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ABSTRAKT 
A safe care in the children's group - an interview about preschool teachers' work to 

maintain a safe care. 

Studien grundas på att undersöka vad förskollärare anser om begreppet trygg omsorg, 

vilken betydelse förhållningssättet och arbetssättet har till barngruppen samt vilka 

främjande metoder de använder sig utav. Forskningsmetoden som är vald till studien är 

kvalitativ metod. Syftet är att få fördjupad förståelse över hur förskollärarna tänker kring 

sitt arbete. För att göra det har intervjuer hållits med fokusgrupper och intresset är att 

tillsammans skapa diskussioner kring det valda området. Empiriinsamlingen görs på sex 

förskolor i samma kommun. Fokusgrupperna blir tre stycken förskollärare på varje 

förskola. Även en ensam intervju med en förskollärare kommer göras. Sammanlagt blir 

det 14 förskollärare som intervjuas. Resultatet visar att respondenterna förhåller sig på 

snarlika sätt med sitt arbete i barngrupperna. I sitt förhållningssätt strävar de efter att alla 

barn blir sedda, lyssnade på och få göra sig hörda. I verksamhet bör förskollärare arbeta 

med att ta tillvara på barnens olika behov, att se behoven som styrkor i stället för något 

negativt. Anknytning måste barn känna till sin omgivning för att kunna utvecklas som 

individ i relation till andra. Metoder de använder sig av är förebyggande, förtydligande 

och lösningsinriktade. Diskussionen visar på kopplingar mellan respondenternas 

diskussioner, litteraturer och den valda teorin till studien.  

 

Nyckelord: Trygg omsorg – Barns perspektiv/Barnperspektiv – Främjande metoder – 

Arbetssätt – Samspel – Förhållningssätt. 
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1 INTRODUKTION 
Skolverket (2010) påpekar i förskolans läroplan att för en förskola ska kunna forma 

en så bra verksamhet som möjligt för sin barngrupp, är det av stor vikt att arbetslaget 

kommer fram till en bra balanserad väg mellan omsorg och lärande. Andra faktorer 

som påverkar är även verksamhetens struktur och tydlighet. Arbetslaget ska sträva 

efter att alltid förändra och förbättra verksamheten utefter barngruppens ständiga 

utveckling. Förskollärarnas egna förhållningssätt och arbete är av stor betydelse för 

barns behov av att lära av varandra. I förskolans läroplan står det:  

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga som förebilder (2010:4). 

Värdegrunden i förskolan talar om hur viktig omsorgen är i verksamheten fortsätter 

Skolverket (2010). Barnens eget välbefinnande och utveckling är av stor vikt och 

barn bör förstå och respektera hur andra i omgivningen mår. Trygghet i förskolan 

anses vara att barn bör känna sig sedda, delaktiga och deras röst bör höras. Barn 

måste även stimuleras i sitt lärande och sin utveckling. Både vuxna och barn bör 

respekteras och allas behov bör tas på allvar. I förskolans läroplan står det även: 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 

ska prägla arbetet i förskolan (2010:5). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) förtydligar att förskollärarna bör ha 

kompetenser för att se efter barngruppens bästa i verksamheten utifrån följande 

aspekter: 

Lärarens kompetens innefattar kunskap om bland andra följade områden: barns 

lärande och utveckling, att kunna observera och utvärdera, ta tillvara kulturell 

mångfald, möta barns specifika behov och skapa utmanande lärtillfällen för 

barnet (2009:14).  

Barngrupper idag är stora och förskollärarna blir färre på avdelningarna hävdar 

Hedström (2014). För att underlätta förskollärarnas arbete behöver de mer kunskap i 

hur de kan göra sitt arbete bättre samt hitta lösningar och metoder till de problem 

som uppstår förtydligar författaren (a.a.).  Processkvaliteten som pågår i förskolorna 

handlar om verksamhetens inre arbete förklarar Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009): 

Viktiga aspekter är personalens förhållningssätt, arbetssätt och samspel med 

barnen, relationer mellan barnen och användningen av material (2009:15). 

Studien handlar om hur förskollärare ser på sitt eget arbete i verksamheten med 

fokus på barngruppen som helhet.  Studien fördjupas på olika faktorer som bidrar till 

att upprätthålla en trygg omsorg.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet kommer litteraturer och forskningar att redovisa viktiga aspekter 

som berör förskollärarens arbetssätt i barngruppen. Aspekterna är trygg omsorg, 

förhållningssätt, arbetssätt och metoder.   

 

2.1 Begreppsförklaring 

o Barnperspektiv: En barnsyn som innebär att en vuxen bestämmer hur barn 

ska bete sig och vad barnet ska se. Den vuxne har format sin barnsyn utifrån 

sin egen uppväxt och barndom. Det är den barnsynen som den vuxne arbetar 

med i verksamheten skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2007).  

o Barns perspektiv: En barnsyn som innebär att en vuxen är lyhörd, förstår och 

tar till sig av att allt barn säger är meningsfullt. Den vuxne måste också 

försöka sätta sitt eget perspektiv åt sidan, för att kunna se hela barnet för den 

de är skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2007). 

 

2.2 Trygg omsorg  

Innebörden av att kunna skapa en så bra verksamhet som möjligt för alla barn, är att 

som förskollärare själv kunna skapa sig en förståelse för vem barnet är som individ 

anser Hagström (2010). Först då kan förskolläraren bilda sig en uppfattning om hur 

verksamheten ska tillgodose alla barn och skapa en trygg omsorg. 

Det handlar om kunskapen som måste leda till förståelse, hållningar och 

färdigheter som gör det möjligt för oss att leva oss in i både föräldrars och barns 

situation, alliera oss med föräldrarnas resurser och med ödmjukhet sträva efter 

att öka deras förståelse för barnet (2010:39). 

Det är i grund och botten barnen som finns här idag i barngruppen som bestämmer 

hur verksamheten ska vara forstätter Hagström (2010). Det går inte att forma eller 

fortsätta en verksamhet som inte passar till barngruppen här och nu. Utan 

föräldrarnas delaktighet skulle det ta längre tid för förskollärarna att komma 

underfund och lära känna barnet. Tiden är dyrbar på förskolorna och den tiden vill 

förskollärarna inte gå miste om. Ju snabbare förskollärarna kan lära känna ett barn, 

desto snabbare kan de skapa en verksamhet som lever upp till alla barns behov för 

omsorg (a.a.). 

För att barn ska kunna knyta an till barngruppen, tillägger Hagström (2010) att barn 

måste känna att de är viktiga i barngruppen, respekterade, få sin röst hörd, förstådd 

och erkänd. Tillsammans kan alla bidra med kunskap och tankar till vad de anser är 

viktigt för att vara tillsammans. Stor del av barns liv spenderas på förskolan, det är 

där bland annat barn utvecklar sin egen identitet, sitt lärande samt sin förmåga till 

sociala relationer (a.a.).  

En barngrupp som mår bra tillsammans strävar alla förskolor efter, skriver Granbom 

(2011). För att kunna skapa en trygg barngrupp är det viktigt att tillsammans, både 

förskollärare och barn, kommer fram till tydliga strukturer och regler för 

verksamheten. Till detta måste alla ha överseende med hur lokalen och miljön ser ut 

och vad den har att erbjuda. Det är avgörande för att få en så bra miljö som möjligt 

för alla inblandade. Författaren har tittat närmare på miljön som förskolor har idag. 



5 

 

Många förskolor är byggda på 1970-1980-talet. Det innebär många rum, vilket kan 

vara bra för att då kan förskollärarna utöka verksamheten med flera aktiviteter, men 

däremot är rummens storlekar små förklarar författaren. Planritningarna på rummen 

passar inte in i dagens önskan på hur förskolans lokaler ska vara. I dessa gamla och 

trånga lokaler kan inte dagens stora barngrupper samspela tillsammans harmoniskt. I 

och med att barngrupperna är stora och lokalerna är små och trånga, kan konflikter 

lätt uppstå. Idag önskas rummen vara stora med mycket ljusinsläpp, lätt möblerbara 

och framför allt inspirerande för barn att vara i. Är lokalen stor, öppen och 

inbjudande med mycket material, underlättar det mycket för personalen när 

barngrupperna är stora. Barnen behöver inte leka på varandra och de kan komma 

undan vid behov och leka ensamma (a.a.). 

Omsorgen grundas på två aspekter talar Sommer (2005) om. Den första aspekten 

strävar efter relationen mellan barn och vuxen. Förhållandet mellan individerna ska 

vara nära för att stötta barn i de föreställningar som ges till dem under deras 

utveckling. Den andra aspekten strävar efter att omsorgen ger barn en tydlighet 

genom struktur, ramar och väl planerade i barnens vardag (a.a.). 

 

2.3 Förskollärarens förhållningssätt 

Samhällets fördomar och normer har sedan länge format förskolan till något 

nedvärderat, den har tappat sin betydelse menar Enö (2005). Anledningen är för att 

förskolan ansågs som den understa i utbildningssystemet, att kvinnor dominerade i 

yrket som förskollärare. Andra faktorer var även att förskolan var till för de yngsta 

barnen och att den inte var obligatorisk som skola. Förskollärarna var inte 

betydelsefulla för omsorgen av barnen, det var oftast bara de fattiga familjerna som 

behövde barnomsorg. Idag har förskolan fått mycket mer betydelse för samhället, 

framför allt hos föräldrar som behöver komma tillbaka till jobbet. Även samhället 

har blivit mer beroende utav förskolor för att barnomsorgen har ökat förklarar 

författaren. Tack vare att förskolan och dess personal har fått större betydelse, har 

även högre krav ställts på förskollärarens kunskaper och förhållningssätt gentemot 

barn och kollegor (a.a.).  

Cederwald (2006) skriver att förskollärare ska kunna koppla sitt förhållningssätt till 

ett redskap som ska fungera i samspel och relation till alla individer i verksamheten, 

både barnen och arbetslaget (a.a.). För att lära av varandra är sambandet mellan 

människor det viktiga anser Stedt (2013). Detta sätt skapar nya former och 

möjligheter till ett nytt samarbete med sina kollegor. I stället för att granska hur 

arbetslaget ska kunna uppnå läroplansmålen, förklarar Gillentine (2006) att det är 

bättre att diskutera hur de jobbar tillsammans.  

Som förskollärare gäller det att kunna granska sitt handlande på ett kritiskt sätt anser 

Cederwald (2006). Förskollärare bör bli medveten om sitt eget resonemang och 

handlande i olika situationer. Genom att kunna sätta ord på sina funderingar kring 

”varför gjorde jag så?”, ökar självinsikten och medvetenheten. Det kan också vara en 

svår uppgift. Handlar du på ett visst sätt i en viss situation kan det skapa oordning 

och obalans i barnguppen (a.a.).  

Förskollärarna konstruerar sitt förhållningssätt utifrån olika värden skriver Enö 

(2005). Dessa värden är erfarenheter, utbildningar och diskussioner där de delar med 

sig av sina tankar och idéer. Detta sätt skapar i sin tur nya goda relationer till 

arbetslaget. Genom att ständigt reflektera över sitt arbete kan förskollärarna öka sin 
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medvetenhet om hur de egentligen jobbar anser Gillentine (2006). Kunskaperna som 

de lärt sig tidigare kanske inte är aktuella längre till den barngrupp de har idag. På 

grund av ekonomiska ramar som kommunerna måste förhålla sig till, kan inte 

förskollärare utbildas och förnyar sina kunskaper förklarar Enö (2005).  

Knight (2008) skriver att reflektioner i grupp och enskilt har positiv effekt till deras 

förhållningssätt i verksamheten. En metod för att undersöka hur arbetslaget 

samspelar, är att skissa ner det på ett papper. Deras förhållningssätt blir tydligare att 

förstå, både hur de samspelar tillsammans och med barngruppen. I grupp kan 

förskollärarna ge positiv och kritisk respons till varandra. Gillentine (2006) hävdar 

att de styrkor som förskollärare får genom att reflektera över sina arbeten måste de ta 

till sig. Erfarenhetsbyten, metoder för att förändra verksamheten och inta andras 

perspektiv är några styrkor att nämna som förskollärare får av reflektionen (a.a.). 

 

2.4 Arbetssätt som främjar trygg omsorg 

Har förskollärare intagit ett barnperspektiv, anser Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003), styr förskolläraren hur barn ska agera och vad barnet ser. 

Mycket utav förskollärarens syn på hur barn ska bete sig kommer från deras egen 

uppväxt. I grund och botten är det vår barndom som har format oss. Därför kan det 

vara svårt för förskollärare att ändra sin syn på barns lärande och därefter kunna inta 

nyare perspektiv (a.a.).  

Hedström (2014) anser att innan en förskola börjar gräva ner sig i arbete kring varför 

barn agerar på ett visst sätt, ska de ställa sig själva en fråga – lär sig verkligen barn 

av sina misstag? Författaren menar att barn lär sig när de lyckas och att det är upp till 

förskollärarna att stötta, lyfta och bekräfta barnen. Så fort barnen gör något bra i 

samspelet och i relationen till andra ska förskolläraren vara där och ge positiv 

förstärkning. Författaren förklarar att de gånger då barn ställer till det för sig, beror 

det oftast på att barnet inte är fullt medveten kring hur de ska behärska situationen 

(a.a.). 

För att kunna hjälpa barn, anser Johansson och Pramling Samuelsson (2003) att 

förskollärarna måste inta ett barns perspektiv. Grundsynen till begreppet talar om att 

som vuxen måste personen förstå att det barnet uttrycker är meningsfullt. I 

barngrupper finns det oftast något barn som anses vara stökigt. Författarna skriver att 

det är väldigt lätt hänt att det barnet blir speciellt behandlad och tolkas som stökig 

och jobbig för barngruppen. Barns perspektiv innebär också att förskollärarna ska 

bortse från barnets agerande. I stället bör förskollärare titta på vad det är i miljön som 

gör att barnet har sitt beteende. Kan det finnas någon oro bakom barnets 

utåtagerande? Det är förskollärarens attityd, kunskaper och föreställningar som avgör 

hur barnens kunskap – och lärandeutveckling formas i pedagogiken. Arbetslaget 

måste sträva efter att ge verksamheten innebörd och mening utifrån barns tankar 

(a.a.). 

Jonsdottirs (2007) studie fokuserar på uppfattningen om varför barn reagerar som de 

gör när de känner/inte känner samhörighet till de andra i barngruppen. Obalans i en 

barngrupp kan ses när ett barn får kämpa för sina rättigheter medan det andra barnet 

lever i enighet med sin omgivning och aldrig blir tillsagd. Dessa obalanser kan vara 

attityder, förväntningar, krav, normer och regler tillägger författaren (a.a.). Dessutom 

är anknytning en stor betydelse för barns trygghet i verksamheten skriver Broberg, 

Hagström och Broberg (2012). Om ett barn inte känner sig trygg eller är i obalans 
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med barngruppen kan det bero på att barnet inte har knutit an tillräckligt mycket med 

barngruppen förklarar författarna. Som lösning krävs det av förskollärarna att se och 

läsa barnets signaler för att förstå vad barnet behöver (a.a.). Jonsdottir (2007) skriver 

att det gäller att ha en pedagogik som är planerad och målinriktad. Samt att den är 

rättvis mot alla barn i barngruppen. En rättvis pedagogik kan vara att förskollärarna 

skapar gemensamma mål tillsammans med barngruppen förklarar Ramani och 

Brownell (2013). I denna samarbetsvillighet är gemensamma mål av stor vikt för att 

lösa olika situationer. Är alla delaktiga och samarbetar blir det automatiskt roligare 

och enklare att uppnå lösningar (a.a.).  

 

2.5 Upprätthållande metoder för trygg omsorg 

2.5.1 Konflikthantering 
För att lösa konflikter behöver förskolan hitta lösningar som fungerar anser Ramani 

och Brownell (2013). En stor faktor är kommunikationen. Konflikten blir inte löst så 

länge de inblandade inte är överens om en lösning förtydligar författarna. De som är 

inblandade måste ha en stor social förmåga. Barn måste tro på att det bästa är att lösa 

det tillsammans och kunna förstå varandras perspektiv. Det handlar om att kunna 

anpassa sig för att komma överens om en lösning som passar situationen och de som 

är inblandade (a.a.). 

Beteenden som orsakar konflikter kan ibland vara imiterade från andra barn anser 

Hedström (2014). I regel tycker barn om att imitera och härma andra. Ibland är det 

uppskattat från betraktarna, men det kan också bli fel. Det är då konflikter kan uppstå 

(a.a.). Även Ramani och Brownell (2013) diskuterar barns inlärning kring 

observerande och härmande från andra barn. Framför allt yngre barn härmar och tar 

efter de större barnen på förskolan genom att de observerar på håll (a.a.). 

Förskollärare uppmanas att i dessa situationer sätta tydliga gränser till vad som är 

acceptabelt tillägger Hedström (2014). Arbetslaget måste diskutera vad de vill få 

fram genom sin pedagogik: 

Utskällningar, skuldbeläggning, utpekande av misslyckanden och auktoritär 

pedagogik där barn ignoreras är en pedagogisk återvändsgränd. 

Långsiktigt hållbara pedagogiska framgångsrecept, både för inlärning och för att 

eliminera oönskade beteenden, är att bygga relationer, poängtera det som 

fungerar, hitta lösningar som både barn och pedagoger tycker är rimliga och att 

hellre säga ja än nej (2014:10–11).  

Knight (2008) har i sin studie sätt att barn dagligen sitter och ritar på förskolor. Med 

en penna och ett papper ritar barn det som finns i deras huvuden. Det handlar 

exempelvis om familjen, något speciellt de har upplevt och en present till bästa 

kompisen på förskolan. Tillsammans med barnen kan förskollärare rita lösningar på 

olika situationer. Det är ett effektivt sätt för förskollärare att också undersöka och 

reflektera över deras eget förhållningssätt, om deras syfte med aktiviteterna når fram 

till barnen (a.a.).  
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2.5.2 Språksvårigheter 

Med mångkulturell barngrupp är det ofta mängden av olika modersmål som kan vara 

orsak till språkproblem anser Hedström (2014). Det är svårt för barn att göra sig 

förstådd om de inte har det nya språket. För att lättare kunna lägga upp en 

verksamhetsplan som gynnar alla barn i barngruppen skriver Enö (2005):  

För att förstå hur och varför människor tänker och handlar som de gör, är det 

därför av intresse att veta något om den kultur och struktur de lever i (2005:16). 

Förskolor ska ständigt se till att de har ett stort utbyte av olika uttrycksmodeller 

hävdar Hedström (2014). Uttrycksmodellerna kan variera, men de har samma 

funktion. Uttrycksmodellerna hjälper barn att få en större tydlighet i vad det är som 

begärs av dem. Exempel på uttrycksmodeller är tydlighet, trygghet, barn blir 

lyssnade på, barn bli sedda och överskådlighet. Dagens schema är ett exempel på 

tydlighet och överskådlighet. Egentligen är det bra för alla barn att veta hur dagen ser 

ut. Men för barn med annat modersmål kan det ha större betydelse. Bilderna ger 

barnen en tydlighet och trygghet i och med att de snabbt kan se och förstå hur dagen 

ser ut, trots att de än inte behärskar språket (a.a.). 

I sin studie skriver Ramani och Brownell (2013) att förskollärare bör skapa 

aktiviteter som syftar på att skapa lärdomar och diskussioner. Lek är en bra metod att 

använda (a.a.). Genom att beblanda lärande och lek kan förskollärare medvetet skapa 

ett lärande för barnen samtidigt som barn har behov och viljan att leka förklarar 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2003). I grupper lär sig barn nya saker, 

påverkar ofta varandra positivt och får mer vetskap om sin omvärld anser Ramani 

och Brownell (2013). Kunskapsbyten är värdefullt för att öka barns medvetenhet till 

att alla inte är lika, men ändå lika mycket respekterade. På så vis utvecklas även 

deras kognitiva förmåga (a.a.). 

Barn från andra länder kan även komma från olika kulturer diskuterar Kameniar m.fl. 

(2010). Familjer fortsätter oftast att leva i sin kultur när de kommer till ett annat land. 

När barnen sedan börjar förskolan är det upp till förskollärarna att ta reda på hur 

familjen lever i sin kultur. Problem kan uppstå i en barngrupp genom olika 

kulturkrockar. Har förskollärarna redan en inblick hur barn har det i sin respektive 

kultur, är det lättare för förskolläraren att lösa eventuella svårigheter och 

misstolkningar (a.a.). 

Arbetslaget kan dra nytta av att känslor smittar forsätter Hedström (2014). Kan de 

skapa en verksamhet som involverar alla kulturer som finns i barngruppen, sprids det 

en glädje mellan barnen. De känner sig accepterade och stolta över sin kultur samt 

vill veta mer om vad som finns ute i världen (a.a.).  

 

2.5.3 Behov av särskild omsorg 
I dagens förskolor är cirka ~16% av barnen i behov av särskilt stöd skriver Hedström 

(2014). Detta anses vara barn som inte har någon identifierad funktionsnedsättning. 

Utan det kan vara olika svårigheter, bland annat språk, koncentration, sociala 

kunskaper och samspel. Det kan också handla om att ett barn ofta hamnar i konflikter 

(a.a.).  

De barn som kräver speciella behov mår bäst om de undervisas tillsammans med de 

andra barnen i förskolan i en naturlig miljö skriver Ogelman (2012). Med naturlig 

miljö förklarar författaren att miljön bör vara verklighetsbaserad. Interagerar barn 
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med dem som är i behov av särskilt stöd, får de en större förståelse varför dessa barn 

agerar som de gör. Detta skulle barn annars gå miste om ifall de inte gick på 

förskolan förklarar författaren. Genom att vara delaktig i verksamheten kan barnen 

tillsammans skapa förutsättningar för att verksamheten ska passa alla (a.a.). Det är i 

samspel med omgivningen som barns sociala kunskaper frodas talar Skånfors (2013) 

om. Barnen får förståelse och övervinner nya kunskaper kring sin egen självbild 

(a.a.). 

Barn med exempelvis koncentrationssvårigheter kan vara svåra att förstå anser 

Skånfors (2013). Anledningen kan vara att andra barn inte förstår varför de beter sig 

som de gör. Gör arbetslagen en ordentlig observation på hela barngruppen, inte 

enbart på det enskilda barnet, kan de hitta de mönster som visar orsaken. Barnets 

agerande kan bero på att miljön inte uppfyller barnets behov. Det kan även vara 

kamraterna i omgivningen som inte kan läsa det barnet vill förmedla. Barnet kanske 

även agerar genom att springa runt för att försöka distansera sig från de andra barnen 

(a.a.).  

Med hjälp av lösningsinriktade metoder kan barn lyftas för det de är bra på skriver 

Hedström (2014). Lösningsinriktad metod innebär att förskollärare ska lyfta det barn 

är bra på. Författaren nämner två perspektiv på lösningsinriktade metoder. Den första 

är inlärningspsykologiskt. I stället för att peka ut barns brister och misslyckanden är 

det bättre att ge barn beröm. Den andra är positiv förstärkning. Det är bästa sättet för 

förskollärare att visa och tala om för barn när de visar ett beteende eller handlande 

som förskollärare önskar. Det är det där lilla som räknas diskuterar Kameniar, 

Imtoual och Bradley (2010) i sin studie. Barn ska få beröm och positiv förstärkning 

när de lyckas, framför allt med de små sakerna. Det är de små sakerna som är mest 

betydelsefullt hävdar författarna. 

Little things lead to greater things! (2010:10). 

Alla barn behöver mer eller mindre hjälp med det sociala förklarar Aubrey och Ward 

(2013). Att jobba med sociala övningar och träna upp ett beteende som är okej är ett 

måste anser författarna. Speciellt för de barn som har svårigheter med den sociala 

biten. Dels måste dessa barn bli mer medvetna om att deras beteende kan såra mer än 

glädja de barn de försöker interagera med. Dels måste barnet också lära sig att 

kommunicera på olika sätt för att göra andra förstådda på vad hen vill/inte vill. Till 

det kan förskolor använda sig av gruppaktiviteter som fördjupar sig på de sociala 

färdigheterna. Anledningen är för att barn ska få så mycket erfarenhet som möjligt 

för att få chans att uppfylla de målen förskolan har (a.a.). 

 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

2.6.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
Betydelsen av Vygotskijs socialkonstruktionistiska perspektiv grundas på vad det är i 

omgivningen barn lär sig utav förtydligar Hwang och Nilsson (2011). Förskolor 

etableras och verksamheter formas för att barnen ska kunna utvecklas på en bredare 

spår. Författarna förklarar att dessa spår är de som utmanar barn via de sociala 

konstruktionerna i miljön, det som påverkar barns individ. Barn fungerar som så att 

de absorberar det som händer runt omkring dem. Barnens utveckling sker ”innefrån-

och-ut och utifrån-och-in” (2011:67). Författarna förklarar innefrån-och-ut att det 

barnet lär sig delar de med sig till omgivningen. Lika så utifrån-och-in att de lär sig 
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av omgivningen och tar till sig av det. De sociala sammanhangen och aktiviteterna 

förskolor kan erbjuda barnen är värdefulla på så vis tillägger författarna. Planerar 

förskollärare aktiviteter med ett eller flera speciella syften, kan dem ge barnen mer 

intryck som barn kanske inte skulle kunna få ta del av utanför förskolan (a.a.).  

Förskollärare bör se problemsituationer som en utmaning hävdar Kratsov och 

Kratsova (2011). Barn som hamnar i problemsituationer saknar oftast den sociala 

förmågan. Bristen ligger i förståelsen kring hur deras handlande uppfattas hos andra 

förklarar författarna. Författarna anser att problemsituationer också händer för att 

barn använder sig av ofrivilligt handlande i stället för frivilligt handlande. Barn 

förstår inte varför deras handlande är fel. Genom att omvandlar ofrivilligt handlande 

till frivilligt handlande i pedagogiken, bör förskollärare göra pedagogiken roligare i 

utbildningssyfte för barns personlighet. Författarna förklarar frivilligt handlande som 

en stor vikt kring barns personlighetsutveckling (a.a).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) lyfter några faktorer de anser är av stor 

vikt för barns utveckling och lärande. Dessa faktorer är samspelet, kommunikationen 

och miljön. Genom att kombinera dessa faktorer i verksamheten lägger förskollärare 

tydliga grunder för barns utveckling. Barn erövrar lärande och utveckling med 

förnuftet och sinnen (a.a.). Hwang och Nilsson (2011) överstämmer med att barn 

måste ha språket för att kunna absorbera informationen de stöter på. Språket blir 

deras psykologiska verktyg. Det är ett viktigt verktyg för barn, både i samspel med 

andra och för sitt inre i form av egen reflektion, som berör tänkandet. Det kan röra 

sig om hur barn bör agera i olika situationer och vilka strategier som ska följas för att 

förhindra misstolkningar (a.a.).  

Aktiviteterna bör skapas tillsammans med barngruppen för att gemensamt komma 

överrens om vad barngruppen tycker är intressant anser Hwang och Nilsson (2011). 

Utifrån det kan arbetslaget sätta mål som är uppnåeliga för barnens utveckling samt 

inte vara för stort utmanande (a.a.).  

Förskoleundervisningen och pedagogiken måste interagera med varandra skriver 

Kravtsov och Kravtsova (2011). Processerna mellan dem är beroende av varandra för 

att förskolan ska ge barn den omsorg och utbildning de behöver (a.a.).  

Barn måste få ta del av världens och samhällets alla intryck hävdar Hwang och 

Nilsson (2011). Barns självbild och identitet omkonstrueras och konstrueras ständigt 

tack vare nya lärdomar och erfarenheter barnen får. Med andra ord anses barn vara 

en pågående process som alltid utvecklas (a.a.). Barns lärande ses som både generellt 

i samspel och individuellt eftersom att lärandet går mellan individer förtydligar 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003). 

Det är denna teori som kommer användas till analysen av resultatdelen. Anledningen 

är för att det socialkonstruktivistiska perspektivet berör hur barn tar in lärdomar från 

omgivningen, exempelvis i samspel med andra och miljön. Barns lärande och 

utveckling är de grundstenar som präglar förskollärarens arbete kring trygg omsorg i 

barngrupp.  

 

 

 



11 

 

2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar aktuell forskning och litteratur att trygg omsorg, 

reflektion, barns perspektiv, anknytning, samspel, kommunikation och 

lösningsinriktade metoder är det som berör förskollärarens arbete i barngruppen. 

Trygg omsorg innebär att alla barn ska må så bra som möjligt i den miljön de 

befinner sig i. Barngruppen måste ha tydliga strukturer och regler för att må bra. 

Anknytningen är viktig för barns trygghet på förskolan. Barnet bör knyta an till en 

vuxen och barngruppen för att känna sig sedd, respekterad, omtyckt, förstådd och 

viktig. En förskollärares roll är att lära känna alla barnen för att kunna skapa en 

verksamhet som motsvarar och utvecklar alla barns behov, även de som är i behov av 

särskild omsorg. Förskollärare bör ha ett barns perspektiv då det barnet säger är 

meningsfullt och bör tas på allvar. Förskollärarna bör sträva efter att lära sig läsa och 

se barns signaler, oavsett hur små eller stora signalerna är, för att förstå vad barnet 

behöver. Enskild reflektion eller i grupp är en stor lärdom för arbetslaget. 

Lösningsinriktade metoder förskollärare kan använda sig utav är att ge barn beröm 

och lyfta dem när de lyckas. Det socialkonstruktivistiska perspektivet av Vygotskij 

innebär att barns utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen, det vill 

säga i samspel med andra och miljön. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att ta reda på vad förskollärarna anser är viktiga verktyg att 

använda sig av för att kunna skapa en trygg omsorg i barngruppen.  

Frågeställningar som studien utgår från är: 

 Vad innebär begreppet trygg omsorg för förskollärare? 

 Vilket förhållningssätt bör en förskollärare ha till barngruppen? 

 Kan ett främjande arbetssätt leda till trygg omsorg? 

 Vilka främjande metoder använder förskollärare sig av för att uppnå en trygg 

omsorg? 
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4 METOD 
Här beskrivs den valda metoden, urvalet, frågeställningen, genomförandet, analysen, 

metodkritiken och de vetenskapsrådets forskningsetiska principer som studien 

baseras på.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod används kvalitativ intervju. Dimenäs (2007) förklarar det 

som att få fördjupad förståelse över hur människor handlar och tänker kring sitt 

arbetssätt. Det kommer hållas intervjuer i fokusgrupper. Begreppet fokusgrupp anser 

Denscombe (2009) är att en grupp människor intervjuas tillsammans och diskuterar 

kring ett valt ämne. De faktorer som undersöks är känslor, uppfattningar, idéer och 

attityder från respondenterna (a.a.). Dimenäs (2007) förtydligar att intervju med 

fokusgrupper även kan upptäcka att gruppen inte är överens om arbetet de 

framhåller. Det kan också framkomma hur gruppen diskuterar med varandra och ifall 

respondenterna lär sig något nytt. Intervju ansikte mot ansikte kan ge en mer fyllig 

data att jobba med senare förklarar författaren (a.a.). Ansiktsuttrycket blir lättare att 

läsa av, exempel vad respondenterna brinner extra mycket för talar Denscombe 

(2009) om. Det kommer också bli en intervju med bara en respondent. Det är för att 

arbetslaget inte kunde släppa i väg fler förskollärare till intervjun då de andra 

behövdes i verksamheten. Håkansson (2013) skriver att enskild intervju har en 

fördel. Respondenten kan känna sig trygg i att berätta mer fördjupat om ämnet som 

hen inte vill dela med sig till kollegor (a.a.). Intervjuerna spelas in med mobiltelefon 

för att underlätta själva intervjun och transkriberingen av intervjuerna. 

Respondenterna och intervjuaren kan på så vis koncentrera sig mer på att lyssna, ha 

ögonkontakt och diskutera utan att bli störda förklarar Denscombe (2009). Det blir 

en avslappnande miljö (a.a.). Intervjufrågorna är öppna för att respondenterna ska 

kunna diskutera och fundera kring dem. Följdfrågor kommer ställas om 

respondenterna kommer från frågan eller om de säger något som kan vara intressant 

till studien. Dimenäs (2007) förklarar öppna frågor med att det inte finns ett färdigt 

svarsalternativ samt att följdfrågor bildas under intervjuns genomgång.  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Den valda metoden är intervju. Syftet och frågeställningen grundades av studentens 

intresse och tidigare forskningar kring ämnet trygg omsorg i barngrupp, samt hur 

förskollärare arbetar med det i sin verksamhet. Intervjuguiden formulerades utifrån 

frågeställningen i syftet (se bilaga B). Efter att alla intervjuer var genomförda 

transkriberades de utifrån en deskriptiv tolkning utifrån frågorna i intervjuguiden. 

Det innebär att analysen har tolkats utifrån att organisera, sammanfatta litteraturen 

och teorin, samt binda ihop dem med frågorna som ställdes i intervjun förklarar 

Denscombe (2009). En intervjufråga baseras på ett scenario om ett barn som har 

olika svårigheter (se bilaga B, fråga 6). Tanken med att ha med ett scenario var för 

att undersöka hur respondenterna tänker och arbetar kring en verklighets liknande 

fall.  

 



14 

 

4.3 Urval 

Till studiens intervju valdes sex förskolor. Valet av den första förskolan var deras 

sätt att berika miljön i verksamheten. Den andra förskolan valdes utifrån arbetslagens 

sammanhållning. Tredje och fjärde förskolorna valdes på grund av deras många års 

arbete kring mångkulturell barngrupp. Den femte förskolan valdes på grund av deras 

goda rykte i kommunen. Den sjätte förskolan valdes för deras nytänkande kring 

arbetet i verksamheten. Varje förskola valde ut förskollärare som kunde medverka 

till intervjun så att det kunde bildas fokusgrupper. Det blev fem fokusgrupper med 

tre förskollärare i varje grupp. Alla fokusgrupper innehöll förskollärare från olika 

avdelningar från förskolan. En förskollärare intervjuades ensam tillsammans med 

studenten. Mötet för intervjuerna bestämdes via telefonkontakt. Intervjuerna hölls på 

de sex förskolorna. Sammanlagt intervjuades 14 förskollärare och alla var kvinnliga. 

Den avsatta tiden var 30 min för varje intervju. 

 

4.4 Genomförande 

Förskollärarna fick själva välja den tid på dagen som passade dem. När intervjuerna 

bokades med förskolorna upptäcktes ett problem. De kunde inte släppa i väg så 

många förskollärare samtidigt. Tanken var från början att fokusgrupperna skulle 

innehålla tre – fem förskollärare. Tillsammans bestämdes det i stället att intervjuerna 

fick hållas med en – tre förskollärare. Intervjuerna kunde genomföras ostört i ett 

avlägset rum på förskolorna. Innan intervjun började presenterades studien kortfattat 

så att respondenterna fick en klarare bild av vad den handlar om. Intervjuerna 

spelades även in via ljudupptagning för att underlätta vid transkriberingen. 

Intervjufrågorna som ställdes var öppna (se bilaga B). Respondenterna fick inte 

frågorna utskickade innan intervjun. Anledningen var för att försöka skapa 

diskussioner i grupp kring intervjufrågorna utan att de kom in med förbestämda svar. 

Svaren skulle baseras på respondenternas svar som uppkom i diskussionerna.  

Grundtanken var från början att intervjuerna skulle pågå i 30 min. Efter andra 

intervjun uppmärksammades att den avsatta tiden inte kunde hållas, eftersom att 

respondenterna hade mycket att diskutera. Den intervjun höll på i 40 min. Därefter 

ändrades den avsatta tiden till 40 – 60 minuter. De resterande fyra förskolorna som 

än inte hade intervjuats blev underrättade med den nya avsatta tiden för intervjuerna. 

Efteråt hölls intervjuerna inom den nya tidsramen. 

 

4.5  Analys av kvalitativ intervju  

För att analysera kvalitativ intervju på bästa sätt, förtydligar Denscombe (2009) fyra 

principer som är vägledande för intervjuaren att ha i baktanken. Den första principen 

är att analysen som framkommer vid intervjuerna är det studien bör baseras på. 

Andra principen innebär att intervjuaren bör tolka analysen direkt av genom att 

granska svaren noggrant. Däremot bör inte intervjuaren behandla svaren som att de 

är korrekta utifrån litteraturer och teorier. Den tredje principen handlar om att 

intervjuaren inte tolkar analysen med egna fördomar. Tidigare litteraturer och teorier 

bör inte beblandas med analysen. Intervjuaren bör hålla isär dem för annars riskerar 

analysen att bli tolkad med begrepp och blir ”snevriden” (2009:368) från sanningen. 

Den fjärde principen är att litteraturer, teorier och begrepp ska jämföras med 
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analysen. De ska skrivas bredvid varandra, att intervjuaren stödjer sin analys med 

litteraturen, teorin och begreppen (a.a.). 

Transkriberingen av analysen tog lång tid då studenten fick mycket material från 

intervjuerna. Först transkriberades analysen utifrån vad varje fokusgrupp svarade på 

intervjufråga. Sedan kategoriserades analysen upp i huvudrubriker från 

frågeställningen i syftet. Därefter delades några analyser upp i underrubriker utifrån 

huvudrubrikerna. 

 

4.6 Metodkritik 

4.6.1 Styrkor 
Denscombe (2009) skriver att ljudinspelning fångar upp tonläget i rösten hos 

respondenterna. Tonläget kan avslöja mycket för hur en person känner kring ämnet 

som diskuteras (a.a.). Efter att två fokusgrupper hade intervjuats uppfattade 

studenten att en fråga var känslig för respondenterna att svara på. Det hördes på 

deras tonläten då rösten övergick från lugn till bestämd och hård (se bilaga B, fråga 

5b). Följdfrågan ställdes om respondenterna kunde tänka sig att ta emot hjälp från 

andra förskolor. Efter de två första intervjuerna tillkom det en ny följdfråga (se 

bilaga B, fråga 5c). Genom att ställa en ny följdfråga blev svaren tydligare kring 

varför frågan var känslig. Svaren som kom från respondenterna var överraskande och 

det kan läsas i resultatdel 5.3.3.  

Fokusgrupper valdes till studien. I och med att respondenterna fortsatte på samma 

spår på svaren efter varandra, framkom det att de lärde sig nya saker under intervjun. 

Denscombe (2009) hävdar att respondenter kan lära av varandra i fokusgrupper. Det 

kunde handla om att ha en viss syn på barngruppen, hur personalen testar sig fram 

med främjande metoder och andra funderingar de hade. Det hände att respondenterna 

utbytte tips och råd till varandra också. Det kan vara mycket lärorikt att medverka i 

intervjuer, speciellt när de är några fler som är med och diskuterar förtydligar 

Denscombe (2009).  

Enskild intervju styrks med att intervjuaren kunde få en större uppfattning kring hur 

respondenten arbetar skriver Håkansson (2013). Intervjuaren kunde fokusera och 

lyssna bättre på en respondent i stället för flera stycken. Samt kunde intervjuaren 

också fördjupa sig lättare i respondentens svar. Följdfrågor kan även bli lättare att 

ställa eftersom att det är lättare att ta in och lyssna på en respondent i stället för 

fokusgrupper med flera respondenter (a.a.).  

 

4.6.2 Svagheter 
Både under och efter intervjuerna sade några respondenter att de kunde fortsätta 

prata om intervjufrågorna som ställdes. Det fanns mycket att fördjupa sig i och 

diskutera kring. Tanken var från början att intervjufrågorna skulle vara öppna så att 

respondenterna kunde diskutera kring dem. Intervjufrågorna var för mycket öppna att 

svara på den tiden som var utsatt för intervjun. Därför förlängdes den avsatta tiden 

från 30 min till 40 – 60 minuter i stället. Det visade sig vara en bra metod för 

respondenterna kände sig inte lika stressade över tiden. 

Ibland kom respondenterna en bit från ämnet, vilket inte var oväntat eftersom att 

diskussioner fortlöper på vad den andra sade tidigare. Respondenterna hade också 
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väldigt mycket att säga, vilket är bra. Men ibland tog det för lång tid och då fick de 

runda av sina svar. På så vis blev analysen lidande eftersom att det kunde ha blivit 

mer material att analysera. Även intressanta faktorer som berör studiens ämne kunde 

ha diskuterats mer om som tyvärr gick förlorat på grund av den avsatta tiden för 

intervjuerna.  

 

4.7 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Respondenterna fick ut ett meddelande i god tid innan intervjun hölls (se bilaga A). 

Meddelandet talar kort om studien samt att studenten håller sig till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tar upp. Principerna är – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna har fått en överblick över vad studien 

handlar om. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att välja om de vill 

medverka i intervju, samt att de har rätt att avbryta intervjun om/när de vill under 

proceduren. De förskollärare som har gett sitt godkännande till att vara med på 

intervju, har fått ut ett meddelande i god tid innan intervjuerna hölls för att ge ett 

skriftligt samtycke (se bilaga A). Med konfidentialitetskravet menas att all 

information som respondenterna delar med sig av anses anonymt och att ingen 

utomstående eller vederbörande kan förknippa svaret till respondenten. 

Intervjumaterialet förvaras även på en säker plats. Nyttjandekravet avser att 

intervjuerna används enbart till studien. När studien är färdig kommer allt material 

raderas.  
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5 RESULTAT 
Resultatdelen kommer redovisa respondenternas svar från frågeställningarna i syftet. 

 

5.1 Trygg omsorg 

Respondenterna förklarar trygg omsorg utifrån samma synsätt. I grund och botten 

ska alla barn få känna sig trygga och trivas i verksamheten. Barnen ska vilja komma 

tillbaka när de har gått hem för dagen. 

Att de är trygga med oss. Det är väldigt viktigt att barnen trivs med oss. Att de 

har någon kompis att vara med. 

Barnen ska även kunna känna att de vuxna respekterar och ser dem, gärna genom att 

säga hej när de kommer på morgonen.  

Så att man känner barnen, att de är väldigt olika, att man vet hur man ska ta dem. 

Alla barn tas på olika sätt. På så vis blir alla olika och då är det viktigt med 

trygghet. 

Barnen måste känna att förskollärarna finns där för dem i verksamheten, att de ser 

dem och att de vågar fråga om hjälp. 

Att man ser vad de vill när de inte kan säga något. 

Om någon går på toa och ropar efter en eller om vi är ute, så ska de veta att vi 

finns här. I stället för att de ska ropa och ropa men det kommer ingen. En 

bekräftelse på att vi ser dem.  

Våga fråga, våga bli trösta och be om hjälp. Att de vänder sig till de vuxna och 

söker kontakt, även med kompisar.  

Anknytning är också en stor faktor för respondenterna. De hävdar att barn kan 

återigen komma och söka behov av trygghet. 

Det kan komma i perioder. En ny fas. Då måste man jobba återigen vid till 

exempel överlämning och så. 

Det talar ju så mycket om anknytningspersoner, att alla barn inte kan ta sig an så 

många på en och samma gång. 

För respondenterna är det av stor vikt att föräldrarna känner sig trygga.  

Att även föräldrarna är trygga, att man får med sig dem. Därför är inskolningen 

så otroligt viktigt, att föräldrarna får en positiv intryck vid första mötet. Att de 

ser att det alltid finns någon här hela tiden. Att de är säkra och inte försvinner i 

gruppen. Att det är viktigt att få föräldrar att delge hur deras barn är. 

Samtidigt är det av vikt att alltid visa öppenhet och sin personlighet gentemot 

familjerna anser respondenterna. Familjerna lär känna personalen mycket fortare 

också. 

Visa öppenhet. Att man visar både familj och barn att vi bryr oss om dem, att 

visa respekt och att vi får familjer att bli trygga. Att vi visar vår personlighet och 

är öppna för dem.  

Tryggheten kan även vara i rutiner som hålls varje dag på förskolorna.  

Rutiner är ju också viktiga och att de vet vad som gäller. Det gäller samtidigt att 

ha en trygghet som visar hur varje dag ser ut. 
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5.2 Förskollärarens förhållningssätt 

Respondenterna var eniga i svaret med att en bra förskollärare ska vara glad med 

leende, blickar, kroppshållning, lyhörd, vilja lyssna på alla barn och låta deras röst 

höras.  

Man ska visa att man är glad när dem kommer så att de känner sig välkomna. 

Med leenden, blickar och att man bjuder in dem. Man visar med sitt kroppsspråk 

att dem är välkomna.  

Närvarande och alltid finnas där, både kroppsligt och psykiskt, se och läsa av hur 

det är med barnen. 

Lyssna mycket på barnen, vad de har att säga. Att gå ner på barnens nivå, finnas 

tillgänglig. 

En förskollärares roll är också att se alla barn, även de som inte söker kontakten 

anser respondenterna.  

Även att vi säger deras namn just för att de ska förstå att det är dig jag ser. 

Tanken är att man ska se och behandla alla lika, men det är ju det som är så 

svårt. Du måste inrikta dig på vissa barn, men vad händer med de barn som 

klarar sig. De är ju lika viktiga att se ju. 

En bra förskollärare ska även kunna läsa av koder i barnens beteende anser 

respondenterna. Samt att alltid uppmuntra barn när de samspelar i barngruppen. 

De har lite svårt att läsa av koder i hur man kommer in i leken när den har vart i 

gång ett tag. Då är det upp till oss pedagoger att vara medvetna och på 

smidigaste sätt hjälpa in dem i leken. Det är svårt men det är mycket givande för 

oss att vi sedan ser att vi har lyckats med att få ett barn omtyckt av de andra 

barnen. 

Visa att man verkligen är intresserad över vad barnen säger, att man får ett 

samspel. 

Vara lyhörd, lära känna alla barnen och deras olikheter. Se det som en styrka att 

ha olika individer och hela tiden utvärdera och utveckla verksamheten hela tiden. 

En styrka i förskollärarens förhållningssätt är bemötandet. 

Bemötandet är A och O i vår verksamhet. Vi kan ha vilken inriktning som helst, 

men har vi inget riktigt bemötande så spelar det ingen roll. Bemötandet spelar 

också roll vilket barn det är som kommer. Att man ändå ser barns behov som 

styrkor och är positiv. 

”Problembarn” som kommer till förskolan ska alltid hälsas välkommen med kärlek, 

respekt och glädje hävdar respondenterna. Samtidigt ska förskolläraren alltid 

berömma barn när de lyckas med något och lyfta dem.  

Barn lär sig genom att lyckas, inte att höra hur dålig jag är när jag inte kan. Att 

barn känner att man bryr sig om dem och att alltid lyfta dem. 
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5.2.1 Egenskaper bland personalen 
En förskollärare måste kunna lita, vara lyhörd, ha respekt till sina kollegor och 

arbetslaget anser respondenterna. 

Försöka bidra med ett positivt klimat. Ibland kan man se något som någon annan 

gör något bra. Sen kanske man är sämre på att tala om det för den men däremot 

ta till sig. Så kan man tänkta även om man inte tagit den diskussionen. Man 

kanske inte ta till sig det just då men man kanske gör det på tid. Man jobbar ju 

definitivt inte som man gjorde när man kom ut, utan mer som man tagit till sig 

sen av kollegor och arbetslaget. 

 En viktig orsak är för att en av dem ska kunna samt får säga:  

Att vi kan bytas av om någon situation blir jobbig. Att kunna säga ”Jag klarar 

inte av denna situation längre, du får ta över”. Diskuterar hur jag kan göra 

skillnad nästa gång. 

Det är av stor vikt att de har ett engagemang och ett genuint intresse för barn och 

tänkta positivt hävdar respondenterna.  

Lyhördhet och engagemang är också viktigt för oss i vårt förhållningssätt. 

Ett plus i kanten som arbetslaget tjänar på är att visa för barnen att även de vuxna 

kan samspela och ha roligt tillsammans.  

Samspelet mellan oss kollegor är ju viktigt också, barnen märker ju det också hur 

vi är mot varandra. De kanske tänker ”jaha, är det så här man ska vara”. Att 

barnen känner hur dana vi är.  

Att vi är olika, vi kompletterar varandra. Vi drar åt samma håll och pratar 

mycket med varandra i arbetslaget. Ser och läser av. Hur vi är tillsammans 

speglar av sig på barnen. 

Respondenterna talade också om andra faktorer som berör deras förhållningssätt och 

samspelet i arbetslaget. 

Ta in barnens förslag och ha roligt med att spåna vidare på vad barnen tycker är 

roligt. Se vilka lärprocesser barnen är på just nu, vilka material man ska tillföra. 

För barnens skull är det av stor vikt för barngruppen att alltid tala om hur mycket 

förskollärarna tycker om barnen trots att de blir arga ibland hävdar respondenterna.  

Visar att man tycker om barnen fast att man kan vara hur arg som helst i vissa 

situationer. Kunna förklara ”varför jag blev så arg när du gjorde så” till exempel. 

Med syn på barngruppen anser respondenterna att glädje och gränser är 

betydelsefullt i deras förhållningssätt. 

Alltid positiva. Positiv grundsyn och omtanke. Att du böjer dig ner i barnens 

nivå och tycker det är kul att vara där. Att man är glad, öppen och ärlig, kan 

prata med barn. Sätta gränser och ha trygghet i dig själv till att kunna sätta 

gränser i dessa stora barngrupper. 

Till familjer är det betydelsefullt för respondenterna att familjerna känner sig trygga 

gentemot alla i personalen. Även med arbetslaget och alla som jobbar på förskolan, 

speciellt oavsett vem det är som tar emot deras barn vid lämning.  

Ta föräldrar på allvar och lyssna på dem. Att inte lägga sina egna värderingar på 

det som sägs, att lägga sina personliga åsikter åt sidan. Att ständigt vara öppen 

och möta på bästa sättet som möjligt. Man har då den tajta relationen till godo, 

att de vågar säga sitt samtidigt som vi kan gå in och säga något som tynger oss 

när det gäller deras barn så att säga. 
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Ältar och har ett gediget intresse för att det ska bli bra med barn och föräldrar, 

deras behov till exempel. 

 

 

5.3 Arbetssätt som främjar trygg omsorg 

Respondenterna anser att förskollärare gärna får ha en handledande roll som visar 

barn hur de ska bete sig i olika situationer.  

En handledande roll, att vi visar och lär barnen hur de ska vara. Att vara där och 

inte lämna saken, ta tag i dem och lyssna hur man kan lösa det. 

Oavsett hur bra en förskollärare jobbar, kan det vara svårt att inte nämna barns namn 

i tråkiga situationer anser respondenterna. Automatiskt blir ett barn negativt stämplad 

vid upprepade tillfällen för att hen är där när det händer.  

Barn snappar ju upp ganska snabbt vad det är du säger, att man till exempel inte 

säger ett visst barns namn hela tiden. Vilken ton man använder och 

kroppsspråket. 

Struktur, regler och tydlighet är viktigt att ha i verksamheten och det får man inte 

glömma i arbetet som förskollärare förtydligar respondenterna.  

Det är viktigt att man har ett tillåtande klimat, att man har vissa regler och håller 

på dem, men samtidigt funderar hela tiden på varför man har dem så att det inte 

bara är för att man själv tycker att ”nej, jag orkar inte ta fram färger just nu”. Ge 

förklaring till varför det inte fungerar just nu, till exempel att vi ska ha samling 

om fem minuter. Vi kan göra det sen. 

Respondenterna ser en svårighet i arbetet att behandla alla barn lika.  

Hur strikt ska man vara och hur lös ska man vara? Ibland måste man ju vara 

strikt fast man önskar att man inte alls behövde vara det. Man måste det eftersom 

att verksamheten är så stor. Vi delar barnen rätt mycket eftersom att vi har en 

krävande barngrupp. Vi har fått ändra om och släppa den lösa biten, utan nu är 

det strikta regler som gäller. Att det är vi som bestämmer punkt slut. Inte för att 

vi alltid vill det men det behövs. Man är inte alltid som man vill vara för det kan 

man inte. 

Respondenterna anser att kontinuerliga reflektioner är av stor vikt kring deras 

arbetssätt.  

Annars blir det svårt att förbättra och utveckla verksamheten. 

 

5.3.1 Läroplanens betydelse för trygg omsorg 
Respondenterna diskuterade om ett mål i läroplanen som berör att arbetslaget bör 

arbeta efter att behandla alla barn lika oavsett vilka behov barnen har.  

Man försöker ju anpassa den för alla men alla är ju så olika. Man har ju med sig 

den i allt man gör i bakhuvudet. Även om man inte alltid tänker på det. Även om 

man inte arbetar med just detta mål så finns den i ryggraden i det man gör. 

Respondenterna menar att det är svårt att arbeta exakt utifrån läroplanen för att 

främja en trygg omsorg.  

Vi har den barngrupp vi har, vi måste jobba med läroplanen utifrån detta så bra 

det kan gå. Man får inte vara slav utifrån läroplanen. 
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Vi går utifrån syftet med själva temat vad vi jobbar med för att sedan välja mål i 

läroplanen som passar in, som då gagnar alla barnen i barngruppen. 

Det gäller att kunna anpassa sina aktiviteter för att tillämpa barns behov tillägger 

respondenterna. 

Lek och lärmiljön, att anpassa det till alla barn och att man ändrar och möblerar 

om. Det är viktigt för oss. Kolla vad barnen gillar just nu och ändrar om så det 

passar dem. 

Trots att arbetslaget ska i sitt arbete sträva efter att behandla alla barn lika oavsett 

behoven de har, anser respondenterna att det viktigaste är att alla barn har fått frågan 

om att delta. En förskollärare ska aldrig tvinga barn att vara med i aktiviteter. 

Samling eller inte samling, för vem skull ha man samlingen för? Ska man ha 

samlingen för de som inte vill, för bara de som är intresserade? Alla barnen har 

blivit erbjudna men de kanske få göra sitt på eget hand, det dem tycker är 

roligare. 

Det ska ju anpassas för alla barnen, även de med en annan kultur, hudfärg, annat 

troende. Vi försöker få alla lika på något sätt men även visa hänsyn till vissa, till 

exempel att de inte fick fira någon som fyllde år. Då fick de gå åt sidan och göra 

något annat. 

Bemöta barnet efter dess eget behov i barngruppen och ta stunderna som de kommer 

är viktigt för respondenterna.  

I en grupp gör man olika saker för att alla ska kunna känna att de utvecklas. Att 

man delar in dem i grupper så är det en förutsättning på att alla kan lyckas. Att 

man stärker barnen när de lär sig saker, ge dem beröm. Det är svårt att räcka till 

hela barngruppen men man hoppas att man ger något till alla barnen. 

 

5.3.2 Hjälpinsatser för att stödja arbetssättet 
Respondenterna är eniga om hur de ska gå tillväga för att få hjälp. Först går de till 

sina kollegor och frågar hur de kan ändra sitt arbete eller tänkande i barngruppen. 

Oftast kan personalen lösa problemet tillsammans hävdar respondenterna.  

Du har ju full koll på din barngrupp och då går du ju till kollegorna och frågar 

vad du ska göra och hur du ska tänka. 

Det är jätteviktigt att pedagogerna får tid att sätta sig ner tillsammans och pratar 

igenom problem som finns. 

Först observerar vi vart problemet kan vara och ändrar i verksamheten om det 

kan lösa problemet. Mycket kan vi lösa själva genom att ändra runt i miljön eller 

hos oss själva. 

Respondenterna använder sig också av arbetslagen på förskolorna för att få hjälp. 

Vi pratar mycket här mellan arbetslagen och hjälper varandra. Vi får testa oss 

fram. 

Viktigast är ju att arbetslaget ska anpassa barngruppen för just barngruppens 

skull. 

Respondenterna kan även vända sig till barns föräldrar för att de kanske vet hur 

personalen kan göra. Respondenterna behöver även få föräldrarnas godkännande för 

att få diskutera deras barn med andra utöver personalen på avdelningen.  
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Vi tar hjälp av föräldrarna om de godkänner att vi pratar om deras barn. Ibland 

behöver vi föräldrars godkännande till att vi få diskuterar just deras barn. Även 

om det är flera barn som är iblandade. 

Alla respondenter är även med i reflektionsgrupper som finns inom varje område i 

kommunen. De träffas en gång i månaden för att byta information och diskuterar 

eventuella problem som finns i barngrupperna. Arbetslagen går ständigt på möten 

och utbildningar också.  

I vårt område har vi även reflektionsgrupper som träffas regelbundet för att byta 

information och diskussioner med. Alla förskollärare är med i dessa grupper. 

På andra Ap-möten och andra kurser och möten så lyfter man alltid på 

situationer man själv har och hur andra kan komma med tips och råd för att lösa 

det. 

KUBEN är ju en fortbildning som är för just oss förskollärare. 

Därefter vänder sig arbetslaget till förskolechefen och frågar om hjälp. Ibland kan 

förskolechefen ge dem något material vid förfrågan att använda.  

Förskolechefen kan komma in med nya ögon och kanske se något som vi ha 

missat. 

Det är ju jättebra då hon kommer in och se kanske inte just det barnet men kan 

vägleda oss. 

Det är inte bara förskolechefen som kan komma in med nya ögon. Respondenterna 

förklarar att VFU-elever, vikarier och Poolen kan också se nya saker som arbetslaget 

har stirrat sig blind på. Poolen är en fristående personalgrupp som arbetar på 

förskolor vid behov när ordinarie personal är sjuka eller har vård av barn.  

 Liksom VFU-elever och Poolen kan lägga märke till saker som vi ha blivit 

hämmade på. 

De respondenterna får mest hjälp av är resursgruppen. I resursgruppen finns även 

psykologer, specialpedagoger och logopeder som har massor med material att dela 

med sig utav. Först ställer de personalen mot varandra och ger dem några saker att 

tänka på, exempelvis deras förhållningssätt, samt vad det är de gör annorlunda nu sen 

de fick hjälp första gången av förskolechefen.  

Ständig handledning och samtal med resursgruppen har vi. Vi får tips och idéer 

då det är så lätt att köra fast. Det är ju rätt så bra när du behöver tips och idéer. 

Efter mycket bollande sen får vi konkreta material av resursgruppen. Sedan 

kommer resursgruppen på återbesök för att följa upp hur det har gått och vrider 

och vänder på informationen som delades ut under förra mötet.  

Hjälp från resursgruppen kan ta lång tid och är mycket ansträngande för 

förskolepersonalen förtydligar respondenterna.  

Sen kan det ju ta lite tid då de har rätt mycket att göra. Är det ett rätt så stort 

problem med barngruppen så är man tacksam även om det tar tid just för att man 

får hjälp ändå. 
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5.3.3 Förskolors samarbete för att hjälpa varandra 
Respondenterna saknar kunskaper till hur de ska hantera problem och andra 

situationer som uppstår i verksamheten med barngruppen. De hade velat se större 

samspel mellan förskolorna, just för att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter för 

att främja trygg omsorg. 

Vi behöver kunskapen som kommer från förskolor om hur det bli en trygg 

barngrupp. 

Jag skulle önska att det fanns bättre samspel mellan förskolorna i kommunen. 

Det är för lite utbyte bland förskolor. Alla har vi vår egen erfarenhet och det 

finns ju hur många års erfarenheter som helst tillsammans. Självklart ska man 

dela med sig av dessa för att hjälpa andra. 

Det gavs överraskande svar kring frågan om respondenterna kan tänka sig att hjälpa 

andra förskolor, eller erbjuda sin hjälp till andra förskolor. Två fokusgrupper svarade 

att de är tveksamma, två fokusgrupper och den enskilda respondenten svarade ja och 

en fokusgrupp ville inte kommentera den frågan.  

Den fokusgrupp som inte ville kommentera frågan hade en mycket bestämd röst och 

de ville inte ge en förklaring till varför de är emot att få hjälp.  

Vi är emot det, så är det bara. 

De två fokusgrupper som är tveksamma anser att det finns en möjlighet att de skulle 

ta emot hjälp. Deras röst blev direkt hård och sträng. 

Vi kan helt enkelt inte bara ringa och fråga en förskola hur de jobbar utifrån 

situationen. Skulle vi ha problem som vi absolut inte alls kan hitta eller får en 

lösning på från annat håll, då skulle vi se det som en möjlighet att rådfråga en 

annan förskola. Men bara för att få tips och råd. 

Skulle vi känna behov av att ta kontakt med en annan förskola om tips och råd så 

skulle vi givetvis göra det, men inte i första början. Det är ett alternativ vi kanske 

nog skulle kunna göra. 

De två fokusgrupper och den enskilda respondenten som svarade ja anser så här: De 

är mycket öppna för att bolla idéer och tips mellan förskolor. Deras tonläge blev 

ljusare och bestämd när de svarade. Det fanns ingen tvekan eller funderande innan de 

svarade.  

Vi tar gärna hjälp ifrån andra förskolor, absolut. Annars tänker man inte på 

barnets bästa. Så länge man inte lyfter på sekretessen så. 

Bolla tips och idéer mellan förskolor är ju bra. Vissa förskolor kan ju mer om ett 

visst ämne som vi inte kan något om. Det har inget med sekretessen att göra, 

utan mer fortbildning. 

Vi tar gärna hjälp utifrån andra förskolor och byter erfarenheter.  

Utbytardagar mellan förskollärare är mycket givande när de få gå runt och titta på 

hur andra arbetar, att bolla idéer och tips emellan tillägger respondenterna. Vågar 

förskolorna inte stå upp för hur de arbetar samt kan dela med sig av sina metoder för 

att hjälpa andra, då tänker de inte på barnets bästa anser respondenterna.  

Vi sitter ju inne med mycket erfarenhet kring just mångkulturellt eftersom att det 

är så många asylsökande barn som kommer nu till kommunen. Det vore ju 

toppen och uppskattat om andra förskolor ville fråga oss om tips och råd hur de 

ska göra med de nya barnen de får. 

Det kan ju även vara intressant att dela erfarenheter, att älta problem med andra 

som man vanligen inte diskuterar med. 
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5.4 Upprätthållande metoder för trygg omsorg 

5.4.1 Konflikthantering 
Respondenterna anser att det gäller att verkligen lyssna på bådas sidor och gå till 

botten med vad det var som hände vid en konflikthantering. Samt att det bör vara 

intressant för en förskollärare att hitta en lösning till konflikten. Råkar det vara ett 

barn som ofta är med i konflikter är det ännu mer viktigare att lyssna på bägges sidor 

hävdar respondenterna.  

Att man lyssnar på bägges sidor så att det inte alltid är mitt fel, att det alltid är 

jag som är fel. Det är en viktig del där. Bekräfta bägge två och framför allt med 

mindre barn som är och sliter i en leksak, att man ändå på något vis bekräftar 

bägge. Båda måste ha sin bit. 

Viktigt för oss vuxna att då alltid vara lyhörda. Att låta barnen förklara och inte 

styra dem. 

Respondenterna hävdar dock att en konflikt inte alltid behöver bli löst, barn kan bli 

nöjda med att deras röst har blivit hörd. Det är inte heller betydelsefullt för 

respondenterna att barnen säger ”förlåt” som avslutning på konflikten.  

Man behöver inte lösa konflikten men i alla fall få allas röst hörda. Barn behöver 

inte säga förlåt utan det är viktigare att de båda förstår varför den andra blev 

ledsen. 

Läsa av barnen och situationen. Man känner vissa barn att man ibland kan runda 

problemet. Det är inget man kan göra direkt utan det är efter att man har lärt 

känna barnet och vet hur den fungerar. 

Respondenterna arbetar med lösningsinriktade metoder. De vill få barnen att lyssna 

och ta till sig av den andres perspektiv. Samt att barnen ska kunna lösa konflikterna 

själva så långt det går med tanke på att barngrupperna blir större. Det blir som en 

morot för personalen. Lösningsinriktade metoder är bland annat temat Känslor, 

stegvis och ritprat.  

Hanteringen är viktig och alltid ta tag i det. Jag förstår att du blev arg, men din 

känsla är rätt, men handlingen var fel. 

Sen få man vara med och lösa konflikter, oj nu blev det fel, hur ser vi till att göra 

Xxxx glad igen till exempel. Hur kunde vi göra det rätt igen? 

Få barn att se det från ett annat perspektiv, att man lär dem att man inte bara kan 

se det från sitt eget perspektiv. Att samtidigt gå tillbaka till det, kommer du ihåg 

förra gången när det gick si och så. Nu kanske vi ska tänkta till lite innan vi gör 

något annat. 

Respondenterna arbetar även med temat Känslor för de vet att deras respektive 

barngrupp verkligen behöver det.  

Vi hoppas att barngrupperna lär sig att kunna förklara för det andra barnet vad 

det är som inte är okej. Genom att låta barnen försöka sätta ord på sina känslor 

får barnen tillbaka respekt, styrka och trygghet från de andra barnen. 

De vet ju vad känslorna betyder. Det är inte kunskapen som brister utan det är att 

det bara brister just då ändå. 

Stegvis går ut på att barnen ska lära sig att sätta sig in i andras känslor och perspektiv 

till varför de inte får göra vissa saker.  

Det kan vara hur ett barn känner sig när någon säger något elakt och så vidare.  
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Vi använder oss mycket av stegvis som går ut på att barnen tar till sig om hur 

andra barn känner när någon säger något dumt till en. Att de lär sig tänka sig in i 

andras känslor. Att inte använda ordet nej utan i stället använda sig av andra 

saker och ord. Ge en förklaring till varför man inte får göra på ett sätt, till 

exempel att vi INTE springer inne för att... Barn vet ju oftast inte varför man inte 

får springa inne. 

Ritprat är en ny lösningsinriktad metod respondenterna använder sig utav. Det krävs 

mycket tålamod och tid för en förskollärare hävdar respondenterna. Detta material 

kan alla förskollärare och barn återkomma till och gå igenom igen och igen 

tillsammans med barngruppen hävdar respondenterna. Genom att rita tillsammans är 

det enklare för barnet att komma fram till en bättre lösning vid en konflikt förtydligar 

respondenterna.  

Ritprata är något vi har börjat med. En metod är då att man ritar upp en serie hur 

ett scenario är, hur det blev, hur man kan göra i stället. Så att barnen får en bild 

på det. Det blir tydligare och mer abstrakt för barnet att förstå. Dessutom kan 

man alltid ta fram det igen och igen för att gå igenom det med barnen. Vi måste 

ge det tid. Tänka på att inte göra det för krångligt utan att man håller sig till tre, 

fyra bilder. Man kan göra det med flera barn också. Det gäller att ställa frågor till 

barnen och ta hjälp utav dem att lösa problem. Det är vi för dåliga på att göra. 

Förebyggande är en annan metod som respondenterna arbetar med för att främja en 

trygg omsorg. Barn får en ökad förståelse varför konflikter uppstår samt förhindra att 

de uppstår. Respondenterna delar upp sin barngrupp i mindre grupper, bland annat en 

utegrupp och en innegrupp. Det kan innebära trivselregler, lek och delning av 

barngruppen.  

 Vi har ju kört mycket med delande, att en del är ute medan en grupp är inne. 

Även kolla vilka barn som är här för dagen, se till så att de barn som hamnar i 

gruppen går ihop. 

Vi har ute- och innegrupper och är det stökigt i en grupp kan man kanske byta 

mellan några barn för att skapa bättre stämning mellan dem. 

Trivselregler skriver respondenterna tillsammans med barnen. Dessa kan de 

återkomma till när konflikter sker. De tittar tillsammans på vad som hänt, hur barnen 

känner sig i den valda situationen och hur de sedan löste det. 

Trivselregler som görs tillsammans med barnen, att så här vill vi ha det på vår 

förskola, vår avdelning. Och vid en konflikt så kan man gå tillbaka och titta på 

vad det var vi bestämde tillsammans och vad de tyckte. Att de har något 

gemensamt och varit med och bestämt tillsammans. 

Något vi kör med är ”Stopp, jag vill inte.” Att man samtidigt får barn att förstå 

varför jag inte vill att du gör som du gör, sätta ord på det – ”Stopp, jag vill inte 

att du jagar mig”. 

Lika så vid lekar kan förskolläraren förebygga konflikter förtydligar respondenterna. 

Det är vår uppgift att utveckla lekarna och hjälpa barn att läsa av vad som 

behövs i leken. I stället för att riskera att få ett nej till frågan om man får vara 

med, är det bättre för barn att säga, jag kan vara hunden och bara dyka in. 

För att förebygga konflikter anser respondenterna att det är av stor vikt att berömma 

och förstärka barnen. 

Vi försöker förstärka, berömma och vara positiva till barnen. Det kan bli 

jättetjatigt vissa dagar. Men det är så viktigt för dem att få höra sånt. 
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5.4.2 Språksvårigheter 
Främjande metoder som respondenterna använder är tydlighet, kroppsspråk, bilder, 

tecken, rutiner samt visar barnen vad som finns att göra. Respondenterna anser att 

med hjälp av kroppsspråket vinner förskolläraren mycket med till mångkulturella 

barn som inte än har det svenska språket.  

Man måste vara tydlig med kroppsspråket, att man kan göra sig så himla lätt 

förstådd utan att man har något gemensamt ord för saker och ting. Ett leende från 

den vuxne kan göra dagen för barnet. 

Det kan vara jättefrustrerande ibland och man känner hur ”ska jag få fram detta”. 

Men åh vad stolt man känner över sig själv när man lyckats. 

Respondenterna hävdar att små barn behöver har mer omsorg och de större barnen 

behöver ha sysselsättning och vill göra saker. De vuxna måste vara vaksamma på att 

barnen inte sitter och är passiva. 

Vaksam så att barn inte sitter och är passiva. Ta dem i handen och visa dem 

saker att göra. Små barn har ju mer omsorg, men de äldre barnen behöver ha 

sysselsättning och vill göra saker. 

Förtydligande är en tredje metod respondenterna använder i sina barngrupper. 

Metoden ger barn en tydligare förståelse över hur vardagen ser ut, vad kompisar 

säger samt hur de ska samspela tillsammans för att känna trygghet i barngruppen. 

Till denna metod används bilder, tydlighet, stöd, lek glosor, konkreta material och 

värdegrunden. 

Först var tanken att idén är till för just ett speciellt barn, men vi har upptäckt att 

resterande barn i barngruppen uppskattar det också. 

För språkets skull behöver barn tecken och bilder för att förstå. Ju fler vägar in i 

språket ett barn får – desto bättre är det. 

Bilder använder respondenterna som stöd och förtydligande. Schemat för dagen kan 

vara en sådan.  

Tydligheter och rutiner måste finnas i verksamheten för att barn ska förstå vad 

som händer under dagen. 

Barnet kom med schemat i handen och pekade ”Där? Aha, vi är där nu. Aaahh.” 

kom det från barnet sen. Sen var barnet nöjt. Det var en mycket enkel sak för 

oss, men en betydligt större sak för barnet. 

På respondenternas iPad finns det appar och spel som stödjer barnens hemspråk samt 

tränar barnet på det svenska språket.  

Sen har vi en del appar på iPaden som är på andra språk för att hjälpa dem också. 

Även vårt språk finns det appar på med som de kan träna på. Bokstäver, 

meningsbyggnader etcetera.  

Vid lek är det ett bra tillfälle att träna språket hävdar respondenterna. 

Att få med barnet i lekar, lite som att vara stödperson till barnet i lekarna och 

försöker locka till sig andra barn till ”vår” lek. 

Det första jag kommer att tänka på är att göra barnet attraktiv, att andra kommer 

till barnet och vill vara med den. 

Man kan ju själv försöka förstå att det inte är lätt att hänga med i lekar när man 

inte förstår språket själv och hänger med. Det är stenkört. 
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Respondenterna hjälper även familjen hemma genom att skicka hem glosor  

Glosorna visar en bild på en jacka och på baksidan står det jacka, så att även de 

kan träna på det hemma. Konkreta material är bra, så som påsar som innehåller 

material som barn ska benämna.  

Värdegrunden jobbar respondenterna mycket med just nu.  

Det är viktigt att barngruppen vet och förstår hur de ska vara mot varandra. Vi 

jobbar tillsammans med barnen kontinuerligt för att barngruppen vi har idag 

behöver det. Det gäller att jobba med att anpassa sin miljö, både inne och ute för 

att barnen ska känna att deras behov blir hörda.  

Det kan också bli problem med att barngruppen pratar mycket. De tystare barnen kan 

då inte göra sin röst hörd. 

Barn har ett otroligt bekräftelsebehov av att prata mycket. De pratar hela tiden 

och det ska dem givetvis få göra. Vi ska ju alltid lyssna på dem och låta dem 

prata. Men vi måste även försöka få fram de andra tystlåtna barnen att få 

talutrymme. Använda bilder till att visa vad som gäller, här ska du prata och här 

ska du lyssna. 

Barns kultur är en viktig metod att använda sig utav för att ge barn multikulturella 

kunskaper hävdar respondenterna. En förskollärare ska kunna drar nytta och styrkor 

med att ha barn från olika kulturer. Kulturkrockar kan förekomma också.  

Vi har gjort flaggor, kakor, barnet har tagit med sig saker hemifrån, sjunger 

sånger och läser sagor från deras länder. Det är för att visa att alla är vi olika men 

vi är lika mycket värda för det.  

Kulturkrockar, att barn gör på ett vist sätt hemma kan orsaka problem på 

förskolan, till exempel att äta med fingrarna medan vi äter med bestick. 

Pratar om att barn kommer från andra länder, att barn blir medvetna om att det är 

så och då blir det mer naturligt för dem. Det är mycket att förklara om det är 

några skillnader och så. 

 

5.4.3 Behov av särskild omsorg 
Respondenterna diskuterade mycket om främjande metoder för att underlätta för barn 

som är i behov av särskild omsorg.  

Har det mycket strukturerat. Arbetslaget måste vara samspelta, att alla är tydliga, 

pratar ihop sig och säger samma sak till barnet i frågan.  

Man kan ju diskutera detta med arbetslaget och fundera hur man ska gå tillväga. 

Vi sköter strukturen och barnen behöver inte hålla koll på det. 

Organisera om sig om ett barn har ett visst behov. 

Samtidigt anser en fokusgrupp att personalen måste turas om att ta vaka över de 

barnen med behov av särskild omsorg.  

Inte alltid samma personal för det orkar man inte som personal utan att man 

byter av men att någon finns så pass nära och hjälper till och stöttar. 

Respondenterna hävdar att dessa barn behöver känna anknytning för att kunna känna 

sig trygg i barngruppen och till vuxna.  

Vi andra fick sedan se till att i stället bygga upp kontakten med hen så att hen 

känner sig trygg med oss alla. Man få inte ta det personligt, utan så är det bara, 

det är bara till att finna sig i det för barnets bästa. 
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Det är viktigt att barnet känner sig bekväm med miljön, sen kan barnet komma 

och knyta an till oss vuxna. 

En förebyggande metod är att barngruppen får en uppgift som går ut på att de visar 

runt barnet i verksamheten för att få barnet att känna sig trygg. 

Att ge barnen en uppgift att ta med hen och visar barnet runt. Att barn förstår 

varför saker är på ett visst sätt underlättar jättemycket. Barn dömer ju inte utan 

bara de vet så ser det de som ett uppdrag och vad som gäller. 

Det är viktigt att alltid finnas med i barngruppen så att ingenting händer anser 

respondenterna.  

Då få man försöka att ha dem nära, så man kan lägga armen om dem och hjälper 

dem och fokusera på det som man har tänkt sig då. Eller så få man helt enkelt 

planera om i sitt lilla huvud och tänka sig ”nee, nu funkade inte detta”. 

Tålamod är mycket. Sitta bredvid, sitta kvar och försöka att inte röra sig så 

mycket. 

Samtidigt läser personalen av barnen.  

Vi vill se om det finns några oklarheter i hur barnen beter sig i vissa situationer. 

Då planerar vi ihop en aktivitet som baserar på barnens tankar och åsikter om 

just den situationen. Sen försöker vi lära barnen hur de ska hantera situationen 

bättre nästa gång.  

Respondenterna anser att personalen måste se till barnets behov och lyssna på barnet.  

Ett barn har fått ett eget krypin. Orsaken är för att barnet har behovet av att 

komma undan de andra barnen när det blir för jobbigt.  

Måste vara uppmuntrande och inte bara kasta ut barnet. Det är en balansgång. 

Vårt jobb är att se till att barnet inte känner sig misslyckad. 

En annan förebyggande metod som respondenterna är eniga om att arbeta med är att 

ha mindre barngrupper under dagen. 

Mindre grupper, det är viktigt och gör en väldigt stor skillnad. 

Medvetet se att detta barn fungerar bättre med vissa barn, andra barn får gå 

därifrån och hitta på annat. Att det finns en pedagog i närheten och håller koll 

också. 

Att man samtidigt planerar vilka barn som ska vara tillsammans i grupperna. 

Att sedan välja några barn som kan gå ihop med hen efter ett tag. Det är ju som 

sagt bara en dröm för det fungerar ju inte i verkligheten så som barngruppen ser 

ut idag. 

Respondenterna arbetar mycket med att få barnet som är i behov av särskild omsorg 

att inse att det inte är hen det är fel på.  

Att man då inser att det inte hänger bara på att barnet är den hen är, att barnet 

inte kan hjälpa utan barn är barn och dem gör det dem klara av och vill klara av. 

Har barnet inte förmågan kan hen inte samspela med de andra barnen. 

Vid koncentrationssvårigheter försöker respondenterna ha mycket tålamod. Det är 

också av stor vikt att berömma barnen och få dem att bli attraktiva för de andra 

barnen. 

Vara glad även för de små framgångarna man får. 

Det går inte att alltid skrika eller säga barnets namn varje gång det bli tokig. 
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Få barnet att känna att hen är duktig och bli stolt över sig själv innan andra barn 

kommer in. Då lyfter man ju barnet och få de andra barnen att tänkta ”hur gör 

hen det där?”. 

Samlingen är en återkommande aktivitet som förbryllar respondenterna. 

Ska vi tvinga dem att sitta med när de förstör för de andra barnen och att de 

kanske inte vill vara med? Bättre att de går i väg och läser en bok eller gör något 

annat. 

Vid samling behöver de inte sitta med, men ibland sitter de och skruvar på sig 

för att de så gärna vill vara med. 

Är det ett barn som inte vill vara med på till exempel samlingen så är det bäst att 

barnet går ut i stället tillsammans med en vuxen. 

Förtydligande metoder finns överallt på respondenternas avdelningar. Det är 

konkreta material som bilder, timglas, stegvis, trafikljus och ritprat.  Respondenterna 

arbetar med påsar eller burkar som innehåller olika saker som barn inte kan lista ut 

vad som finns där i.  

Det är överraskningsmomenten och spänningen som fångar dessa barn. De kan 

sitta där en bra stund om materialet är tillräckligt spännande.  

Brytningsmomenten kan vara svåra för barn med behov av särskild omsorg anser 

respondenterna. Till hjälp kan en förskollärare ha med sig ett tidur som visar hur 

länge det är kvar innan aktiviteten bryts. 

Timglas använder vi till förberedelser på att snart kommer leken avbrytas för att 

vi kommer göra någonting annat. Det räcker med fyra minuter eller till 

halsbandet är färdigtpärlat, sen får barnet gå och göra annat.  

Några respondenter har bilder som de har i nyckelknipporna med sig utomhus. 

Det är bra om barnet frågar om något. Då kan vi snabbt visa vad vi menar, 

exempelvis när vi ber dem hämta en spade så kan vi visa med bilderna vad en 

spade är, eller hur mycket klockan är. 

Trafikljus är en bra metod för barn att förklara hur hen mår gav respondenterna 

exempel på. Ritprat använder de av sig även här.  

Trafikljus är en ny grej vi har börjat med. Med hjälp av den kan barn förklara hur 

glad eller arg hen är. Grön står för glad. Gul är en varning för att barnet börjar bli 

arg nu och att det är viktigt att förhindra att bli arg. Röd står för arg och då måste 

barnet hitta en lösning för att bli grön och glad igen.  
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5.5 Sammanfattning 

Trygg omsorg i barngrupp grundas på tydliga ramar, strukturer och regler. Barn mår 

bättre av att veta att det är rättvist för alla. Det är av stor vikt att barn känner sig 

viktiga, förstådda, sedda, lyssnade på och alltid välkomna. Lika så familjerna bör 

känna sig välkomna och trygga med alla vuxna som arbetar på förskolan. 

Förskollärarens förhållningssätt baseras på att vara positiv, glad, lyhörd på barnen, 

visa intresse för dem och se deras olika styrkor samt vad de bidrar med till 

barngruppen. Respondenternas egenskaper berör att vara närvarnade, både psykiskt 

och fysiskt. Det är av stor vikt att visa barn att personalen tycker det är roligt att leka 

och vara med dem. Arbetssättet går ut på att kontinuerligt reflektera i grupp och 

enskilt för att förbättra och förändra verksamheten. Att forma en verksamhet som 

grundas på alla barns behov diskuterades utifrån förskolans läroplan. Ska de tolka 

målet direkt av blir det svårt eftersom att barngrupperna är så stora. De får blicka 

över barngruppen för att hitta lösningar som strävar efter att alla ska känna sig 

trygga. Hjälpinsatser är bland annat förskolechefen, resursgruppen och psykologer. 

Respondenterna önskar att det fanns ett bättre samspel mellan förskolorna för att 

erbjuda varandra hjälp i form av tips och idéer. Upprätthållande metoder för att på 

möjligaste sätt främja trygg omsorg, använder respondenterna sig av tre stora 

metoder – lösningsinriktade metoder är exempelvis temat Känslor, stegvis och 

ritprat. Förebyggande metoder är exempelvis mindre grupper, lek och trafikljus. 

Förtydligande metoder är exempelvis iPad, värdegrunden och bilder.  
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6 DISKUSSION 
I diskussionskapitel kommer det föras diskussion kring resultatet med kopplingar till 

litteraturer, forskningar och den valda teorin till studien. Metoden, slutsatsen och 

vidareforskning kommer även diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Trygg omsorg 
Kravtsov och Kravtsova (2011) hävdar att förskollärarna bör kombinera pedagogiken 

och förskoleundervisningen för att de ska kunna ge barn den utbildning, trygghet och 

omsorg de behöver. Granbom (2011) och Hagström (2010) poängterar att 

förskollärare vill forma en så bra verksamhet som möjligt för den barngrupp de har 

idag samt att alla mår bra. För respondenterna är det av stor vikt att barnen trivs och 

känner sig trygga i verksamheten med alla. De ska välja komma tillbaka i morgon 

också.  

Trygg omsorg för respondenterna är att familjerna är trygga med både vuxna och 

verksamheten hävdar respondenterna. Som en första inblick i verksamheten måste 

föräldrar bemötas med positiv anda, att personalen är öppna, visa respekt samt att de 

förstår att deras barn är trygga. Hagström (2010) menar att föräldrarna ska tas på 

allvar och bör involveras i verksamheten. Det är de som känner barnet bäst och utan 

deras delaktighet kan det inte bli en bra verksamhet som ser upp till alla barns behov 

och trygghet (a.a.).  

Trygghet och omsorg i form av tydliga regler, strukturer och ramar är byggstenarna 

för barngruppen anser respondenterna. Till detta krävs också att barn känner 

anknytning till andra barn och vuxna, men det behöver bara vara några stycken. 

Barnen ska även kunna komma tillbaka och få trygghet igen oavsett när de behöver 

det. Hagström (2010) förklarar att anknytning är av stor vikt för barns utveckling. 

Innan de kan knyta an måste barn känna att de bli sedda, respekterade, förstådda och 

lyssnade på (a.a.). Lika så är det med de vuxna förtydligar respondenterna. Det är 

upp till personalen att visa barn att de finns där för dem när de behöver hjälp på 

exempelvis toaletten, att de förstår barnen även när de inte kan språket än och vågar 

bli tröstade.  

Barn utvecklar sociala relationer och omsorg i samspel med andra och i miljön 

poängterar Hagström (2010), Johansson och Pramling Samuelsson (2003), Sommer 

(2005) och Granbom (2011). Förskolans miljö är det som avgör barns utveckling, 

trygghet, lärande och omsorg. Dagens förskolor är byggda på 1970-1980-talet och de 

är väldigt små. Personalen måste ta i beaktelse hur de kan på bästa sätt forma en 

trygg omsorg utifrån miljön de befinner sig i. Miljön bör även vara inbjudande för 

relationskapande mellan barn-barn och vuxen-barn (a.a.). Respondenterna framhäver 

att miljön bör vara berikad med material som barn kan leka med, att barn söker sig 

till varandra för att leka.  
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6.1.2 Förskollärarens förhållningssätt 
I sitt förhållningssätt anser respondenterna att det är svårt att kunna läsa av koderna i 

barnens beteenden. Det är upp till förskolläraren att ha kunskapen och 

medvetenheten till att hjälpa barnen vid exempel leken. Barn bör förlita sig på att de 

vuxna kan hjälpa dem. Gillentine (2006) hävdar att enskilda reflektioner kan hjälpa 

förskollärare att bli mer medveten kring sitt eget handlande och kunnande. Enö 

(2005) förklarar att förskollärare kan utveckla sitt förhållningssätt med reflektioner 

med kollegorna också. Personalen kan då utbyta erfarenheter, ge tips och råd samt 

lära sig nya saker. 

Faktorer som spelar in hos en förskollärare är hur de bemöter barnen förklarar 

respondenterna. För dem är det betydelsefullt att förskolläraren ser alla barn, bemöter 

dem på rätt sätt för barnets individ, samt hälsar ”problembarn” med glädje, respekt 

och kärlek när de kommer på morgonen. Cederwald (2006) benämner att dessa 

verktyg förskolläraren förhåller sig till måste kunna fungera i relationen och 

samspelet med alla barn och vuxna i verksamheten. Det är i samspel med alla som 

barn och vuxna lär sig förtydligar Stedt (2013).  

 

6.1.2.1 Egenskaper bland personalen 
De förhållningsegenskaper som är betydelsefulla för varje respondent är respekt, 

tillit, samspel och glädje. Det är av stor vikt att alltid ha roligt tillsammans menar 

respondenterna. En annan faktor som är av stor vikt för respondenterna är den 

dagliga reflektionen. Gillentine (2006) lyfter även att det förskollärarna lär sig i 

reflektionen måste de ta till sig för att se dem som styrkor till sitt förhållningssätt till 

barngruppen och arbetslaget. Även Knight (2008), Enö (2005) och Cederwald (2006) 

hävdar att en förskollärare ansvarar för att alltid reflektera över sitt förhållningssätt 

gentemot alla i verksamheten. En förskollärare bör vara medveten om vilket 

förhållningssätt hen har till barngruppen och kollegorna. Enskild reflektion är 

avgörande för att förskolläraren får ökad förståelse kring sitt handlande genom att 

fundera över ”varför gjorde jag så?”. Reflektion i arbetslaget kan styrka deras 

förhållningssätt i verksamheten. Värdefulla faktorer de utbyter är erfarenheter, 

tidigare diskussioner och utbildningar. Genom att alltid vara öppen och samarbeta 

förbättrar deras relation i arbetslaget (a.a.). Respondenterna förtydligar med att de 

ska kunna säga till sin kollega att de vill byta vid en jobbig situation. Det är inte 

meningen att en kollega ska känna sig tvingad till att alltid ta hand om jobbiga 

situationer. De jobbar tillsammans som ett arbetslag och de bör finnas där och stötta 

varandra genom dagarna menar respondenterna.  

 

6.1.3 Arbetssätt som främjar trygg omsorg 
Barnperspektiv är inget bra perspektiv för förskollärare att ha i sitt arbete med 

barngruppen skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Det perspektivet 

hämmar förskollärarens arbete för att ge barn den utveckling och lärande de behöver. 

Perspektivet grundas på förskollärarens egen barndom samt att det är dem som styr 

vad barnen ska lära sig. Har förskolläraren barns perspektiv i stället så grundas 

verksamheten på barns inflytande. Det är barns tankar och idéer som formar 

verksamheten. Genom att ta hjälp av barnen blir verksamheten intressantare och 

roligare för alla förtydligar författarna (a.a.). Respondenterna framhäver att en 

förskollärare bör ha en handledande arbetsroll i stället för en styrande roll. 
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Förskolläraren ska finnas i bakgrunden och stötta barnen i deras utveckling och 

lärande samt att det barnet säger är meningsfullt. Förskolläraren vinner på så vis 

barnens trygghet genom att visa barnen att de kan hjälpa dem genom olika 

situationer, samt ger dem beröm och positiv förstärkning. Samtidigt är det av stor 

vikt att ha tydliga ramar, gränser och strukturer för att främja trygg omsorg menar 

respondenterna. Ramani och Brownell (2013) förklarar att det kan vara lämpligt att 

tillsammans med barn skriva ner gemensamma mål. På så vis får barnen en tydligare 

och bättre förståelse över vad ramarna och gränserna innebär (a.a.). 

6.1.3.1 Läroplanens betydelse för trygg omsorg 
Ett av läroplanens mål berör hur arbetslaget ska ta alla barns behov i beaktelser när 

de planerar verksamheten. Enligt respondenterna är det svårt att arbeta exakt efter 

läroplanen. De menar att den är svårtolkad och att förskollärare inte bör slava utefter 

läroplanen. För dem handlar det hellre om att anpassa verksamheten på bästa sätt 

utifrån vilken barngrupp de har idag. På något vis ska alla barns behov bli sedda och 

förstådda även om det innebär att personalen måste möblera om och förändra 

verksamheten om och om igen. Både respondenterna och Jonsdottir (2007)  

poängterar att en förskollärare bör behandla alla barn lika oavsett vilket behov de 

har. Respondenterna förtydligar att det som är viktigast för dem är att barnen har fått 

en fråga till att delta i aktiviteterna i stället för att tvinga dem. Det är inte alla som 

vill delta. Broberg, Hagström och Broberg (2012) och Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) hävdar att det krävs av förskollärarna att läsa av barnets signaler 

för vad barnet behöver. Genom att kontinuerligt samspela och kommunicera med 

barngruppen får förskollärarna konkreta svar på om deras arbetssätt verkligen ser 

upp till alla barns behov (a.a.). Ramani och Brownell (2013) och Hwang och Nilsson 

(2011) förtydligar att gemensamma mål som personalen och barnen har kommit fram 

till, är också avgörande för att fastställa att barnen får det de behöver för sitt behov. 

En förskollärare måste behandla alla barn rättvist oavsett deras behov.  

 

6.1.3.2 Hjälpinsatser för att stödja arbetssättet 
När personalen har stött på problem i verksamheten som de inte kan lösa själva, 

vänder de sig till förskolechefen, olika möten, utbildningar och resursgruppen för att 

få hjälp. Handlar problemet om ett barn måste personalen ha godkännande från 

barnets vårdnadshavare först, för att få diskutera deras barn med utomstående från 

avdelningen på förskolan. Tillsammans sitter de och diskuterar samt reflekterar över 

vart det är problemet ligger. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) hävdar att 

det handlar om att se över personalens förhållningssätt och arbetssätt och inte titta på 

barnet i frågan. Respondenterna förtydligar med att resursgruppen får personalen att 

granska sitt arbete kritiskt för att hitta orsaken till barns agerande. Jonsdottir (2007) 

lyfter att förskollärarens attityder, krav och förväntningar på barnen som kan vara 

orsaken till otrygghet. Resursgruppen bistår med olika material och metoder som 

personalen kan använda i sitt arbete med barngruppen, för att återigen ge barn den 

trygghet de behöver framhäver respondenterna. Även vikare, VFU-elver och 

personalen från Poolen kan med nya ögon upptäcka orsaker till barns agerande eller 

andra problem som ordinarie personal har missat.  
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6.1.3.3 Förskolors samarbete för att hjälpa varandra 
Respondenterna poängterar att de saknar kunskaper till hur de ska lösa olika problem 

som uppkommer i verksamheten för att ge barngruppen en trygg omsorg. De önskar 

att de kunde få mer hjälp från andra förskolor i kommunen. Samarbetet mellan dem 

skulle kunna bli bättre. I och med att större krav på förskollärarens arbetsätt har 

ställts behöver de all hjälp de kan få förtydligar respondenterna och Enö (2005). 

Författaren tillägger att det inte är alla förskolor som får den hjälp de behöver från 

kommunen. Det finns kommuner som har ekonomiska ramar som de måste förhålla 

sig till. Förskollärare kan inte då utbildas till den grad att de får nya kunskaper kring 

problemlösningar (a.a.). Respondenterna hävdar att de sitter på många, många års 

erfarenheter tillsammans, varför inte använda dem för att hjälpa varandra? 

 

6.1.4 Upprätthållande metoder för trygg omsorg 

6.1.4.1 Konflikthantering 
En avgörande faktor som respondenterna använder sig av för att främja konflikter är 

kommunikation. Kommunikation finns i olika verktyg och det är upp till 

förskollärare att finna vilket verktyg av kommunikation som passar bäst till 

situationerna. En förskollärare måste lyssna på bägges sidor, låta barnens röst bli 

hörd och bekräfta dem genom att visa att jag hör dig förklarar respondenterna. 

Ramani och Brownell (2013) och Kratsov och Kratsova (2013) förtydligar att vid 

konflikter saknar barn den sociala förmågan. Det är upp till förskollärare att utmana 

barnen att lösa det tillsammans, genom att få dem att förstå det från det andra barnets 

perspektiv menar respondenterna. Anledningen är för att lösningen måste anpassas 

utefter situationen i frågan, eftersom att alla situationer inte kan lösas på samma sätt 

förtydligar respondenterna. Hwang och Nilsson (2011) framhäver att barn lär sig 

”utifrån-och-in” och ”innefrån-och-ut” (2011:67). De barnen lär sig i omgivningen 

tar det till sig utav och det barn lär sig delar det med sig till omgivningen. Barnens 

lärdom cirkulerar mellan dem och de lär sig av varandra (a.a.).  

Den valda teorin till studien grundas på det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Hwang och Nilsson (2011) förklarar teorin att det är av stor vikt för förskollärare att 

tittar på vad det är i omgivningen barn lär sig utav. Barn lär sig bland annat av att 

härma och observera andra barn förklarar Hedström (2014) och Ramani och 

Brownell (2013). Oftast är det de yngre barnen som härmar de större barnens 

beteende. Genom att sätta tydliga gränser till vad som är acceptabelt har 

förskollärarna gjord det störta arbetet anser författarna och respondenterna. 

Respondenterna använder sig utav lösningsinriktade metoder för att främja 

konflikthantering. Det innebär att respondenterna använder olika metoder som bidrar 

med att barn få ökad förståelse och medvetenhet kring det andra barnets perspektiv, 

att de förstår att deras handlande kan såra andra barn. Temat Känslor, stegvis och 

ritprat styrker barns sociala förmåga att lyssna in andra barns känslor och perspektiv. 

Knight (2008) anser att rita tillsammans med barn kan förskollärare få barn att förstå 

att de inte kan handla som de gör i vissa situationer. Den metoden har 

respondenterna nyligen börjat använda. Ritprat handlar om att rita upp ett scenario på 

händelsen och hur barn ska gå tillväga för att hantera situationen bättre nästa gång 

den uppstår.  
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Vid konflikter använder sig respondenterna även av förebyggande metoder. Det 

betyder att metoderna är till för att på möjligast sätt förebygga konflikter innan de 

händer. Genom att göra det använder respondenterna sig av trivselregler, lekar samt 

att förstärka och berömma barnen. För arbetslaget är rita också en bra metod att 

använda förklarar Knight (2008). Vid planeringsmöten som förekommer regelbundet 

på förskolor bör arbetslaget rita upp de planerade aktiviteterna. Syftet med 

aktiviteterna bör vara tydliga med att öka barns medvetenhet till att förstå varför 

konflikter händer. Ritandet visar om syftena inte är tillräckligt tydliga förklarar 

författaren (a.a.). Respondenterna hävdar att det är deras jobb att aktiviteterna 

utmanar och utvecklar barns förståelse till hur de ska agera. Utan den insynen till 

planeringen av aktiviteterna kan barngruppen bli otrygg och orolig. Hwang och 

Nilsson (2011) poängterar även att förskolans pedagogiska arbete kan ge barn mer 

förståelse över händelser som barn annars skulle gå miste om utanför förskolan. Det 

är sammanhanget av syftet i aktiviteter och samspelet som är det värdefulla och som 

enbart förskolor kan erbjuda barnen (a.a.). 

 

6.1.4.2 Språksvårigheter 
Både respondenterna och Hedström (2014) diskuterade olika uttrycksmodeller som 

bör finnas i varje förskola. Några uttrycksmodeller är tydlighet, bilder, kroppsspråk, 

tecken och rutiner. Dessa uttrycksmodeller är värdefulla kring arbetet med 

barngruppen för att ge dem en ökad förståelse och medvetenhet kring hur de ska 

agera i samspel med andra. Respondenterna och Hedström (2014) lyfter även att 

förskollärare bör ge barn med språksvårigheter att växa genom att alltid lyssna på 

dem, överskåda dem och få dem att känna sig sedda. 

För att göra dagen lättare för barn med språksvårigheter använder respondenterna 

scheman över dagarna som en uttrycksmodell. Med bilder och tecken som visar hur 

dagen ser ut kan barn få en tydligare förståelse vilka aktiviteter de kommer göra 

under dagens gång. Trots att överskådligheten över dagen var först för barn med 

språksvårigheter upptäckte de att även de andra barnen uppskattade det också. 

Hedström (2014) poängterar att barn med språksvårigheter även blir mer tryggare i 

verksamheten eftersom att de förstår bättre vad som händer under dagen. 

En stor möjlighet för barn att få större lärdomar om språket är planerade aktiviteter 

diskuterade Ramani och Brownell (2013) om samt respondenterna. Förskollärare 

måste forma aktiviteterna så att syftet med dem stärker och förbättrar barns språk. 

Respondenterna angav lek som en bra aktivitet att träna barns språk. Asplund 

Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) anser att genom att kombinera lärande 

och lek är barn mer mottagliga till att lära sig. Barn har viljan att leka och varför inte 

utnyttja det tillsammans med lärande. Samtidigt fyller respondenterna i med att 

förskollärare bör stödja och berömma de barn med språksvårigheter. Det är av stor 

vikt att resten av barngruppen ser att de inte är elaka utan att de bara har svårt med 

att uttrycka sig i språket.  

Respondenterna, Kameniar m.fl. (2010) och Hedström (2014) hävdar att 

förskollärare bör stötta och hjälpa familjer som har barn med språksvårigheter. Är 

det så att familjen har ett annat modersmål är det av stor vikt att förskolan och 

familjen samspelar (a.a.). Respondenterna diskuterade att de ger familjerna 

förtydligande hjälpmedel, exempelvis glosor med en bild på en sak och namnet på 
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saken står på baksidan. Dessa kan familjerna träna på hemma samt att familjerna kan 

göra en rolig lek av det.  

Språksvårigheter kan även finnas i barngruppen genom olika modersmål och kulturer 

anser respondenterna, Hedström (2014) och Kameniar m.fl. (2010). Det är av stor 

vikt att personalen intresserar sig för barnens kulturer och modersmål och försöker 

involvera dem i verksamheten. På så vis kan de förhindra misstolkningar som kan 

uppstå i barngruppen då det kan hända att de inte förstår varandra förklarar 

författarna (a.a.). En fördel som Hedström (2014) tar upp är att involvera känslor i 

diskussionerna eller aktiviteterna om andras modersmål och kulturer. Kan 

förskollärare göra dem roliga och utstråla glädje kring dem kan barn känna sig mer 

stolta och accepterade över sin härkomst (a.a.). Respondenterna poängterar att de vill 

samarbeta med familjerna och göra dem delaktiga i verksamheten genom att dela 

med sig av deras kultur samt modersmål. Barn lär sig av att ta del av varandras 

kulturer och modersmål, samt att de får en ökad förståelse till varför de andra inte 

förstår dem när de säger något.  

 

6.1.4.3 Behov av särskild omsorg 
Kratsov och Kratsova (2011), Skånfors (2013), Ogelman (2012) och Aubrey och 

Ward (2013) diskuterade mycket i sina studier om barn med behov av särskild 

omsorg. Dessa barn bör inte anses vara jobbiga, stökiga och så vidare. Det dessa barn 

saknar är kunskaper av det sociala samspelet. De måste lära sig hur de ska bete sig i 

samspel med andra barn och vuxna i sin omgivning. Det är personalens arbete att se 

till att de kan hjälpa och stötta dessa barn med träningar i det sociala. Även de andra 

barnen i barngruppen behöver lära sig att förstå varför dessa barn agerar som de gör i 

olika situationer (a.a.) Det är inte bara andra barn i barngruppen som har svårt med 

att förstå varför barn med behov av särskild omsorg agerar som de gör. Det är även 

svårt för förskollärare är att förstå. Den personal som är utbildad till förskollärare bör 

ha lärt sig att undersöka och observera miljön barnen befinner sig i för att hitta 

lösningar. Skånfors (2013) och respondenterna förklarar att förskollärare bör kunna 

läsa av barnen, lyssna på barnen och förstå miljön som barnen befinner sig i, för att 

på så vis hitta de mönster som bidrar till deras agerande.  

Aubrey och Ward (2013) anser att förskollärare ska finnas i barngruppen och alltid 

hjälpa dem i deras utveckling av den sociala förmågan. Respondenterna förklarar att 

de använder sig av olika metoder som främjar barns lärande. De använder sig av 

förebyggande metoder, till exempel av mindre grupper för att personalen lättare ska 

kunna fokusera enbart på de barn de har i gruppen. Respondenterna använder sig 

också av förtydligande metoder för att lättare kunna ge barn en ökad kunskap till att 

kunna uttrycka sina känslor. Anledningen är för att de andra barnen lättare ska förstå 

hur barnet mår. Lika så talar Skånfors (2013) om att barn lär sig mer i samspel med 

omgivningen. I och med att barn samarbetar i grupper kan de byta erfarenheter och 

kunskaper kring deras förståelse (a.a.). Respondenterna och Hwang och Nilsson 

(2011) diskuterade om hur stor vikt grupplärande har för barnets självbild. 

Författarna poängterar att barns identitet alltid omkonstrueras och konstrueras utifrån 

det barn lär sig och tar till sig av (a.a.). Respondenterna brukar använda en metod 

som går ut på att de andra barnen få hjälpa till och visa de barn med behov av 

särskild omsorg hur de ska bete sig och agera i situationer. Får de andra barnen en 

uppgift som går ut på att de visar och förklarar det de själva har lärt sig, får andra 

barn automatiskt större förståelse av det som sägs och visas.  
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6.2 Metoddiskussion 

Att intervjua fokusgrupper var inte svårt. Däremot var det svårt att hitta de förskolor 

som hade tid att ställa upp på intervjuer. Arbetslagen var inte bekväma med att 

släppa i väg kollegorna under den tid intervjuerna avsattes eftersom att det var brist 

på personaltäthet. Intervjuaren skulle ha gjort en pilotintervju allra först, så att 

förskolorna från början kunde fått reda på mer exakt hur lång tid intervjuerna skulle 

tagit. Det märktes mycket tidigt under intervjuerna att respondenterna blev stressade 

eftersom att intervjun gick över den avsatta tiden. 

Om undersökningsmetoden också varit observationer kunde analysen blivit mer 

trovärdigare om respondenterna arbetar som de säger att de gör. En förskola som 

intervjuaren valde hade observation varit en bra metod för att styrka analysen av 

diskussionen. Intervjuaren har sedan tidigare en inblick i hur den förskolan arbetar 

kring ett specifikt ämne som studien tar upp. En svårighet var att försöka hålla undan 

tidigare uppfattning om förskolans arbete med hänsyn till analysen från 

fokusgruppens diskussion till studien. 

Enkätundersökning som undersökningsmetod till denna studie hade inte gett den 

mängd av analys som fokusgrupper gav. Enkäterna hade besvarats enkelt samt att det 

mest väsentliga i svaren hade funnits med. Mycket av det som diskuterades i 

fokusgrupper hade gått förlorat.   

Enskild intervju hade inte heller gett mycket information om studiens ämne. Svaren 

hade lindats in till en persons egna åsikter. Det hade blivit svårt att få en större bild 

av hur förskolor arbetar med trygg omsorg i barngrupperna.  

 

6.2.1 Validitet och reliabilitet 
Denscombe (2009) anser att det kan vara svårt att undersöka validiteten av analysen. 

Orsaken är för att respondenternas svar baserades på diskussioner som framkom 

under intervjun. Författaren förtydligar med att det är svårt att hitta källor som kan 

styrka deras åsikter och erfarenheter (a.a.). Respondenterna talade bland annat om 

egna erfarenheter, uppfattningar samt sina känslor som berörde intervjufrågorna.  

Intervjuarens svårighet blev att försöka hitta styrkor som väger upp trovärdigheten av 

analysen med kopplingar till respondenternas erfarenheter. För att styrka analysens 

validitet ännu mer, kunde respondenterna läsa transkriberingen av intervjun för att 

bekräfta att detta var vad de hade sagt förtydligar Denscombe (2009). Om 

respondenterna överstämmer med analysen så är den trovärdig hävdar Dimenäs 

(2007). 

De källor som intervjuaren kan koppla samt stärka analysen med, poängterar 

Dimenäs (2007) är det som beskriver reliabiliteten, eller trovärdigheten/tillförlitlighet 

förklarar författaren. Eftersom att respondenterna är valda utifrån deras yrkesroll och 

arbetssätt som stämmer överens med studiens ämne, blev analysen mer trovärdigare 

förklarar Denscombe (2009). 
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6.3 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka vad begreppet trygg omsorg innebär för 

förskollärarna och vilket förhållningssätt förskollärare bör ha till barngruppen. Det 

undersöktes också om ett främjande arbetsätts kan leda till trygg omsorg, samt vilka 

främjande metoder förskollärare använder för att uppnå en trygg omsorg.  

Trygg omsorg förklarar respondenterna som att barnen bör trivas i verksamheten, 

känna sig trygga med barn och vuxna samt kunna knyta an till någon person. Även 

familjerna måste känna sig trygga med hela personalgruppen. Barn bör även veta att 

de vuxna finns där för dem, oavsett om de behöver hjälp med något eller bara vill 

spela ett spel.  

Förskollärarens förhållningssätt för respondenterna är att de måste förhålla sig till att 

se barngruppen för den det är idag. Att ta tillvara på alla barns behov och se de olika 

behoven som styrkor i stället för något negativt. Barn behöver bli sedda, lyssnade på 

och få sin röst hörda för att känna trygghet, omsorg och anknytning i relation till barn 

och vuxna. 

Respondenterna förklarar att arbetssättet som bör råda kring trygg omsorg är att 

verksamheten är tydlig, strukturerad och att det finns regler. Det som präglar deras 

arbetssätt är kontinuerliga reflektioner, antingen i grupp eller enskild. 

Respondenterna ansåg att de inte ska slava efter läroplanens mål utan istället se dem 

som en riktlinje och stödja sig emot den. För att söka hjälp vid eventuella problem 

söker sig respondenterna till kollegor, förskolechefen och resursgruppen. Majoriteten 

av respondenterna vill se mer av att förskolorna i kommunen hjälper varandra vid 

problem.  

Respondenterna hittar främjande metoder utifrån deras egna erfarenheter, tips och 

råd de har fått från olika möten i kommunen och föreläsningar. Lösningsinriktade 

metoder, förtydligande metoder och förebyggande metoder arbetar respondenterna 

med för att forma en trygg omsorg i barngruppen. Några främjande metoder som alla 

respondenter använder är stegvis, trivselregler, ritprat, konkreta material, temat 

Känslor och värdegrunden för att öka barns medvetenhet till att se och förstå utifrån 

de andra barnens perspektiv. Samt att träna upp och lära barn sociala kunskaper. Det 

är en utmaning för dem då det krävs mycket tålamod och tid, men de försöker så gått 

det går. 

 

6.4 Vidareforskning 

En intressant diskussion som framkom i resultatet är samlingssituationen. 

Respondenterna diskuterade vad de kan göra i den situationen för att det både ska 

vara rättvist mellan barnen och vad som är acceptabelt att göra som förskollärare. Är 

det okej att låta ett eller flera barn gå ifrån samlingen, eller ska de tvingas till att vara 

med? Ska barn med behov av särskild omsorg tvingas vara med om de inte vill sitta 

med, eller är det bättre att de går i väg? Bristen på personaltäthet kan inte erbjuda 

alla barn den rättvisan eftersom att det inte finns tillräckligt med personal. Denna 

diskussion om samlingssituationen, även andra liknande situationer, hade varit 

intressant att få läsa om i vidare forskning. 

Samhället utvecklas ständigt och ibland för fort. Förskolorna hänger inte med i 

utvecklingen. De vill kunna förnya sin miljö med mer pedagogisk baktanke i form av 

spel, lekar, möbler och leksaker till exempel. Gå på fler utbildningar, föreläsningar 
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och få mer lärdom kring lösningsinriktade metoder, är en önskan från förskollärarna. 

Det är inte alltid så lätt då kommunen inte har råd och har i stället gjort köpstopp för 

förskolorna. Därför vore det intressant med en vidare forskning om vilka främjande 

metoder som är aktuella för dagens barngrupper. 
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga A 

    

Anhållan om samtycke för förskollärare som ska delta i en intervju angående 

Examensarbetet vid Linnéuniversitetet. 

 

Hej! 

Mitt namn är Jessica Johansson och jag utbildar mig till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet. Jag går nu sista terminen i utbildningen och nu är det dags för att 

skriva examensarbetet. Mitt valda ämne handlar om hur förskollärare jobbar i 

barngruppen för att få alla barn att känna sig starka och trygga i grupp. 

Intervjufrågorna kommer handla om bl.a. ert förhållningssätt och olika metoder att 

använda sig utav.  

 

Jag kommer att spela in intervjuerna för att kunna analysera och bearbeta detta till 

den kommande redovisningen av forskningen. Utifrån analysen kommer jag 

transkribera svaren och alla intervjuade kommer vara anonyma. Alla intervjuer 

kommer sedan raderas när hela examensarbetet är färdigt. Jag tar på så vis hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Vad jag behöver från Er är att Ni som förskollärare skriver under detta brev och så 

snart som möjligt skickar tillbaka detta till min e-post adress (finns längre ner på 

bladet). 

 

 Som förskollärare ger jag tillstånd att delta i intervjun till examensarbetet. 

 Som förskollärare ger jag inte tillstånd att deltar i intervjun till 

examensarbetet. 

 

____________________________   

Förskollärarens underskrift   

 

Har Ni ytterligare frågor ber jag Er kontakta mig på nedanstående e-post adress eller 

telefonnummer. 

 

Med vänliga hälsningar! 

Studentens namn: Jessica Johansson 

E-post adress: jj222gj@student.lnu.se   

Mobil: 073 – 838 1993 

 

Min handledare: Sofie Walter 

E-post adress: sofie.walter@lnu.se 
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8.2 Bilaga B 

 

Intervjufrågor till förskollärare 

 

1. Vad innebär en trygg omsorg för er? 

 

 

2a. Kan ni berätta för mig hur en förskollärare ska förhålla sig i samspel med 

barngruppen? 

 

 

2b. Vilka bra egenskaper tycker ni att ni bidrar med till barngruppen? 

 

 

3. I läroplanen för förskolan står det: ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan.” Hur jobbar ni utifrån läroplanen med syn på just barngruppen? 

 

 

4. Vilka metoder kan vara bra att använda sig utav för att undvika obalans i 

barngruppen vid: 

 
 – A, Konflikthantering 

 – B, Mångkulturell barngrupp, t.ex. språkförbindelsen 

 – C, Barn med speciella behov, t.ex. koncentrationssvårigheter 

 

 

5. Hur gör ni för att lösa problem som dyker upp? 

  
– A, Ta emot hjälp från andra? 

– B, Ta emot/erbjuda hjälp till andra förskolor? 

– C, Hur kommer det sig att det är känsligt att ta emot hjälp från andra förskolor? 

 

 

6. Ett scenario. Olga är 4 år gammal och kommer från Ryssland. Hon har inte lärt sig 

det svenska språket så mycket än. Hon har koncentrationssvårigheter och stör 

barngruppen i både styrda aktiviteter och i den fria leken. Det har bidragit till att 

barngruppen är nervösa och oroliga med att ha med Olga i lekar etc. Konflikter är ett 

faktum då de andra barnen blir otåliga, bråkar med varandra och framför allt med 

Olga och utesluter henne ur lekar. Hur skulle ni lösa detta problem för att återigen 

skapa balans i barngruppen? 

 

 

7. Kan ni berätta om något exempel på ett problem ni har stött på med barngruppen 

och hur ni gick tillväga för att lösa det? 


