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Abstract 

This study is about educators ' views on children´s safety in preschool. To 

produce a result for the study, I have chosen to conduct qualitative interviews. 

During the interviews, questions were asked about teachers ' views on 

children's safety in preschool and how they work with children's safety in 

preschool. The result showed that security is a prerequisite for children to learn 

in preschool and for them to dare to explore the preschool world. To get the 

children safe in the preschool, the result shows that it was of great importance 

that the educators were engaged with the children in order to create 

relationships with the children. Also respecting the integrity of children was 

part of the work to create security for children in preschool.  
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Sammanfattning 

Den här studien handlar om barns trygghet i förskolan. För att få fram ett 

resultat till studien valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Under 

intervjuerna ställdes frågor som handlade om pedagogers syn på barns trygghet 

i förskolan samt hur de arbetar med barnens trygghet i förskolan. Resultatet 

visade på att trygghet är en förutsättning för att barn ska lära sig i förskolan 

samt för att de ska våga utforska förskolans värld. För att få barnen trygga i 

förskolan visade resultatet att det var av stor vikt att pedagogerna var 

engagerade i barnen för att på så sätt skapa relationer till barnen. Även 

respektera barnens integritet var en del i arbetet med att skapa trygghet för barn 

i förskolan.  

 

Nyckelord: Förskola, anknytning, trygghet, utforska, lärande 

  



Barns trygghet i förskolan  Alexandra Johansson 

 

IV 

 

Förord 

Jag vill som inledning tacka de som tog sig tid och ville delta i mina intervjuer. 

Ni gjorde det möjligt för mig att få fram ett resultat! Jag vill även ge ett stort 

tack till min handledare, Lovisa Skånfors, som har hjälpt mig under arbetets 

gång. Även ett stort tack till min familj som har stöttat mig under arbetets gång, 

utan alla inblandade hade inte arbetet varit möjligt att genomföra!  



Barns trygghet i förskolan  Alexandra Johansson 

 

V 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................ 2 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT ......................................................................................... 3 

2.1 ANKNYTNING ............................................................................................................. 3 

2.2 BARNGRUPPERNAS STORLEK ...................................................................................... 4 

2.3 RELATIONER TILL PEDAGOGERNA ............................................................................... 5 

2.4 KVALITÉ OCH TRYGGHET I FÖRSKOLAN ...................................................................... 6 

3 TEORI ........................................................................................................................... 7 

3.1 ANKNYTNINGSTEORIN ................................................................................................ 7 

3.1.1 Anknytning ....................................................................................................... 8 

3.1.2 Sekundär anknytningsperson ............................................................................ 8 

3.1.3 Trygg bas .......................................................................................................... 9 

4 METOD ....................................................................................................................... 10 

4.1 METODVAL ............................................................................................................... 10 

4.2 URVAL ...................................................................................................................... 11 

4.3 GENOMFÖRANDE ...................................................................................................... 12 

4.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 13 

4.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV INSAMLADE DATA ................................................... 14 

4.6 RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERING ..................................................... 15 

5 RESULTAT ................................................................................................................. 17 

5.1 SYNEN PÅ BARNS TRYGGHET I FÖRSKOLAN............................................................... 17 

5.1.1 Omsorg och förutsägbarhet ............................................................................ 17 

5.1.2 Ärlighet ........................................................................................................... 18 

5.1.3 Relationer och anknytning .............................................................................. 18 

5.2 ARBETET MED TRYGGHET I FÖRSKOLAN ................................................................... 20 

5.2.1 God inskolning med engagerade pedagoger ................................................... 20 

5.2.2 Barnens integritet............................................................................................ 21 

5.2.3 Rutiner ............................................................................................................ 22 

5.2.4 Fortbildning .................................................................................................... 23 



Barns trygghet i förskolan  Alexandra Johansson 

 

VI 

 

6 DISKUSSION .............................................................................................................. 24 

6.1 METODDISKUSSION................................................................................................... 24 

6.2 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 24 

6.2.1 Synen på barns trygghet ................................................................................. 24 

6.2.2 Arbetet med barns trygghet ............................................................................ 26 

6.3 SLUTSATS ................................................................................................................. 27 

6.4 VIDARE FORSKNING .................................................................................................. 28 

REFERENSER ..................................................................................................................... 29 

7 BILAGOR ................................................................................................................... 31 

 



Barns trygghet i förskolan  Alexandra Johansson 

1 

 

1 INLEDNING  

Arbetet som här presenteras handlar om barns trygghet i förskolan och skrivs 

inom ramen för temat Demokrati och rättigheter i förskolan. Att vara trygg i 

förskolan kan ses som en rättighet för barnen i förskolan: ”Omsorg om det 

enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskolan” (Skolverket, 2016, s.5). Det betyder att förskolans 

pedagoger aktivt ska arbeta för att barnen ska få känna trygghet i förskolan. 

Begreppet pedagoger kommer i detta arbetet innefatta både förskollärare och 

barnskötare.  

Året 1990 valde Sverige att ratificera barnkonventionen. När ett land ratificerar 

barnkonventionen så är landet tvunget att arbeta mot det som nämns i 

barnkonventionen. I barnkonventionen står det att barn ska få känna trygghet i 

sitt liv. Något som förskolan ska ge till barnen då förskolan är en del av barnens 

vardagsliv (UNICEF, 2009). 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver att barnen behöver känna 

trygghet för att kunna ta till sig det lärande som sker i förskolan. De påtalar att 

på grund av det så har pedagogerna i förskolan en viktig roll för barnen. Barnen 

behöver få en trygg anknytning till pedagogerna så att barnen får 

förutsättningar för att känna sig trygga. Trygghet är också en förutsättning för 

barnens möjligheter att utforska förskolans värld, vilket Broberg et al. (2012) 

skriver. Lärande nämns återkommande i detta arbete i kombination med 

trygghet, eftersom trygghet behövs för att lärande ska kunna ske 

(Skolinspektionen, 2015). 

Anledningen till att detta arbete handlar om trygghet, är på grund av mina egna 

barn. Det har tagit lång tid för dem att knyta an och känna sig trygga med nya 

vuxna som vill komma in i deras livsvärld, vilket kan vara pedagoger i 

förskolan. Det har gjort att trygghet i förskolan är ett ämne som jag anser är 

viktigt att fler får kunskap om. Vilket jag hoppas att detta arbete ska leda till. 

Något som jag i mitt arbete inte valt att lägga någon större vikt vid är de barn 

som till exempel inte fått sina trygghetsbehov tillgodosedda av sina 

vårdnadshavare eller är familjehemsplacerade. Jag har inte heller valt att lägga 

någon fokus på hur pedagogerna arbetar för att den fysiska miljön ska vara 

trygg för barnen.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om pedagogers uppfattningar 

om barns trygghet i förskolan.  

För att ytterligare konkretisera syftet ställs följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver pedagogerna sin syn på vad trygghet för barn i förskolan 

handlar om? 

2. Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns trygghet i förskolan?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Då syftet i denna studie handlar om barns trygghet i förskolan har jag sökt efter 

avhandlingar, rapporter och artiklar som har kopplingar till barns trygghet i 

förskolan. I denna forskningsöversikt presenteras studier om 

anknytningspersoner i förskolan, om barngruppens storlek och om vikten av 

att barnen får en god anknytning till pedagogerna. Slutligen presenteras en 

studie om att trygghet är en del av kvalitén i förskolan. De sökmotorer som 

använts i denna del av arbetet är Academic Search Elite och Google Scholar. 

De resultat som sökningarna gav handlade oftast inte om trygghet i förskolan. 

De handlade oftast om vårdnadshavare och vikten av god anknytning till deras 

barn. Det som har varit mest användbart i sökningen efter studier som är 

relevanta har varit att gå igenom referenslistan i litteratur som behandlat 

trygghet i förskolan.  

2.1 Anknytning 

Något som verkar vara viktigt i arbetet med barns trygghet är anknytning till 

pedagogerna. Hagström (2010) har i sin avhandling om anknytningspersoner i 

förskolan sett hur viktiga pedagogerna i förskolan är för de barn där 

vårdnadshavarna av olika grunder inte kan tillgodose barnens behov av en 

trygg anknytning. Det hon har kommit fram till i avhandlingen är att 

pedagogerna i förskolan spelar en stor roll för alla barn eftersom alla barn har 

behov av att känna trygghet i förskolan. Hagström (2010) tar upp att kunskapen 

om barns trygghet som pedagogerna får under sina respektive utbildningar inte 

alltid är tillräckliga för att möta barnens olika behov av trygghet och omsorg i 

förskolan. Hon menar också att pedagogerna bemöter barnens behov av 

trygghet på olika vis, eftersom pedagogerna har olika erfarenheter sedan innan. 

I sitt resultat skriver Hagström (2010) om vikten av fortbildning kring trygghet 

och anknytning i förskolan bland pedagogerna. Anledningen är som hon 

skriver att pedagogerna är betydelsefulla personer för de barn som går i 

förskolan eftersom barn har ett behov av att känna sig trygga under sin vistelse 

i förskolan. Hagström (2010) kom i avhandlingen även fram till att det är av 

stor vikt för barnen att pedagogerna bekräftar deras känslor. Något som i 

Hagströms (2010) avhandling återkommer är vikten av att pedagogerna har 

tillräcklig kompetens, för att kunna bemöta barnens känslor. Det är då som 

barnen kan känna sig sedda och bekräftade som individer, vilket leder till att 

barnen kan utvecklas och för att deras självkänsla ska öka, menar Hagström 

(2010). 
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2.2 Barngruppernas storlek 

Något som verkar vara betydelsefullt när det gäller barns trygghet i förskolan 

är barngruppernas storlek. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 

(2015) tog fram en rapport där de undersökte om storleken på barngrupperna 

påverkade hur förskolorna uppnådde läroplansmålen. Att denna rapport finns 

med i arbetet är för det går att relatera ämnet till barns behov av trygghet och 

om det är så att barngruppens storlek har en inverkan på om pedagogerna kan 

möta barns individuella behov av trygghet. De betonar i rapporten att chansen 

för att få en förskoleverksamhet med hög kvalité där barnen får sina 

individuella behov tillgodosedda ökar ju högre andel utbildade pedagoger som 

finns i förskolan, och att barngruppens storlek spelar mindre roll då. Det går 

att tolka rapporten genom att de menar att det gäller en barngrupp där det finns 

äldre barn och få barn i behov av särskilt stöd. De skriver vidare att de yngre 

barnen, ett till tre år, har ett större behov av fler pedagoger som är närvarande 

och att gruppen inte innefattar allt för många barn. Detta som tidigare nämnts 

gäller även där det finns barn i behov utav särskilt stöd, då pedagoger som är 

verksamma i en barngrupp med färre barn har lättare att bemöta barnens olika 

behov. Pramling Samuelsson et al. (2015) menar att barn som går i en 

barngrupp där det finns färre barn har lättare att skapa goda relationer med de 

pedagoger som arbetar i barngruppen. I en barngrupp med många barn blir det 

svårare för personalen att få tillfälle att kunna samspela med var och en av 

barnen och få en bra anknytning till barnen. De skriver att pedagogerna inte 

anser sig kunna se varje barns olika behov av omsorg, i en stor barngrupp, 

vilket kan ses som att omsorg även innefattar trygghet i detta sammanhang. 

Pramling Samuelsson et al. (2015) fortsätter med att de pedagoger som ingick 

i deras rapport uttryckte svårigheter i arbetet med en stor barngrupp då 

möjligheterna att se och ge tid till varje enskilt barn minskade. Om 

pedagogerna i en barngrupp är tillgängliga och närvarande för barnen och kan 

möta deras behov av att känna sig trygga och sedda så blir anknytningen 

starkare mellan pedagoger och barn förklarar Pramling Samuelsson et al. 

(2015) i deras rapport. 

I en rapport från Skolinspektionen (2015) tar de upp hur barngruppernas 

storlek och personaltätheten hade för inverkan på barnens trygghet. 

Skolinspektionen (2015) genomförde oanmälda besök på 101 olika förskolor i 

Sverige. Skolinspektionens skäl till de oanmälda besöken var att se hur stor 

inverkan personaltätheten och barngruppens storlek hade på barns trygghet. I 

rapporten framkom det att flera pedagoger ansåg att de inte fick använda deras 

fulla kompetens i arbetet med barnen, då deras möjligheter att få tid med 

barnen inte fanns då barngruppen ansågs vara förs stora. Pedagogerna menade 
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att deras arbete gick från att vara pedagogiskt till att endast vara övervakare 

över barngruppen för att se till att barnen var trygga. De som genomförde 

granskningen såg att många barn i relation till personal påverkade barnens 

trygghet på förskolorna. Men det fanns fler faktorer som påverkade barnens 

trygghet vilket bland annat var personalens förmåga att organisera arbetet och 

vilket förhållningssätt som pedagogerna hade gentemot barnen. I likhet med 

Pramling Samuelsson et al. (2015) och Hagström (2010) anser även 

Skolinspektionen (2015) att pedagogernas utbildning och kompetens spelar 

roll i deras arbete med att se barnens trygghet i förskolan. Det var inte alltid en 

ökad trygghet för barnen med fler pedagoger eller färre barn utan pedagogernas 

kompetens var i flera fall avgörande för att kunna tillgodose barnens behov av 

trygghet, menar Skolinspektionen (2015). De påpekar att förskolan är ytterst 

ansvariga för att kunna ge barnen trygghet under dagen då vårdnadshavare 

överlämnar ansvaret för barnen till pedagogerna.  

2.3 Relationer till pedagogerna 

En annan aspekt som verkar vara viktigt för barns trygghet i förskolan är 

relationer med pedagogerna. Commodari (2013) tar i sin studie som handlar 

om vikten av en god anknytning mellan barnen och pedagogerna upp hur viktig 

barnens relationer till pedagogerna i förskolan är. Hon påtalar hur viktigt det 

även är att barnen får en trygg anknytning till pedagogerna, eftersom det är 

genom den trygga anknytningen barn kan känna trygghet i förskolan. 

Commodari (2013) skriver att känslan av trygghet utgör en viktig del för att 

barn ska kunna ta del av förskolans lärande. Hon tar upp att de barn som får 

möjlighet att utveckla en anknytningsrelation till minst en pedagog kommer 

kunna ta till sig lärandet i förskolan. Till skillnad mot de barn som inte har en 

anknytningsrelation och på så sätt saknar möjligheten till en trygg bas på 

förskolan, skriver Commodari (2013). Om barnen har en trygg anknytning till 

pedagogerna i förskolan, kommer det kunna följa med barnen upp i skolåldern, 

menar hon. Hon förklarar att barnen kommer kunna knyta an till skolans lärare 

lättare då. Hon kom i studien också fram till att de allra flesta barn önskar att 

känna trygghet i förskolan. Vidare påtalar hon barnens vilja att utforska 

förskolans värld, styrs av om barnet känner sig tryggt eller inte. Hon skriver 

även om barnen har en trygg anknytning till en pedagog, kommer den 

tryggheten leda till att barnen vågar att utforska förskolan. Det kommer i sin 

tur leda till att barnens självkänsla ökar, skriver Commodari (2013). 
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2.4 Kvalité och trygghet i förskolan 

Även vilken kvalité förskolan håller tycks ha samband med barns trygghet i 

förskolan. Brodin och Renblad (2012) har i en studie kring kvalité i förskolan 

intervjuat några förskolechefer för att få deras syn på vad kvalité i förskolan 

handlar om. Det finns en komplexitet kring hur kvalitén kan mätas i förskolan, 

vilket beror på vem som tillfrågas menar Brodin och Renblad (2012). I 

intervjuerna med förskolecheferna har det kommit fram att kvalitén ökar om 

personalstyrkan inte för ofta byts ut. Har personalen rätt kompetens och 

utbildning är också en faktor som leder till att kvalitén ökar. Att personalen 

aktivt arbetar med att barnen ska känna trygghet på förskolan genom att 

förebygga att barnen utsätts för kränkande behandling är en bidragande faktor 

till hög kvalité har Brodin och Renblad (2012) kommit fram till. Studien pekar 

även mot faktorer som leder till att arbetet mot en hög kvalité inte utvecklas. 

Det är faktorer som storlek på barngruppen, mindre tid för planering, 

kommunikationen i arbetslaget, kommunikation pedagoger och ledning 

emellan. Brodin och Renblad (2012) kom i studien fram till att det som är av 

allra störst vikt i kvalitén i förskolan är att barnen upplever trygghet, att de bli 

respekterade och får sina behov tillgodosedda. Detta är faktorer som gör att 

barn i förskolan kan få en god psykisk och fysisk hälsa.  
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3 TEORI 

I denna del kommer anknytningsteorin att presenteras. Anknytning, sekundär 

anknytningsperson och trygg bas beskrivs i korthet senare i denna delen.   

3.1 Anknytningsteorin 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns trygghet i 

förskolan. Utifrån syftet har jag valt att använda mig av anknytningsteorin. 

Eftersom trygghet i den teorin är en central aspekt. Hagström (2010) förklarar 

att en del av teorin handlar om hur barn är beroende av att det i finns någon i 

deras närhet som kan ge dem trygghet och beskydd när de söker det. Broberg 

et al. (2012) tar upp att barn under sin förskolevistelse behöver känna sig trygga 

för att de både ska våga utforska förskolans värld och för att kunna ta till sig 

lärandet i förskolan. Broberg et al. (2012) förklarar att den bidragande faktorn 

till att barn ska kunna lära sig är att de behöver känna trygghet så de kan 

slappna av.  

Anknytningsteorin är en viktig del i att förstå och analysera samspelet mellan 

barn och personer som står dem nära, skriver Broberg et al. (2012). Barnen 

kommer att våga utforska världen när de känner trygghet från någon vuxen, 

förklarar de. För att ett barn ska kunna knyta an till en pedagog i förskolan 

behövs det tas med i beräkningen att det kan ta tid, och det tar olika lång tid 

beroende på hur barnet som person är (Broberg et al. 2012). Barnet har behov 

att veta och känna att pedagogen finns och är tillgänglig för barnet om barnet 

söker trygghet, menar Broberg et al. (2012). Vidare tar de upp hur viktigt det 

är för barnen att känna sig trygga för att de ska kunna leka och skapa sig nya 

relationer i förskolans värld.  

Något som Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) tar 

upp är vikten av att anknytningspersonen kan möta de känslor som barnet visar 

i olika situationer, vilket kopplas till det egenvärde som barnen upplever. 

Broberg et al. (2012) menar att det går att jämföra de barn som får sina känslor 

bekräftade mot de som inte får sina känslor bekräftade av sin 

anknytningsperson. Vidare skriver de att det egenvärde som de barn som får 

sina känslor bekräftade och besvarade är oftast högre än det egenvärde som de 

barnen som inte får sina känslor besvarade av sin anknytningsperson.  

Uppkommer det situationer i förskolan, där barnet upplever fara, behöver inte 

barnet ha utvecklat en anknytning till den vuxna som är i deras närhet, skriver 

Broberg et al. (2012). Barnet kommer ändå söka trygghet hos den vuxna som 

finns i närheten. Vilket kan sammankopplas med att barnets 
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överlevnadsinstinkt i de tillfällena kopplas på förklarar de beteendet med. När 

barnet får sitt trygghetsbehov tillgodosett av den person som barnet söker 

trygghet hos, kallas den relationen inom anknytningsteorin för trygg 

anknytning, skriver Broberg et al. (2012) De förklarar vidare att om barnet 

söker trygghet hos en person men inte får behovet av trygghet tillgodosett 

kallas relationen för otrygg.  

3.1.1 Anknytning 

Ett begrepp som kommer att användas i resultatet är just anknytning, som 

hjälper till att förstå att anknytning och relationer är viktiga aspekter när det 

kommer till barns trygghet i förskolan. Begreppet anknytning kommer 

ursprungligen från det engelska begreppet attachment, som Broberg et al. 

(2006) skriver. Broberg et al. (2012) menar att barnets relation till den vuxna 

inte kan jämföras med den vuxnas relation med barnet. Anledningen förklarar 

de vidare är att barnen söker trygghet hos den vuxna medan den vuxna inte 

söker trygghet hos barnet. Broberg et al. (2006) tar upp att det finns olika 

kriterier för att kunna kalla en relation mellan två personer för en 

anknytningsrelation eller inte.  

1. Den pågår under en längre tid. 

2. Det är något pågående mellan två personer, där anknytningspersonen inte 

byts ut. 

3. Det finns ett speciellt känsloband mellan anknytningspersonen och barnet. 

4. Både barnet och anknytningspersonen vill vara i den andres närhet. 

5. Det uppstår vid vissa tillfällen negativa känslor vid en separation. 

6. Att anknytningspersonen erbjuder barnet de behov som barnet visar och 

söker så som tröst och trygghet. 

Broberg et al. (2006) menade att punkt sex i kriterierna är den punkt som är 

avgörande för om relationen som finns mellan barnet och den vuxna är en 

anknytningsrelation eller inte. Begreppet anknytning hjälper till att förstå hur 

anknytning kan vara en viktig aspekt när det kommer till barns trygghet i 

förskolan.   

3.1.2 Sekundär anknytningsperson 

Ett annat begrepp som används i denna studie är sekundär anknytningsperson. 

Anknytningspersonen som för barnen är av störst vikt är oftast 

vårdnadshavarna, skriver Broberg et al (2006). Då barnen börjar förskolan 
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kommer inte vårdnadshavaren vara tillgänglig för barnet under tiden som 

barnet är där. Barnet kommer då att i de flesta fall utveckla relationer till 

pedagogerna. Hagström (2010) betonar att inte alla pedagoger kommer bli en 

anknytningsperson till barnet, utan barnet kommer oftast att utse en pedagog 

som barnet kommer att gå till för att söka trygghet under dagen. På så sätt 

kommer den pedagogen bli en sekundär anknytningsperson till barnet, den 

pedagogen kommer att duga när vårdnadshavaren inte är på plats (Hagström, 

2010). Men när vårdnadshavaren är i närheten kommer den åter vara den som 

barnet söker sig till, vilket är en del i den så kallade anknytningshiarkin, som 

Broberg et al. (2012) skriver om. De förklarar det som att barnen låter sina 

olika anknytningsrelationer ha olika betydelse, när personen som barnet har 

starkast anknytning till inte är i närheten kommer barnet vända sig till den 

person som barnet har näst starkast anknytning till. Begreppet gör det möjligt 

att förstå vikten av pedagogernas relationer med barnen, om de anser att de är 

anknytningspersoner till barnen.  

3.1.3 Trygg bas 

Ytterligare ett begrepp som används i denna studie är en trygg bas. Begreppet 

en trygg bas kan användas i flera olika sammanhang skriver Broberg et al. 

(2012), dels i vårdnadshavare-barn relation och det som är mest relevant i 

denna studie; förskolan. Broberg et al. (2012) skriver hur viktigt det är för 

barnen i förskolan att pedagogerna i ett arbetslag är samspelta i arbetet kring 

barnen. Det kommer att gynna arbetet med barnen, då barnen kan se på sin 

förskoleavdelning som en trygg bas. Det förklaras med att barnen kan känna 

sig trygga med att det kommer finnas tillgängliga vuxna på förskolan, även om 

någon ur arbetslaget inte är närvarande förklarar Broberg et al. (2012). Barnen 

kan då känna att pedagogen som de har starkast anknytningsrelation till, inte 

är närvarande vet de att det finns pedagoger som är närvarande och kan 

tillgodose barnets behov av trygghet. Bowlby (2010) tar upp i sin bok om trygg 

bas vad som händer då barnet känner sig tryggt och vet att det finns en vuxen 

som hen kan gå till för att få trygghet i närheten. Det kommer leda till att barnet 

vågar lämna den vuxna, som är en trygg bas för barnet, för att upptäcka 

omgivningen. Skulle det uppstå en situation där barnet har behov att känna 

trygghet, kommer hen att återvända till den vuxna som hen anser är sin trygga 

bas för att känna trygghet igen, skriver Bowlby (2010) vidare.  

Begreppet trygg bas gör det möjligt att förstå vilken roll pedagogerna har för 

att barnen ska känna sig trygga för att kunna upptäcka förskolans värld. Det 

hjälper också till att förstå förskolans verksamhet som helhet, och att samtliga 

pedagoger där är viktiga för barnens känsla av trygghet i förskolan.   
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4 METOD 

I denna del presenteras valet av metod, urvalet till undersökningen, 

genomförande, etiska överväganden, bearbetning av data samt validitet och 

reliabilitet. 

4.1 Metodval 

Utifrån det syfte och de frågeställningarna som ställs i denna studie, så var 

metoden som användes kvalitativa intervjuer. Christofferssen och Johannessen 

(2015) förklarar kvalitativa intervjuer som en form av intervju där den som 

ställer frågorna till en informant har möjlighet att ställa diverse följdfrågor 

utifrån de fastställda frågorna. De skriver vidare att det är en form som inte är 

allt för formell, vilket kan göra att informanten kan slappna av lättare. Det kan 

leda till att frågorna som ställs kan få ett ytterligare djup och det går att få svar 

på informantens innersta tankar om det valda ämnet, skriver Christofferssen 

och Johannessen (2015). Inom kvalitativa intervjuer finns det olika former av 

intervjuer. Den form som användes i denna studie är som Christofferssen och 

Johannessen (2015) kallar för semistrukturerad intervju. De förklarar den form 

av intervjuer med att det finns frågor som är förutbestämda i en intervjuguide, 

men informanten har möjligheter att utveckla sina svar, den som ställer 

frågorna har också möjlighet att ställa följdfrågor. Anledningen till att det är 

förutbestämda frågor är för det ska bli lättare att sammanställa och analysera 

informanternas svar, vilket även Christofferssen och Johannessen (2015) 

förtydligar och det går att jämföra de olika svaren sedan. Genom att använda 

sig av kvalitativa intervjuer går det att få fram som Christofferssen och 

Johannessen (2015) vidare skriver olika sidor och åsikter kring det ämnet som 

ska undersökas.  

Christofferssen och Johannessen (2015) förklarar att kvalitativa intervjuer är 

ett sätt att få mycket information från informanterna, även om det är få som 

intervjuas. De skriver även att de personer som intervjuas i kvalitativa 

intervjuer kallas för informanter, då de kan tillföra mycket information till 

studien. 

När jag skrev intervjuguiden hade jag i åtanke det som Christofferssen och 

Johannessen (2015) skriver om att utforma frågor. De menar att frågorna inte 

bör vara långa och innehålla för många svåra ord, de bör inte heller innehålla 

flera frågor i en fråga. Vilket jag försökte undvika, men vissa frågor innehöll 
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två frågor men de höll sig inom samma område. Vissa frågor kom att ge 

informanten möjlighet att ytterligare konkretisera sitt svar. Christofferssen och 

Johannessen (2015) menade att frågorna ska helst inte innehålla varför-frågor, 

då informanten kan få svårigheter med att veta hur förklarande svar hen ska 

ge. Istället valde jag att försöka hålla mig till frågor som helst innehöll orden 

vad och hur, vilket kan ge informanten tillfälle att ge ett mer reflekterande svar, 

som Christofferssen och Johannessen (2015) skriver. När jag kände mig 

någorlunda klar med intervjuguiden valde jag att göra en provintervju, för att 

se om frågorna kunde ge ett underlag till resultatet. Christofferssen och 

Johannessen (2015) skriver att det bör ske en eller flera provintervjuer innan 

de intervjuer sker som ska ge underlag till studien. Genom provintervjuerna 

går det att se om frågorna kan ge svar till studien. När provintervjun var 

avklarad såg jag att intervjuguiden kunde ge ett underlag till min studie. 

Frågorna i intervjuguiden handlade till stor del om pedagogers relationer till 

barnen, men de svar som jag fick handlade inte endast om pedagogernas 

relationer till barnen utan det berörde ämnen som tas upp i resultatdelen och 

som kan kopplas ihop med de forskningsartiklar som finns presenterade.  

Det som också tas upp av Christofferssen och Johannessen (2015) är att när 

intervjun ska ske så behöver man ha i åtanke att det finns flera saker som gör 

att ens relation till informanten kan påverka intervjun, så kallad 

intervjuareffekt, vilket leder till att de svar som ges inte ger rätt bild kring 

ämnet. Det är viktigt att komma ihåg är att informanten får information innan 

intervjun som hen behöver för att känna sig bekväm med att delta i intervjun. 

4.2 Urval 

Jag valde att intervjua både förskollärare och barnskötare. Det gav ett så kallat 

homogent urval, Christofferssen och Johannessen (2015) förklarar det som en 

grupp som exempelvis har liknande arbetsmiljö eller tillhör samma 

yrkesgrupp. Det som gör att det är ett homogent urval är att pedagogerna 

arbetar inom samma mellansvenska kommun och har liknande arbetsmiljö. Att 

valet föll på att både förskollärare och barnskötare skulle intervjuas beror på 

trygghet står inskrivet i läroplanen (Skolverket, 2016) och är något som hela 

arbetslaget ska arbeta med. Själva urvalet blev ett så kallat bekvämlighetsurval, 

som Bryman (2011) skriver om. Han menar att problemet med ett 

bekvämlighetsurval är att de svar som ges inte kommer att kunna representera 

vad alla verksamma pedagoger anser. Men då jag har valt kvalitativa intervjuer 

hade det gissningsvis inte spelat någon större roll om jag valt informanter 

utifrån så kallade snöbollsurval eller slumpmässigt urval (Bryman, 2011). 
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Anledningen är att det är svårt att generalisera vad alla verksamma pedagoger 

har för syn på barns trygghet utifrån så få informanter som deltar i min studie.  

De som svarat ja till att intervjuas är antingen utbildade barnskötare eller 

utbildade förskollärare. De har arbetat olika lång tid inom förskolan. Någon 

har arbetat endast ett par år medan andra har arbetat uppemot 20 år i förskolan. 

Det antal pedagoger som blev intervjuade var tre stycken. De arbetar i 

åldersindelade barngrupper, där barnen antingen är 1–3 år eller 3–5 år. Att det 

blev tre stycken pedagoger var för att studien pågick under en kort tid. 

Christofferssen och Johannessen (2015) skriver att antal informanter måste 

anpassas till den tid som studien pågår. De skriver även att om det är ett 

homogent urval så kommer det inte heller behöva genomföras lika många 

intervjuer som om det skulle ha varit ett heterogent urval. Från början var 

planen att intervjua flera pedagoger, men blev bortfall i form av olika 

anledningar. En annan aspekt som jag även tog med i beräkningen vid val av 

antal informanter var att julhelgerna kom under studiens gång. Då antog jag att 

många pedagoger var lediga. 

De som har deltagit har givits fiktiva namn i studien och är: 

• Anna, förskollärare, arbetat cirka 20 år i förskolan. 

• Mia, barnskötare, arbetat några år i förskolan 

• Lina, barnskötare, arbetat cirka 20 år i förskolan 

4.3 Genomförande 

Som tidigare nämnts så genomförde jag en provintervju utifrån min 

intervjuguide. När den var genomförd kontaktade jag en förskolechef och 

frågade om det var okej att jag intervjuade några av hennes anställda, vilket 

hon gav sitt godkännande till. Efteråt tog jag personlig kontakt med 

förskollärare eller barnskötare i den kommun som förskolechefen var verksam 

i. De flesta av de tillfrågade svarade ja, och det planerades då in intervjuer 

utifrån när det var färre barn på deras respektive förskolor som möjliggjorde 

att de kunde gå från barngruppen. Jag lämnade även muntlig information om 

vad intervjun kom att handla om. De fick reda på att jag helst ville spela in 

intervjun med en diktafon och även kom att ta anteckningar. Men då flera av 

de tillfrågade inte ville att jag skulle spela in intervjun, valde jag till sist att 

bara ta anteckningar under alla intervjuer. Anledningen till att jag tillslut bara 

valde att ta anteckningar var för att de som inte ville bli inspelade skulle känna 

att de gav mig sämre data till min studie. Innan intervjun fick de läsa igenom 

informationsbrevet (se bilaga 2) och skriva på samtyckesblanketten (se bilaga 

3) där det stod vidare information kring vad som händer med de uppgifter som 



Barns trygghet i förskolan  Alexandra Johansson 

13 

 

de lämnade under intervjun och även informantens rättigheter. De fick ett eget 

exemplar av informationsbrevet. Intervjuerna ägde rum i personalrummet på 

den aktuella förskolan. Det var ett rum som pedagogerna kände sig trygga i 

och inte hamnade i en utsatt situation som Christofferssen och Johannessen 

(2015) nämner, som kan komma att påverka svaren som ges. Jag tog 

anteckningar under intervjuerna. Själva intervjuerna pågick i ca 60 minuter. 

Det problem som var svårt under intervjuerna var inte att inte få tillräckligt 

med svar utan det var att hålla sig till intervjufrågorna så att jag kunde få svar 

på mina frågeställningar. Det var lätt att diskutera vidare svaren som 

pedagogerna gav, och vi kom snabbt in på sidospår. Något som jag i efter hand 

kan se som en positiv aspekt då jag fick ytterligare inblick i deras syn på 

trygghet i förskolan. Jag tog som tidigare nämnts endast anteckningar under 

intervjuerna. Efter genomförd intervju gick jag igenom anteckningarna 

tillsammans med informanten, för att säkerställa att jag uppfattade det som 

sades.  

4.4 Etiska överväganden 

Som student som genomför en studie i ett examensarbete är det bra att tänka 

på att ens arbete inte ska klassas som ett så kallat forskningsarbete skriver 

Löfdahl (2014). Dock skriver hon att många av de regler som gäller för ett 

forskningsarbete gäller även för ett examensarbete. Det är av stor vikt att 

studenter inte samlar in data som kan kopplas till en viss person, inte heller 

informantens ursprung, politiska och religiösa uppfattningar, Löfdahl (2014) 

tar upp att det är exempel på känsliga personuppgifter. Den 25 maj 2018 

började dataskyddsförordningen att gälla, GDPR (Datainspektionen, 2016). 

Vilket betyder att som student behöver vi tänka på att skydda informantens 

personuppgifter, då privatpersoner har rätt till att få sina personuppgifter 

skyddade. Vårt metodval får inte heller innebära att det kan komma att sätta de 

personer som deltagarna i studien i en position där deras psykiska hälsa sätts 

på prov (Löfdahl, 2014).  

I denna studie där det genomfördes intervjuer fick deltagarna information kring 

vad som gällde vid deltagande i studien, efter som jag som student är skyldig 

att berätta (Bryman, 2011). Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram fyra punkter 

som de har kallar etiska principer. Dessa fyra punkter har jag som student i min 

studie utgått från när jag har samlat in data från informanterna.  

Informationskravet: Informanten ska få reda på syftet med studien, vad som 

ingår i att vara deltagande i studien, att hen närsomhelst under arbetets gång 

kan begära att få ta tillbaka den information som hen tillför till studien, då 

deltagandet i studien är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017). Innan deltagandet i 
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studien fick informanten skriftlig information, i form av ett informationsbrev 

(Se bilaga 2). Där information kring syftet stod, att hen hade rätt att avbryta 

deltagandet om hen hade velat det. Det stod även att hen inte behövde något 

särskilt skäl om de hade valt dragit tillbaka sitt deltagande.  

Samtyckeskravet: Informanten har självbestämmanderätt över sitt eget 

deltagande. Skulle det vara så att informanten inte skulle varit myndig behövs 

det att vårdnadshavaren godkänner hens medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2017). De informanter som deltog i mina intervjuer var alla 

myndiga, vilket endast krävde deras godkännande. Jag informerade deras 

förskolechef att jag kom att intervjua några av hens anställda på några av hens 

förskolor. Innan intervjuerna fick informanterna skriva på en 

samtyckesblankett (Se bilaga 3), där de gav sitt godkännande till att delta i 

intervjun. Det stod även att de närsomhelst kunde välja att dra sig ur intervjun, 

utan att behöva uppge några speciella skäl till det.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om de deltagare som medverkat i studien 

har förvarats så att ingen utifrån haft tillgång till dem, utifrån Vetenskapsrådets 

(2017) bestämmelser. Transkriberingen av intervjuerna lades upp på ett USB-

minne, som var lösenordskyddat. Informanterna fick även vetskap om att de 

anteckningar som togs under intervjuerna kom att kastas och raderas från USB-

minnet, när mitt arbete blev godkänt (Se bilaga 2). I studien går det inte att se 

vilka informanterna är. Informanterna har getts fiktiva namn. Det går inte att 

se vem som gömmer sig bakom de fiktiva namnen i studien.  

Nyttjandekravet: Uppgifter som framkommer om personer får bara användas i 

arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna gavs även information kring 

att de uppgifter som kom fram endast kom att vara till för arbetet och att de 

personliga uppgifter som framkom inte togs med i studiens resultat. Eftersom 

det inte skulle kunna läsa i studiens resultat vilka informanter som deltog var. 

Informanterna fick reda på att jag inte kom att efterfråga känsliga 

personuppgifter och att detta inte kom att tas med i arbetet, utifrån 

dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 2016). Materialet kommer att 

förstöras efter att arbetet är godkänt. 

4.5 Bearbetning och analys av insamlade data 

När jag bearbetade den data jag fick från intervjuerna använde jag mig av 

metoden fenomenologi. Anledningen till att jag valde den fenomenologi var 

att den passar vid analyser av kvalitativa data, som Christofferssen och 

Johannessen (2015) skriver. Jag ville genom min studie få en ökad förståelse 
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kring pedagogers tankar och arbetssätt kring trygghet, vilket fenomenologin 

kan hjälpa till att få fram genom intervjuerna.  

Metoden förenklar dokumentationen av analysen samt framställningen av data 

då jag följde ett arbetssätt som gör det enklare att analysera datan inom 

fenomenologi, något som Berg (2001) tog fram. Först och främst ska det 

samlas in data genom intervjuer, sedan ska dessa transkriberas så att det går att 

se om det finns material som hör samman med temat. När det är gjort kan 

forskaren se om det finns likheter i svaren som kan bli till olika teman. Tillslut 

kommer det vara möjligt att dela in data i de olika teman som hittats i det 

transkriberande arbetet. Nedanför ges en kort sammanfattning kring hur jag 

gjorde vid bearbetningen och analysen av materialet. 

Det första som gjordes var att ta anteckningar under intervjuerna, vilka jag 

transkriberade när intervjuerna fortfarande var färska i minnet. Jag läste 

igenom intervjuerna och såg om det fanns något i intervjuerna som kunde 

kopplas till mina frågeställningar som handlade om pedagogers syn på barns 

trygghet samt hur pedagogerna arbetar med barns trygghet i förskolan. Vidare 

letade jag efter teman som återkom i svaren, vilka tillslut genererade i olika 

underkategorier om trygghet. Jag kunde på ett enkelt sätt se vad i intervjuerna 

som kunde passa in under de underteman som hade framkommit tidigare. Till 

slut analyserade jag det empiriska materialet genom ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv.  

4.6 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Något som är av stor vikt i en studie är om den data som framkommer stäm-

mer överens med verkligheten, att det är det som ger studien dess reliabilitet, 

förklarar Christofferssen och Johannessen (2015). De förklarar begreppet 

ytterligare med att det går att undersöka en studies reliabilitet, genom att göra 

om studien ytterligare en gång. Blir det resultat som framkommer i studien den 

andra gången liknande som vid första tillfället har studien en hög reliabilitet.  

Om någon annan skulle genomföra min aktuella studie och göra om 

intervjuerna ytterligare en gång med samma urvalsgrupp antar jag att de 

kommer att få liknande svar som jag fick. Eftersom frågorna i intervjuguiden 

är ställda utifrån studiens syfte och frågeställningar så borde inte svaren variera 

alltför mycket beroende av vem som utför intervjun. Utifrån Christofferssen 

och Johannessens (2015) kriterier om en studie har låg eller hög reliabilitet så 

har denna studie en hög reliabilitet.   

För att få de svar som ska besvara syftet med en studie bör det tänkas igenom 

vilken metod som ska användas, skriver Roos (2014). Det som är viktigt att 



Barns trygghet i förskolan  Alexandra Johansson 

16 

 

komma ihåg vid valet av metod är att den data som metoden ger ska kunna ge 

svar på de frågeställningar som ställs, förklarar hon vidare. Roos (2014) skriver 

om den valda metoden ger svar på det syfte och de frågeställningar som ställs 

i studien har studien validitet. Hon förklarar även begreppet genom att använda 

sig av giltighet. Vilket den valda metoden i denna studie förhoppningsvis anses 

ha. Då syftet med studien är att få reda på pedagogers uppfattningar om barns 

trygghet så var intervjuer en metod som kunde ge svar på syftet. Hade den 

valda metoden istället varit observation hade inte pedagogers uppfattningar 

kommit fram. Då hade det istället framkommit hur det går att se på barn om de 

är trygga i förskolan. Studien hade då inte haft någon validitet eftersom 

observationen inte gav någon data som kunde besvara syftet och 

frågeställningarna menar Roos (2014).  

I kvalitativa studier är det svårt att säga om resultatet kan gälla för hela den till 

exempel valda yrkesgrupp som deltar i studien, menar Bryman (2011). Han 

förklarar att i en kvalitativ studie är det så få deltagare som deltar ur till 

exempel en vald yrkesgrupp, så det är därför svårt att de kan representera en 

hel yrkesgrupp. Så i likhet med det som Bryman (2011) skriver så är det svårt 

att kunna generalisera svaren i min studie och säga att de representerar alla 

verksamma pedagoger. Han menar att i kvalitativa studier bör resultatet 

generaliserbarhet kopplas samman med den valda teorin i studien, och utifrån 

de se hur resultatet går att generaliseras eller inte. Så utifrån det går anser jag 

att det går att säga att studiens resultat till viss del går att generaliseras, då 

resultatet kopplas samman med anknytningsteorin och även tidigare forskning 

kring barns trygghet i förskolan.  
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5 RESULTAT 

Denna del av arbetet kommer att utgå från studiens två frågeställningar: Hur 

beskriver pedagoger sin syn på vad trygghet för barn i förskolan handlar om? 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns trygghet i förskolan? 

Beskrivningar och direktcitat från de tre informanterna kommer att lyftas fram. 

I den här delen kommer anknytningsteorin användas för att förstå hur de 

arbetar med att skapa en trygg förskoleverksamhet för barnen. 

5.1 Synen på barns trygghet i förskolan 

När det kom till synen på barns trygghet i förskolan hade Anna, Lina och Mia 

liknade resonemang, även om svaren ibland skilde sig åt.  

5.1.1 Omsorg och förutsägbarhet 

Omsorg och förutsägbarhet verkar som om det är en del av barns trygghet i 

förskolan. Att trygghet i förskolan är viktigt anser Anna, Mia och Lina. Alla 

tre berättar om flera olika faktorer som de anser är en del av trygghet i 

förskolan. Anna berättar att hon anser att lämningen när barnet kommer på 

morgonen ska anpassas till barnet. Barnet ska veta att det inte är någon okänd 

vikarie som tar emot dem på morgonen, inte heller att det är okänd vikarie som 

tar hand om stängningen på förskolan. En faktor till trygghet säger Mia är att 

barnen vet att de får en ny blöja vid behov. Lina nämner att barnet vet om att 

hen får omsorg är trygghet. Lina pratar även om att barnen har behov av att 

veta vad som är rätt och fel i deras handlingar. Berättar ingen för barnen vad 

som förväntas av dem så kan det leda till att de inte känner sig trygga i 

förskolan, fortsätter Lina. Så för en del barn är det bättre att berätta vad 

pedagogerna förväntas av dem, att man som pedagog är ärlig mot barnen, 

menar Lina. 

 

En trygghet kan vara att barnet vet att det får ny blöja… (Mia) 

 

Lina nämner här ovan att trygghet är att barnet vet om att hen får omsorg, Mia 

nämner blöjbyte som en faktor till omsorg. Utifrån barnens omsorgsbehov är 

det möjligt att se det utifrån anknytningsteorin (Broberg et al. 2006)  som att 

barnen kommer att söka sig till pedagogerna för att få den omsorg de söker. 

Anna berättar att trygghet kan vara att barnen får lämnas på förskolan på det 

sätt som passar barnen bäst, att inte okända vikarier får ta emot barnen eller 
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stänga förskolan på eftermiddagarna. Utifrån anknytningsteorin (Broberg et al. 

2012) kan det tolkas som Anna vill att barnen ska veta att när de kommer till 

förskolan ska det vara en av pedagogerna som finns där som en trygg bas 

(Bowlby, 2010). Barnen kan då känna trygghet under dagen i förskolan. 

Eftersom barnen endast kan lära sig och våga utforska förskolan om de känner 

sig trygga enligt anknytningsteorin (Broberg et al. 2012). När Lina berättar att 

en del barn är behov av att veta vad som förväntas av dem kan det genom 

anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) ses som hon vill att förskolan ska vara 

en trygg bas där barnen ska veta vad som gäller för att kunna känna trygghet. 

5.1.2 Ärlighet 

En aspekt som kommer upp i pedagogernas syn på trygghet var ärlighet. Att 

pedagoger inte kan eller vill se att de själva gör fel kan göra att förskolan inte 

känns som en trygg plats för barnen, men även för resten av arbetslaget berättar 

Lina. Hon vidareutvecklar svaret med att säga att det är bra om pedagogerna 

är samspelta så att de kan vara ärliga mot varandra om någon skötte en situation 

på ett mindre bra sätt. Exempelvis säger hon: 

 

När jag inte kan se mina egna fel… (Lina) 

 

Mia och Anna nämner behovet av att det är en god atmosfär mellan personalen, 

detta kan ur anknytningsteorins vinkel betyda att de ser behovet av förskolan 

som en trygg bas (Bowlby, 2010) för barnen. För vet barnen om att 

pedagogerna har en god relation till varandra vet barnen vad de kan förvänta 

sig när de kommer till förskolan. Det leder till att barnen kan slappna av och 

känna sig trygga så de kan utforska förskolans värld och ta till sig lärandet i 

förskolan, enligt anknytningsteorin (Broberg et al. 2012). 

5.1.3 Relationer och anknytning 

Något som pedagogerna ser som viktigt i barnens trygghet är relationerna till 

barnen och anknytningen till pedagogerna. Just begreppet anknytning var det 

bara Anna som nämnde under intervjun. Hon betonade hur viktigt det var för 

barnen att ha en trygg anknytning till minst en pedagog. Hon berättar också att 

de inte tvingar barnen att knyta an till en pedagog. Barnen ska få välja vem de 

vill knyta an till.  
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Barnen ska ha fått en trygg anknytning till personalen. Får barnen ingen 

trygg anknytning sker det inte heller något lärande… (Anna) 

 

Något som även verkar vara en viktig del för att barnen ska kunna slappna av 

i förskolan är vikten att barnen får en trygg anknytning till pedagogerna, enligt 

Anna, Lina och Mia. Här betonar Anna vikten av att en trygg anknytning för 

barnen. Då barnen utan en trygg anknytning inte får det lärande som är tänkt 

at ske i förskolan. Både Lina och Mia nämner vikten av att barnen ska ha trygga 

relationer till pedagogerna. Lina nämnde att det var av stor vikt att barnen och 

hon fick en relation till varandra, att de fick förtroende för varandra. Hon 

betonar också vikten av att barnen ska kunna känna sig trygga med fler 

pedagoger på en avdelning, eftersom att det kan bli jobbigt för barnen när den 

pedagogen inte är tillgänglig.  Mia uttrycker att det är viktigt att barnen får en 

trygg relation till en pedagog på förskolan. Hon säger vidare att en del av de 

yngre barnen söker trygghet hos de kända pedagogerna när det kommer 

vikarier till avdelningen.   

Utifrån pedagogernas svar kring anknytning går det att förstå deras arbete 

utifrån anknytningsteorin. Anna säger att en förutsättning för barnens lärande 

är trygghet vilket kan kopplas till anknytningsteorin (Broberg et al. 2012), där 

trygghet är en bidragande faktor för att barnen ska kunna lära sig något. Anna 

berättar att hon accepterar barnens vilja när de väljer vem de vill knyta an till, 

även Lina och Mia berättar att de anser barnen ska få välja vem de vill knyta 

an till. Något som utifrån anknytningsteorin kan ses som att barnen väljer vem 

de kommer utse som sin sekundära anknytningsperson (Hagström, 2010). Lina 

förklarar att hon anser det är viktigt att barnen kan känna trygghet hos flera av 

pedagogerna i förskolan, utifrån teorin går det att se på det som att barnen 

använder sig av anknytningshiarkin (Broberg et al. 2012). Där barnet väljer sin 

favoritpedagog som hen vill vara nära när den pedagogen är närvarande, men 

är den pedagogen frånvarande kommer barnet att välja den pedagog som 

kommer härnäst i anknytningshiarkin (Broberg et al. 2012). Mia berättar när 

det kommer in vikarier på förskolan söker sig barnen till de pedagoger som de 

vet kan tillfredsställa deras trygghetsbehov. Utifrån anknytningsteorin går det 

att förstå det som att förskolan är en trygg bas för barnen (Bowbly, 2010) där 

de vet att det finns pedagoger som kan ge dem trygghet. Men när det kommer 

in någon som barnen inte vet kan tillfredsställa barnens behov av trygghet så 

använder sig barnen av en känd pedagog som trygg bas (Bowlby, 2010), som 

de vet kan tillfredsställa deras trygghetsbehov. 
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5.2 Arbetet med trygghet i förskolan 

Här kommer det presenteras vad Anna, Lina och Mia hur de arbetar med 

barnens trygghet i förskolan.  

5.2.1 God inskolning med engagerade pedagoger 

Något som pedagogerna lyfter i sitt arbete med trygghet handlar om 

inskolning. De pratar alla tre om vikten av en god introduktion för barnen till 

förskolans värld. Mia pratar om att det kan vara trygghet för både barnen och 

vårdnadshavaren att ha en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att 

vårdnadshavarna är med i början och succesivt drar sig undan under 

inskolningen. Denna inskolning pågår som regel två veckor. Mia säger också 

att ser de att barnen inte känner sig trygga på förskolan efter två veckor kan de 

förlänga inskolningen, om vårdnadshavarna har möjlighet till det.  

Lina betonar vikten av att barnen ska få vara ledsna och sakna sina 

vårdnadshavare, men att detta gäller de ny inskolade barnen. Hon pratar 

mycket om att det som pedagog är viktigt att vara engagerad i barnen, att vilja 

veta mer om barnen och även deras familjer. Hon säger att är man engagerad i 

barnen, så att de känner att man vill lära känna dem, kan det vara en del i arbetet 

med att få barnen trygga i förskolan.  

 

Inskolningen är A och O för barnens trygghet… (Anna)  

 

Anna berättar lite mer ingående kring hur de arbetar vid en inskolning. Hon 

förklarar att innan inskolning väljer de ut en av pedagogerna som ska ha hand 

om barnet under inskolningen. Hon säger att den pedagogen blir just det 

barnets ansvarspedagog. Dock säger hon att det inte är hugget i sten, ser de att 

barnet får en trygg anknytning till en annan pedagog är det självklart att barnet 

ska får vara med den pedagogen istället.  

Utifrån anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) går det att se på pedagogernas 

sätt att arbeta kring inskolning som att anknytningen är en central aspekt. Mia 

säger att det har en föräldraaktiv inskolning, där vårdnadshavarna är med i 

början och succesivt drar sig undan. Med hjälp av anknytningsteorin (Bowlby, 

2010) går det att förstå valet av inskolningsmodellen de valt som att de är 

medvetna om vårdnadshavarnas roll som trygg bas under inskolningen, och 

därmed även att barnens vårdnadshavare är högst upp i barnens 

anknytningshierarki (Broberg et al. 2012). Det kan utifrån anknytningsteorin 

(Broberg et al.) ses som att barnen då kan återvända till vårdnadshavarna när 
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de har behov av att känna trygghet. Att pedagogerna har valt den 

inskolningsmodellen kan betyda ur anknytningsteorin att de ser barns behov 

av att känna trygghet för att våga utforska förskolans värld, vilket barnet kan 

göra när vårdnadshavaren är i närheten (Bowlby, 2010). 

Anknytningsteorin tar även upp att barn som får sina känslor bemötta får ett 

högre egenvärde än om de inte skulle få känslorna bemötta (Broberg et al. 

2006). Lina säger att barnen får vara ledsna och sakna sina vårdnadshavare, 

hon berättar att hon bemöter känslorna med att berätta när barnen blir hämtade. 

Hon berättar vidare att hon visar engagemang i barnen, hon visar att hon vill 

ha en relation med barnen, frågar dem saker hon inte vet om barnen. Utifrån 

anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) kan detta tolkas som att Lina finns där 

och vill skapa en relation med barnet och därigenom ökar barnets trygghet. 

Hon verkar vilja få barnet tryggt eftersom det är då som barnen vågar leka och 

utforska förskolans värld, enligt anknytningsteorin (Broberg et al. 2012). 

5.2.2 Barnens integritet 

Något som också tycks vara viktigt i arbetet med barnens trygghet i förskolan 

är att respektera barnens integritet, vilket Lina och Anna nämner. Anna berättar 

att det är något som hon börjar redan med vid inskolningen. I början tar inte 

pedagogerna hand om blöjbyten utan det är något som överlåts till 

vårdnadshavarna, så länge som de är med barnet på förskolan vill säga. När 

inskolningen är över berättar Anna att säger barnet nej till att en pedagog ska 

byta blöja, så respekterar de det. Istället får den pedagog som barnet väljer, 

byta blöja, om det finns möjlighet till det tillade hon. Mia säger att i arbetet 

med barn behöver deras kroppsspråk även att tolkas. Då barnen inte alltid kan 

uttrycka sig verbalt. Lina berättar om det är ett barn hon vet inte känner sig 

trygg med henne, så frågar hon alltid om det går bra om det är hon som hjälper 

barnet på toaletten. Säger barnet nej, så är det ett nej, och är det möjligt ber 

Lina en annan pedagog att hjälpa det barnet, även hon påtalar om det finns 

möjlighet för att någon annan hjälper barnet. Exempelvis säger Lina: 

 

…vid toalettbesök frågar jag alltid om det är okej att jag hjälper det 

barnet. Detta är något som jag är extra noga med om jag vet att barnet 

inte är tryggt med mig. (Lina) 

 

Alla tre pratar på att förskolan ska vara en fristad för barnet. Där de ska 

respekteras för vem de är. Något som kan ses utifrån anknytningsteorin 

(Broberg et al. 2012) att barnen ska kunna känna att förskolan är en trygg bas. 
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Känner barnen att förskolan är deras trygga bas kommer de utifrån 

anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) veta att de finns tillgängliga pedagoger 

som de kan söka trygghet hos vid behov. Anna och Lina berättar att de tycker 

att detta är extra viktigt vid toalettbesök och blöjbyte. Känner sig inte barnet 

tryggt med att de hjälper barnet vid toalettbesök eller blöjbyte, så försöker de 

lösa det genom att se om det finns någon annan pedagog tillgänglig. Genom 

att se detta ur anknytningsteorin verkar deras arbete stötta barnens trygghet i 

ganska hög grad eftersom de arbetar med att skapa relationer och anknytning 

på detta sätt vilket är av vikt för barnens känsla av trygghet (Broberg et al. 

2012). 

5.2.3 Rutiner 

Anna, Lina och Mia nämnde att förskolan skulle vara förutsägbar för att kunna 

barnen ska vara trygga, i likhet med det nämner de även rutiner som en del i 

barnens trygghet i förskolan. Mia och även Anna nämner vikten av hög närvaro 

bland den ordinarie personalen. Anna nämner även att många barn är i behov 

bland annat av fasta sittplatser vid lunchen, det finns även de barn som är 

väldigt noga på att hen får en speciell stol. Vidare säger hon att om barnen inte 

får dessa behov tillgodosedda kan det bli en otrygg situation för barnen. På 

grund av att barnen kan bli otrygga så försöker Anna vara tillmötesgående mot 

de barnen. Lina menar att: 

 

Otrygghet kan bli en konsekvens av att vara oförberedd. (Lina) 

 

Lina berättar att en del barn är beroende av fasta rutiner, att de vill veta vad 

som ska ske när de är i förskolan. Barn har olika behov av att veta när det till 

exempel blir samling varje dag, innan de äter tvättar de händerna och efter 

lunch kommer de gå ut. Hon berättar vidare att vissa barn kan bli otrygga när 

de inte vet när de ska hem, detta löser Lina genom att alltid svara barnen 

konkret. Det är inte ofta hon svarar ”snart”, när barnen frågar när de ska hem. 

Lina pratar även om att barnen har behov av att veta vad som är rätt och fel i 

deras handlingar. Berättar ingen för de barnen att vad som förväntas av dem så 

kan det leda till att de inte känner sig trygga i förskolan, fortsätter Lina. Så för 

en del barn är det bättre att berätta vad pedagogerna förväntar sig av dem, att 

man som pedagog är ärlig mot barnen, menar Lina.  

Anna, Lina och Mia berättar att många av barnen är i stort behov av rutiner i 

förskolan. Att barnen förväntar sig att det finns fasta rutiner när de kommer till 

förskolan. Utifrån anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) går det att tolka det 
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som att barnen använder sig att förskolan är en trygg bas, där de ska kunna veta 

vad de kan förvänta sig under en dag i förskolan. De pratar alla om att barnen 

behöver ett fast schema, där de vet hur och när saker ska ske. Som Mia och 

Anna säger så är det även viktigt att det är hög närvaro bland den ordinarie 

personalen för barnens trygghet, vilket ur anknytningsteorin (Broberg et al. 

2012) går att förstå genom att barnen behöver veta att de kan söka trygghet hos 

pedagogerna på förskolan. Även det kan vara en del i deras syn på vad 

förskolan som trygg bas ska innefatta. Bowlby (2010) skriver att barnen 

behöver veta att någon kan tillgodose deras behov av trygghet, för att våga 

utforska förskolan, vilket Anna, Mia och Lina i sitt arbete gör.  

5.2.4 Fortbildning 

Det verkar även som att fortbildning i barns trygghet är något som har en plats 

i arbetet med barns trygghet. Något som Mia påpekar i frågorna som handlar 

om deras arbete kring trygghet var att hon i sitt arbetslag är så kallad 

trygghetsperson. Vilket betyder att hon är den i sitt arbetslag som ska tänka 

extra mycket kring barnens trygghet, hon får kontinuerligt fortbildning kring 

trygghet i förskolan. Den kunskapen ska hon ta med sig till arbetslaget och hon 

ska även se till att det arbetas aktivt med att se till att förskolan blir en trygg 

plats. Hon berättar vidare att trygghetsperson är något som varje avdelning på 

förskolorna i kommunen som hon är verksam i har. Att förskolorna har 

trygghetspersoner kan ur anknytningsteorin betyda att förskolorna aktivt ska 

arbeta med att få förskolorna till en trygg bas (Broberg et al. 2012), där barnen 

ska kunna känna sig trygga.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med min studie var att bidra med pedagogers uppfattningar om barns 

trygghet i förskolan. För att få svar på det har jag använt mig av dessa två 

frågeställningar: Hur beskriver pedagogerna sin syn på vad trygghet i förskolan 

handlar om? Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns trygghet i 

förskolan? 

6.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden till min studie är jag nöjd med. Jag ville veta hur pedagoger 

tänker kring trygghet för barn i förskolan, då anser jag att kvalitativa metoder 

gav mig det jag efterfrågade. Innan intervjuerna kände jag mig något tveksam 

till om informanterna skulle ge mig så utförliga svar som kunde besvara mitt 

syfte och frågeställningar. De svar som gavs under intervjuerna gav mig ett 

underlag så att jag kunde sammanställa ett resultat utifrån syftet och 

frågeställningar. Vissa av frågorna i intervjuguiden gick hand i hand med 

varandra, men det ledde till att pedagogerna gav mer ingående svar. Det som 

jag skulle ha gjort annorlunda om arbetet skulle göras om är att intervjuat fler 

pedagoger, för att få ett bredare underlag till resultatet. Det fanns fler 

pedagoger som jag skulle intervjua men av olika skäl kunde de inte medverka. 

Då arbetet pågick under så kort tid var det svårt att hitta nya pedagoger att 

intervjua.  

När jag hade renskrivit intervjuerna gick jag igenom var och en av dem. Detta 

för att se hur deras syn på trygghet var respektive hur de arbetade med trygghet 

i förskolan. Till sist tittade jag efter om de hade liknade synsätt och arbetssätt 

kring trygghet i förskolan. Innan intervjuerna var jag orolig att pedagogernas 

syn på trygghet skulle vara så olika att det skulle bli svårt att få se likheter från 

intervjuerna. Men vid sammanställningen så gick det att se likheter mellan 

svaren som kunde kopplas ihop med syftet och frågeställningarna.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Synen på barns trygghet 

Det resultat som jag fick från mina intervjuer när det kom till pedagogernas 

syn på barns trygghet i förskolan var intressanta, det var faktorer som trygga 

relationer, omsorg och förutsägbarhet. Gemensamt för pedagogerna var att alla 

tre ansåg att barnen behöver ha trygga relationer till pedagogerna för att kunna 

vara trygg på förskolan. Utifrån resultatet går det att läsa att Anna, Mia och 
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Lina anser att pedagogen ska fungera som en trygg bas (Broberg et al. 2012), 

där barnen kan söka trygghet vid behov. Anna, Lina och Mia berättar att de 

låter barnen välja vem barnet utser som sin trygga bas. Men Lina anser också 

att barnen behöver ha trygga relationer till flera pedagoger. Anna ger en 

förklaring till varför barnen behöver trygga relationer till minst en av 

pedagogerna, har barnen inte fått en trygg anknytning till någon pedagog 

kommer lärandet att utebli för de barnen. Att relationerna är viktiga för barnen 

i förskolan är något som bekräftas av Commodari (2013). Hon kom också fram 

till att barnens förmåga att utforska förskolan kommer att styras av om barnet 

har pedagoger som hen känner sig trygg med, någon som barnet vet finns där 

för hen om hen behöver trygghet, vilket ur anknytningsteorin kan ses som att 

barnen behöver en sekundär anknytningsperson (Hagström, 2010). Hon 

bekräftar även Annas förklaring till vad som sker om barnen inte har någon 

trygg anknytning till pedagogerna, att det inte kommer ske något lärande, något 

som även är en del i anknytningsteorin (Broberg et al. 2012). Commodari 

(2013) tar även upp att en trygg anknytning till pedagogerna kommer 

underlätta för barnen att knyta an till sina lärare när de kommer upp i 

skolåldern. Utifrån det som de berättat går det att se hur Anna, Mia och Lina 

utifrån anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) arbetar. Pedagogerna låter 

barnen välja vem de vill få en anknytning till, vilket är i likhet med den tidigare 

forskningen och även anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) efter som att 

barnen är i behov att känna att den pedagog som de har en trygg anknytning 

finns där när barnen säker efter trygghet. Här slås jag av vikten av att barnen 

ska kunna få åtminstone en trygg relation till en pedagog. Dels så kommer det 

lärande inte ske i förskolan som utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

är tänkt ska ske men det kommer även få betydning för barnet i skolåldern. Att 

trygghet i förskolan är av så stor betydelse för barnen anser jag borde komma 

fram mer i läroplanen, genom att förklara att barn som inte känner trygghet 

kommer inte kunna ta till sig lärandet i förskolan och att barnen inte heller 

kommer att våga utforska förskolans värld. Hagström (2010) menar att 

pedagogernas kunskaper kring trygghet för barn i förskolan oftast inte är 

tillräckliga för att kunna tillgodose barnens behov av trygghet. Vidare skriver 

hon att en bidragande orsak är att utbildningarna inte ger pedagogerna 

tillräckliga kunskaper för att kunna möta barnens olika behov av trygghet.  
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6.2.2 Arbetet med barns trygghet 

Mitt resultat visar att pedagogerna arbetar med barnens trygghet på flera olika 

sätt. Bland annat så visar resultatet att vid inskolningen så är pedagogerna 

engagerade i barnen och visar att de vill skapa en relation med barnen. De 

påtalar att de inte tvingar barnen att skapa relationer med pedagogerna, utan 

barnen får själv välja vem de vill skapa en relation med. I likhet med 

anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) går det att förstå det som att de låter 

barnen välja vem de vill skapa en anknytning till, vilken pedagog som barnen 

anser att de kan söka trygghet hos. Resultatet visar också att i arbetet med 

barnens trygghet i förskolan menar pedagogerna att det är viktigt att vara 

lyhörda mot barnen när det kommer till sådant som toalettbesök och blöjbyte, 

att respektera barnens integritet. Detta är något som tidigare forskningsstudier 

och rapporter även visar på så som Pramling Samuelsson et al. (2015) menar 

att pedagoger som engagerar sig i barnen och är närvarande för barnen kommer 

få lättare att skapa trygga och starkare relationer till barnen. Resultatet i min 

studie visar att pedagogerna vill vara engagerade i barnen och tillgängliga, men 

de visar också på att pedagogerna inte tvingar barnen till att skapa relationer. 

Enligt anknytningsteorin (Broberg et al. 2012) så arbetar pedagogerna mot att 

barnen ska få välja sin sekundära anknytningsperson. Vilket kommer vara den 

person som står under vårdnadshavaren i anknytningshiarkin (Broberg et al. 

2012), som barnen kommer söka trygghet hos vid behov. Skolinspektionen 

(2015) menar också att pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen spelar 

roll i arbetet med att få barnen trygga i förskolan. Vilket pedagogerna i studien 

även verkar tänka på, då de respekterar barnens integritet vid bland annat 

blöjbyten och toalettbesök.  

Som tidigare nämnts i studien spelar pedagogernas kompetens en stor roll i 

arbetet med barnens trygghet i förskolan visar tidigare forskning men även 

olika rapporter. I mitt resultat kommer det fram att kommunen som 

pedagogerna är verksamma i har valt att det ska finnas en pedagog på varje 

avdelning som ansvarar för tryggheten i barngruppen, en så kallad 

trygghetsperson. Trygghetspersonerna i kommunen träffas kontinuerligt under 

året och ges fortbildning i trygghet som de sedan ska ta med vidare till sina 

respektive avdelningar. Att en kommun har valt att satsa på att ge pedagogerna 

fortbildning i trygghet kan vara en del i arbetet för att ha en hög kvalité i 

förskolan, som Brodin och Renblad (2012) har kommit fram till i sin studie. 

De kom i studien fram till att den främsta faktorn till att förskolorna har en hög 

kvalité är om barnen kan känna sig trygga. Även Skolinspektionen (2015), 

Pramling Samuelsson et al. (2015) och Hagström (2010) har sett att pedagogers 

kompetens spelar roll i att möta barnens behov av trygghet. 
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Som tidigare nämnts anser pedagogerna att förutsägbarhet och omsorg är en 

del av barnens trygghet i förskolan. Med förutsägbarhet menar pedagogerna att 

barnen har behov av att veta att pedagoger som de känner tar emot dem vid 

deras ankomst, men det kan även vara att barnen vet hur dagen i förskolan ska 

se ut. De menar också att barnen kan ha behov av att veta att de får den omsorg 

som de behöver, så som ny blöja vid behov. Pramling Samuelsson et al. (2015) 

menar att en bidragande faktor att kunna ge barnen förutsägbarhet och den 

omsorg som barnen i förskolan är i behov av är att känna är närvarande och 

tillgängliga pedagoger. I anknytningsteorin går det att se det som att 

pedagogerna vill att förskolan ska vara en trygg bas för barnen där de vet vad 

som sker under dagarna (Broberg et al. 2012). Vilket också är en del i barns 

trygghet. Något som framkommer i resultatet kring arbetet med barns trygghet 

är att pedagogerna anser att barnen behöver få visa känslor, men de behöver 

även få sina känslor bekräftade. Lina anser att genom att bekräfta barnens 

känslor kommer man visa barnen att man är engagerad i dem. Att bekräfta 

barns känslor är enligt Hagström (2010) viktigt för det är då som barnen kan 

kommer kunna bli bekräftade som individ. Hon menar att det också är en del i 

barns utveckling att få sina känslor bekräftade.  

6.3 Slutsats 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om pedagogers uppfattningar 

kring barns trygghet i förskolan. Under intervjuerna fick jag veta pedagogernas 

syn på barns trygghet i förskolan. Jag fick även en inblick i hur de anser att det 

går att arbeta med barnens trygghet. Det som har kommit fram i studien är att 

trygghet är en förutsättning till att barnen ska kunna lära sig, men även för att 

de ska våga utforska förskolans värld. Viktigt i arbetet med att barnen ska 

känna sig trygga på förskolan är att det ska finnas pedagoger som är 

engagerade i barnen och visar att de vill ha en relation till dem, något som 

framkom tydligt under intervjuerna. Även den tidigare forskningen och annan 

litteratur menar att engagerade pedagoger är en viktig del i barns trygghet i 

förskolan. Något som tydligt kommer fram i resultatet är vikten av 

pedagogernas kompetens kring barns trygghet i förskolan. Det som jag skulle 

önska mig är även att läroplanen (Skolverket, 2016) skulle ha med varför 

trygghet är så viktig för barnen. Jag hoppas även att studien ska leda till att fler 

pedagoger ska se att det viktigaste för barnen under deras förskolevistelse är 

att de ska känna sig trygga. Eftersom att det är då som barnen kan ta till sig 

lärandet och vågar utforska förskolans värld, som resultatet visar. Det som jag 

kommer ta med mig ut i arbetslivet som förskollärare är att trygghet är en 

förutsättning för att barn ska lära sig och för att våga utforska förskolans värld. 

Jag hoppas jag kan ge barnen den trygghet som de söker i förskolan. 
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6.4 Vidare forskning 

Under mitt arbete har det uppkommit flera ytterligare idéer som skulle kunna 

ligga till grund för vidare forskning. Det som i denna studie kommer fram är 

pedagogers synsätt om barnens trygghet respektive hur de arbetar med trygghet 

för barnen i förskolan. Det som skulle vara intressant att forska vidare kring är 

att se om resultatet hade ändrats om metodvalet hade varit både intervjuer och 

observationer. Där jag skulle observerat hur pedagogerna arbetar för att få 

barnen trygga i olika situationer som till exempel vid inskolningar. Efter 

observationerna hade intervjuer med pedagoger genomförts, där det skulle vara 

möjligt att ställa frågor till pedagogerna där deras tankar kring trygghet 

synliggjordes. Jag skulle även tycka att det hade varit intressant att intervjua 

några vårdnadshavare kring deras tankar om vad trygghet i förskolan är för 

deras barn. Det skulle då vara möjligt att se om vårdnadshavare och pedagoger 

har liknande synsätt på trygghet i förskolan. Det skulle även vara intressant att 

forska vidare kring hur det går att skapa trygghet i förskolan för de barn som 

på olika sätt inte har fått en trygg anknytning hemifrån. De barn som till 

exempel har vårdnadshavare som av olika orsaker inte kan tillgodose barnens 

behov av en trygg anknytning eller som till exempel är familjehemsplacerade. 
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7 BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur beskriver pedagogerna sin syn på vad trygghet för barn i förskolan handlar 

om? 

1. Vad anser du är trygghet för barn? 

2. Vad anser du att trygghet är för barn när de är i förskolan? 

3. Vad anser du inte är trygghet för barn i förskolan? Vad är otrygghet i 

förskolans verksamhet? 

4. Vad anser du är viktigt för barnens trygghet i förskolan? Vad behövs i 

förskolan för att barnen ska känna sig trygga, enligt dig? 

5. Finns det enligt dig situationer i förskolan som ger barnen mer trygghet än 

andra situationer? Om ja, beskriv, ge exempel. 

6. Finns det enligt dig situationer i förskolan som gör barnen mindre trygga? Om 

ja, beskriv, ge exempel. 

 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barns trygghet i förskolan? 

1. Hur arbetar du/ni för att barnen ska bli trygga? Beskriv, ge exempel 

2. Hur arbetar du med barnens trygghet i olika aktiviteter under dagen? Måltider, 

samling, den fria leken, inomhus, utomhus, osv? Beskriv, ge exempel. 

3. Hur gör du/ni för att se om barnen är trygga eller otrygga? Beskriv, ge exempel 

4. Vad gör du/ni om ni upptäcker om ett barn är otryggt? Beskriv, ge exempel. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

Jag heter Alexandra Johansson, jag är student vid Karlstads universitet och 

läser termin 6 på förskollärarprogrammet. Mitt syfte med examensarbetet är 

att undersöka trygghet i förskolan.  

För att kunna samla in den data som behövs till mitt examensarbete har jag 

valt att genomföra intervjuer med pedagoger inom förskolan. Intervjun 

kommer att kunna genomföras med ljudupptagning och anteckningar eller 

om så önskas endast med anteckningar. Intervjun kommer att ta mellan 30–

60 minuter.  

Det är helt frivilligt att delta och du har möjlighet att dra dig ur 

undersökningen när som helst under processens gång. Allt material som 

samlas in under undersökningen är enbart till för mig och mitt arbete under 

handledning av min handledare, Lovisa Skånfors. De uppgifter som kommer 

fram i intervjun kommer att förstöras efter att examensarbetet godkänts och 

mitt betyg registrerats. Materialet kommer att vara konfidentiellt, vilket 

betyder att du kommer benämnas som exempel ”pedagog 1” i 

examensarbetet, det kommer inte heller framgå vilken kommun du tillhör, 

vilken förskola du arbetar på, osv.  

”Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen har du 

rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 

invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kon-taktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se” 

Mitt färdiga examensarbete kommer Karlstads Universitet att publicera på 

diva-portal.org så att andra kan läsa arbetet.  

För att få delta i studien behöver jag din skriftliga underskrift på samtyckes-

blanketten 

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Johansson 

 

Handledare: Lovisa Skånfors 
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Bilaga 3 

Samtyckesbrev 

 

  

Namn:  

  

Jag har skriftligen delgetts information om studiens syfte och ger mitt 

samtycke till att delta i studien. Jag införstådd med att jag kan välja att 

avbryta mitt deltagande i denna studie när som helst under arbetets gång, utan 

att ha speciella skäl för det.  

 

Min underskrift betyder att jag väljer att delta i studien utifrån den 

information som är lämnad.  

JA  □  

NEJ  □ 

  

Underskrift:…………………………………….   

 

Datum:…………………………………………. 


