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Förord 

Jag vill passa på att säga ett stort tack till pedagogerna som ställde upp på intervju. Jag vill 
också tacka min familj som har stöttat mig genom hela utbildningen. Slutligen så vill jag 
tacka min ”lekisfröken” A-K som har visat mig att ingenting är omöjligt. 
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Abstract 

My purpose with this study was to research how a few teachers work with the children in 
preschool class to achieve a group that the children feel safe and comfortable with. Every 
human being has got the need to feel safe and with this study I want to illustrate the 
importance about working to achieve safety for children in preschool class, and environment 
that is new to them. In order to try to get answers to my research questions I have interviewed 
five preschool class teachers. The results showed that the teachers work in a way that makes 
the children feel safe by helping them establish the daily routines and common rules for the 
preschool class. They also let the children in the preschool class get to know each other and 
other children in the school by play and shared activities. It is also important that the teacher 
creates a good relationship with each child and their carers by showing that it is there for the 
child and cares for it. The teachers had different ideas about how long time it might take 
before they consider the children as a safe children's group, from one month to one year, and 
also that some children will never be a safe children's group. To get there the teacher must 
work in a way that makes the children feel a sense of togetherness and belonging, and that the 
children must be able to show and get a consideration out of each other. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur några pedagoger i förskoleklass arbetar med att 
skapa en trygg barngrupp. Alla människor är i behov av att känna trygghet och genom 
studiens undersökning vill jag belysa vikten av trygghetsarbete i förskoleklassen, en miljö 
som är ny för barnen. För att försöka att få svar på mina forskningsfrågor så har jag i detta 
arbete intervjuat fem verksamma pedagoger i förskoleklass. Resultatet visade att pedagogerna 
arbetar med att skapa trygghet för barnen genom att befästa rutiner och gemensamma regler 
för en fungerande verksamhet, låta barnen i förskoleklassen lära känna varandra och andra 
barn på skolan genom lek och gemensamma aktiviteter. Det är också viktigt att pedagogen 
skapar en god relation med varje enskilt barn och dess vårdnadshavare genom att visa att den 
finns till för barnet och bryr sig om den. Pedagogerna hade olika tankar om hur lång tid det 
kan ta innan barnen blir en trygg barngrupp, från en månad till ett år, samt att vissa barn aldrig 
blir en trygg barngrupp. För att bli det så måste pedagogen arbete på ett sådant sätt som får 
barnen att känna gemenskap och tillhörighet samt att barnen måste kunna visa och få ett 
hänsynstagande utav varandra.  
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1. Inledning  
 
Under min utbildning till förskollärare så har vi studenter diskuterat begreppet trygghet och 
vad det kan innebära. För mig innebär det att veta att det i vilken position jag än befinner mig 
finns en person som jag kan vända mig till. Jag har valt att undersöka hur pedagoger i 
förskoleklass arbetar för att skapa en trygg barngrupp. Detta för att jag anser att trygghet är 
något som är viktigt för alla människor, alla behöver vi någon som vi kan lita på och kunna 
vända sig till. Jag anser också att trygghet är en viktig aspekt då det handlar om barn som 
kommer till en ny miljö, där de kanske inte känner någon alls. Barnen kommer från att vara 
äldst på förskolan till att vara yngst på en skola med elever upp till årskurs 9. Vi kan inte 
heller ta för givet att alla barn kommer från förskolan och redan är vana vid hur det är att vara 
i en grupp. I förskoleklassen blir det nya gruppkonstellationer, vilken innebär att barnet 
kanske inte kommer i samma grupp som sin bästa kompis från förskolan.  

Det vanligaste är att ett barn börjar i förskoleklass höstterminen det år det fyller sex år, men 
om vårdnadshavarna vill så får barnet börja förskoleklass ett år tidigare. Att gå i förskoleklass 
är frivilligt, sexåringen får stanna kvar i förskolan eller i annan barnomsorg, exempelvis hos 
dagmamma. Om vårdnadshavarna vill så får barnet börja i grundskolans första klass ett år 
tidigare (Skolverket, 2013-09-28b). Under läsåret 2012/13 är en stor del av Sveriges 
sexåringar inskrivna i förskoleklassen, 95,1% (Skolverket, 2013-09-28a). Förskoleklassen ska 
vara under ett helt läsår och omfatta minst 525 timmar (Skolverket, 2011a). 

Enligt Svenska akademins ordbok (2005) så handlar trygghet om att en människa som är 
trygg känner inte rädsla, ängslan, bekymmer eller tvivel. En trygg människa är någon som 
man kan lita på och känna tillit till. Motsatsen till trygg är otrygg. Att vara otrygg kan 
innebära att man känner sig ängslig och orolig. När ett barn är otryggt kan det innebära att 
barnet är rädd eller blyg.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger i förskoleklass arbetar med att 
skapa en trygg barngrupp.  

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur definieras trygghet enligt pedagoger? 
 
• Vilka faktorer har betydelse för skapandet av en trygg barngrupp? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I denna del tar jag ju upp forskning och litteratur om förskoleklassens uppkomst och uppdrag, 
vad trygghet kan innebära, barnet och pedagogens roll kopplat till trygghet samt 
grupputveckling.  

2.1 Förskoleklassen  

I Sverige börjar barnen vanligtvis första klass vid sju års ålder, ett beslut som togs redan år 
1882 (Skolverket, 2010).   

På nittonhundrasextio- och sjuttiotalet ökade behovet av barnomsorg i Sverige, dels för att 
kvinnorna började förvärvsarbeta mer. Det var under denna tidpunkt som, enligt Karlsson, 
Melander, Pérez Prieto och Sahlström (2006), debatten om relationen mellan förskolan och 
skolan nådde sin kulmen, debatten hade dock pågått sedan nittonhundrafyrtiotalet. Debatten 
fortsatte in på åttiotalet då en förskola-skolkommitté argumenterade ”om behovet av att 
formulera gemensamma mål och program för förskola och skola, samt behovet av gemensam 
utbildning för förskollärare och lågstadielärare, så att de kunde vara verksamma på båda 
nivåerna samtidigt (SOU 1985:22)” (Karlsson, m.fl., 2006, ss.29-30). Författarna skriver 
också att kommittén diskuterade om att sänka skolpliktsåldern, dock utan något resultat i den 
frågan. 

Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) skriver att år 1991 tog riksdagen beslut om 
införandet av ”flexibel skolstart för sexåringar” (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 2000, 
s.10). Det innebar att vårdnadshavarna fick bestämma om barnet skulle börja grundskolan 
höstterminen det år det fyllde sex eller det år det fyllde sju. Men kommunerna kunde neka 
vårdnadshavare som ville att deras barn skulle börja i skolan vid sex års ålder, på grund av att 
det inte fanns plats för barnet i skolan. Dock år 1997 var, om vårdnadshavare ville att barnet 
skulle börja i skolan vid sex års ålder, kommunerna skyldiga att ge barnet en plats i skolan. 

Persson (2008) skriver att införandet av flexibel skolstart var ett led i arbetet för samverkan 
mellan skolan och förskolan. I propositionen 1990/1991:115 står det att ett skäl till flexibel 
skolstart är att skolan är redo att ta emot yngre barn: 

 
Den kraftiga utbyggnaden av förskolan gör att allt fler barn har erfarenheter av pedagogiskt 
verksamhet och organiserad social samvaro när de börjar skolan. Skolans arbetssätt förändras 
också genom ökade inslag av kreativa uttryckssätt och större utrymme för barnens sociala och 
kulturella behov (Regeringen, 1990/1991:115, s.49). 
 

Som ett vidare led i samverkan mellan skola och förskola infördes år 1998 förskoleklassen.  

Lumholdt och Klasén McGrath (2006) skriver att i många publikationer och skrivelser om 
förskoleklassen så har en sak varit den gemensamma kärnan: ”Genom förskoleklassen ska 
avståndet mellan grundskola och förskola överbyggas” (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006, 
s.7). Författarna skriver att förskoleklassens verksamhet ska lägga grunden för barnets 
kommande skolår, som att äta i en matsal, ha gymnastik, skolgård och hitta i korridorerna 
samt skrivning och läsning och andra saker som hör till skolan. Författarna skriver också att 
innan förskoleklassen infördes så har det bedrivits olika verksamheter för sexåringar runt om i 
landet. ”Sexårssamlingar, sexårsgrupper, sexårsverksamhet, abc-grupper, läs- och 
skrivgrupper, tvärgrupper och skolförberedelsegrupper – allt med syfte att förenkla 
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övergången mellan förskolan, dagmamman, lekskolan, eller hemmet och skolan” (Lumholdt 
& Klasén McGrath, 2006, s.9). Lumholdt och Klasén McGrath (2006) skriver att i början av 
nittonhundranittiotalet flyttades många verksamheter för sexåringar från förskolan till skolan. 
Detta på grund av högt barnafödande i Sverige i slutet av nittonhundraåttiotalet som gjorde att 
förskolorna fick in mer barn medans det var färre barn i skolan. Skolornas fritidshemslokaler 
stod ofta tomma under skoltid så dessa kunde användas till sexåringarna. 

Förskoleklassen är till för alla sexåringar, dock inte obligatorisk (Skolverket, 2010). Enligt 
skollagen (SFS 2010:800) kapitel 9, paragraf 2 § ”Förskoleklassen ska stimulera elevers 
utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från 
en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap”. 

Grundskolans läroplan, Lpo94, reviderades år 2006 så att den också skulle innehålla 
förskoleklassen. 

Hur kan en dag i förskoleklassen se ut? Karlsson m.fl. (2006) har alla deltagit i ett 
forskningsprojekt, FISK ”Förskola och skola i samverkan” (Karlsson, m.fl., 2006,s.7), som 
handlar om hur det är att börja i förskoleklass. Författarna har besökt förskolor, 
förskoleklasser och skolor, de beskriver hur en dag i förskoleklassen kan se ut: 
Förskoleklassen börjar strax efter klockan åtta på morgonen. Varje dag inleds med 
morgonsamling där det kontrolleras vilka barn som är där och vilka av dem som ska vara på 
fritids på eftermiddagen. Efter samlingen sker ett timmeslångt arbetspass där man exempelvis 
arbetar med siffror och bokstäver, följt av en kortare rast på utegården. Författarna skriver att 
efter rasten så är det ytterligare ett arbetspass där barnet får arbeta i sin arbetsbok eller får 
någon annan uppgift av pedagogen, det händer också ibland att detta arbetspass är fri lek. 
Efter det så är det lunch, barnen ställer sig i ett led och går till matsalen. I matsalen tar barnet 
en bricka, bestick, tallrik och mat och sätter sig på en bestämd plats, när barnet ätit färdigt 
dukar den av från sin plats och går ut på lunchrast. Efter lunchrasten är det ett arbetspass, på 
hösten blir det ofta fri lek medans på våren så arbetas det i arbetsböcker eller liknande. En 
samling avslutar dagen i förskoleklassen, vissa barn går hem och andra går till fritids.  

2.2 Sexåringen 

Generellt sett när barnet är i sexårsåldern så går det igenom något som brukar kallas för den 
lilla puberteten. Enligt Wikare, Berge och Watsi (2002) handlar det om att barnets kropp 
förändras, kroppen sträcks ut, barnets tidigare ”knubbighet” försvinner och det får ett 
”skolbarnsutseende”. Sexåringens tankesätt förändras, barnet tänker inte bara på saker som 
händer här och nu i sin omgivning utan kan reflektera över och fundera på saker så som 
”orättvisor, krig” (Wikare, m.fl., 2002, s.211) etcetera. Sexåringens förändringar beror på 
hormonförändringar i kroppen, vilket också kan påverka barnets humör. Barnet kan pendla 
från glädje till ilska, skratt till gråt. Författarna skriver också att barn i denna ålder kan vara 
väldigt självkritiska och ställa höga krav på sig själv, som vuxen ”får vi försöka minska på 
kraven och vara lite försiktigare och diplomatiska” (Wikare, m.fl., 2002, s.212). Inte nog med 
barnets kroppsliga och mentala förändringar så ska barnet också börja i förskoleklass och 
förmodligen även i fritidshem. Författarna menar att inskolningen från förskolan till 
förskoleklassen går lättare om både förskoleklass och fritidshemmet finns i samma lokaler. 
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2.3 Trygghet 

Wikare m.fl. (2002) skriver att barn är i behov av kärlek och trygghet, något som familjen kan 
ge dem. Kärlek och trygghet är även något som skolan ska ge barnet, den vuxne måste se till 
barnets bästa och barnets behov.  

Imsen (2006) skriver att:  

Behovet av trygghet är också ett behov av stabilitet i tillvaron. Trygghet innebär bland annat att 
tillvaron är någorlunda stabil och förutsägbar: att man kan förvänta sig att någon finns där och 
kan hjälpa en när det behövs. Trygghet innebär att man slipper gruva sig över något obehagligt, 
oavsett om det är svårigheter hemma, i skolan eller i kamratkretsen (Imsen, 2006, s.471).  
 

Wahlström (1993) skriver att det finns två former av trygghet, en inre och en yttre. Författaren 
menar på att vi i Sverige tänker på barns trygghet genom säkerhet så som användandet av 
cykelhjälm, flytväst etcetera. Wahlström (1993) menar också att vi människor ofta vet vad 
barn har för ”grundläggande behov” men att ibland får barn inte ”sina grundläggande behov 
tillfredsställda av olika skäl” (Wahlström, 1993, s.19). Det kan bland annat handla om 
vårdnadshavares missbruk. Författaren menar att den inre tryggheten handlar om att barnet 
känner sig helt trygg. 

2.4 Trygghet enligt läroplanen  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet-Lgr11, innehåller tre olika 
delar: 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 2011b). Förskoleklassen 
berörs av del ett och i viss mån av del två.  

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” ( Skolverket, 2011b, 
s.10). Skolans ansvar är att arbete ska leda till att eleven skapar ”en trygg identitet”, detta 
genom att belysa vikten av den egna kulturen samt den mångkulturalitet som vi har i 
samhället. Eleven ska också kunna ”förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” 
(Skolverket, 2011b, s.7). Det är viktigt att skolan är en god lärandemiljö. ”Skolan ska sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 
(Skolverket, 2011b, s.10).  

Läser man i den förra läroplanen, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet-Lpo94 så ser man att den är likvärdig med dagens läroplan 
fast att den inte innehåller del tre ”Kunskapsplaner som kompletteras med kunskapskrav”. 
Under ”Övergripande mål och riktlinjer” kan vi dock läsa att ett av skolans strävansmål 
handlar om att eleven ”känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel 
med andra” (Skolverket, rev.2006, s.9), detta är något som inte står med i den gällande 
läroplanen (Skolverket, 2011b). 
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2.5 Barnets roll 

När det handlar om att ett barn ska känna sig trygg i skolan menar Imsen (2006) att skolan 
måste vara fri från kränkande behandling och trakasserier, att barnet känner sig tryggt med 
sina kamrater. Det är också viktigt för barnet att veta att pedagogen inte beter sig på ett 
hotfullt sätt när det kommer till disciplinära åtgärder i klassen, ett sådant beteende leder inte 
till en god lärandemiljö. Barnets tidigare erfarenheter av pedagoger speglar hur den bemöter 
sina nya pedagoger. Normell (2002) menar att om barnet haft en god relation till vuxna i 
exempelvis förskolan så är chansen stor att barnet kommer fortsätta bygga goda relationer 
med nya vuxna.  

Wahlström (1993) skriver hur viktigt det är att ett barn får uppleva en helt trygg miljö. Det 
innefattar både hemmet, förskolan, skolan och fritids. ”Att vara helt trygg innebär:” 
(Wahlström, 1993, s.20). 

• att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan 
• att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för mina beslut 
• att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre, att jag vågar bejaka det som är bra 

hos mig själv och accepterar det som är mindre bra 
• att jag vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 
• att jag vågar hävda mina önskningar och mina behov i min grupp 
• att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga 
• att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla (Wahlström, 1993, ss.20-21). 

 

2.6 Pedagogens roll 

Löwenborg och Gíslason (2002) skriver om vikten av en god relation mellan pedagog och det 
enskilda barnet och menar att när man som pedagog träffar sin nya barngrupp så handlar det 
om ”bygga upp en positiv relation till varje barn” (Löwenborg & Gíslason, 2002, s.194). 
Författarna hänvisar till Webster-Strattons (1999) exempel på hur pedagogen kan stärka sin 
relation med barnet. Det handlar om att man ska hälsa barnet välkommen varje dag, lyssna på 
och prata med barnet om saker som händer både i och utanför skolan, vilket kan handla om 
barnets intressen, känslor etcetera. Löwenborg och Gíslason (2002) skriver att för att 
pedagogen ska få en god relation till barnet så är det också viktigt att pedagogen skapar en 
god relation till barnets vårdnadshavare, författarna menar att om barnet märker av att 
vårdnadshavaren är trygg med pedagogen så blir barnet också trygg med pedagogen. 

Normell (2002) skriver att pedagogens roll inte längre bara handlar om att lära ut fakta till 
barnet. Författaren menar att pedagogen måste guida barnet till att vara en social varelse och 
kunna visa hänsyn till andra människors tankar och åsikter samtidigt som att barnet själv ska 
kunna få stå för sina tankar och åsikter. Pedagogens roll är att skapa trygghet genom att hålla 
ordning på gruppen, visa intresse för barnets arbete och kunna ställa krav på en nivå som den 
vet att barnet klarar av.  

På vilket sätt bemöter pedagogen barnet? Normell (2002) menar att hur en pedagog möter det 
enskilda barnet handlar mycket om vad pedagogen själv har för tidigare erfarenheter, hur den 
blev bemött av sina pedagoger. Författaren menar också att ett bra sätt att lära sig hur man ska 
bemöta barn i olika situationer är att diskutera det med andra pedagoger, att byta erfarenheter 
och idéer med varandra.  
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2.7 Gruppens roll  

Maltén (2001) skriver att människan har ett grundläggande behov av att vara en del av en 
grupp då gruppen ger människan kunskapsutbyte och en känsla av gemenskap och 
tillhörighet. Författaren skriver att det finns olika former av grupper som en människa ofta tar 
del av genom hela livet. Familjen är en grupp, fackförbundet, arbetslaget, klassen är en grupp 
etcetera. I en skolklass så går man under kategorin tvångsgrupp, en grupp som innefattar 
beslut från olika myndigheter. Vilken skola du ska gå i beror bland annat på vilken stadsdel du 
bor i.  

Löwenborg och Gíslason (2002) anser att det vid många tillfällen i skolan handlar om ” att 
sätta individen i centrum” (Löwenborg & Gíslason, 2002, s.192). Författarna vill istället 
belysa gruppen och ”dess betydelse för individens utveckling” (Löwenborg & Gíslason, 2002, 
s.192). I gruppen sker den största sociala utvecklingen.  

Det finns olika storlekar på gruppen, en grupp som innehåller 4-8 personer anses som en liten 
grupp, medans grupper med tio deltagare eller mer är en stor grupp. Det är lättare att få 
komma till tals och bli sedd i en liten grupp, ”Ju mindre en grupp är, desto större utrymme 
finns för de olika personligheterna i gruppen. Det gynnar både samspelet och samarbetet i 
gruppen” (Löwenborg & Gíslason, 2002, s.201). 

Det är viktigt att pedagogen har vetskap om vad som händer i den egna barngruppen och 
arbetar på ett sådant sätt som främjar en god lärandemiljö. Hur det enskilda barnet beter sig i 
gruppen kan skilja sig från hur barnet är när den är ensam med pedagogen. Gruppdeltagare 
har olika roller beroende på vilka normer och regler som gäller i en specifik grupp. Pedagogen 
behöver ha koll på vilka olika delar som påverkar barngruppen och dess dynamik, men 
samtidigt låta barnen skapa sina egna relationer till varandra. Det är dock viktigt att 
pedagogen och barngruppen strävar ”gemensamma mål” (Löwenborg & Gíslason, 2002, 
s.193), att exempelvis se till att alla får sin röst hörd och att ingen hamnar i utanförskap. De 
gemensamma målen handlar om att skapa struktur och trygghet, det är viktigt att pedagogen 
tar upp målen med barngruppen direkt i början när de först möts. Det kan handla om vilka 
regler förskoleklassen ska ha (detta gäller även äldre barn), ”vilka tider som ska gälla, vad 
man kommer att arbeta med, att man ska räcka upp handen” (Löwenborg & Gíslason, 2002, 
s.194) etcetera. Guvå (2006) skriver att regler är viktigt för gruppsammanhållningen men att 
reglerna inte endast ska användas i syfte om att något är förbjudet, utan att pedagogen ska 
motivera barnen till att följa reglerna i just det syftet att de är till för att skapa sammanhållning 
i gruppen. Löwenborg och Gíslason (2002) skriver att regler som förbjuder något fungerar 
sämre än regler som ”påbud om önskvärt beteende” (Löwenborg & Gíslason, 2002, s.172). 
Författarna menar att pedagogen ska samtala med barnen om regler, istället för att bara säga 
”vi pratar inte vid matbordet”, kan pedagogen fråga barnen om de har något förslag på hur 
man kan göra för att alla ska få äta sin mat i lugn och ro. 

Löwenborg och Gíslason (2002) och Normell (2002) skriver att för pedagogen gäller det att 
kunna arbeta på ett sådant sätt som skapar samhörighet och trygghet för barngruppen, det 
gäller att skapa en ”en vi-känsla” (Löwenborg & Gísalson, 2002,s.196). Löwenborg och 
Gíslason (2002) skriver att detta är något som skolorna ofta arbetar med bland annat genom 
olika aktiviteter för att få barnen att lära känna varandra, exempelvis genom olika utflykter. 
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Normell (2002) skriver att det bland annat handlar om att fastställa gemensamma normer och 
regler, vissa kan behöva skrivas ner medans andra helt enkelt handlar om sunt förnuft.  

Guvå (2006) skriver liksom Löwenborg och Gísalson (2002) att barnet kan agera olika 
beroende på om pedagogen arbetar med barnen individuellt eller i en grupp. Ett oroligt barn 
kan göra så att fler barn blir oroliga, Guvå (2006) menar att pedagogen måste se gruppen som 
en helhet, inte som enskilda individer, att barnen påverkar varandra. Guvå (2006) skriver att 
gruppen går igenom olika faser, i den första fasen som kallas jag-fas så visar barnen upp ett 
själviskt beteende och söker pedagogens uppmärksamhet. Det är då viktigt att pedagogen och 
barnet skapar en egen relation. När barnet sen känner sig trygg med pedagogen så kan den 
lära känna andra barn, barnen bildar sen smågrupper. För att gruppen ska fortsätta att 
utvecklas är det viktigt att smågrupperna ändras, författaren menar att barnen lätt fastnar vid 
en och samma kamrat och de leker samma lek, pedagogen kan då gå in och styra aktiviteterna, 
då det är viktigt att barnen får leka med och lära känna olika barn och att barnen då bildar 
större grupper. Efter ett tag sker dock en förändring, barnen byter aktiviteter och kamrater, 
denna period kan skapa oro hos både barn och pedagoger. Förändringen brukar ske i slutet av 
höstterminen, och författaren menar att det ”är en nödvändig fas i gruppens utveckling” 
(Guvå, 2006, s.66), det kännetecknar vi-fasens början. När barnen sedan kommit vidare från 
denna fas så befinner de sig i en fas där alla kan leka med alla. Guvå (2006) menar att nu har 
barnen blivit en sammansvetsad grupp och att denna grupputvecklingsprocess syns tydligt i 
förskoleklassen där barnen är jämnåriga, det är svårare att se processen i en grupp i förskolan 
där barnen är blandade åldrar. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

I denna del tar jag upp studiens teoretiska utgångspunkt, Maslows behovshierarki. 

3.1 Maslows behovshierarki  

Wahlström (1993), Evenshaug och Hallen (2001), Imsen (2006), Aasted Halse (2008) skriver 
alla om Maslows behovshierarki.  

Abraham Maslow (1908-1970) var en amerikansk psykolog som var verksam inom 
humanismen, vilket innebar att man såg ”den hela människan” (Aasted Halse, 2008, s.278).  

Människan strävar alltid framåt, behovshierarkin är en motivationsteori, vilken innehåller 
olika mänskliga behov som bör uppfyllas för att komma vidare i livet. Behovshierarkin 
innefattar fem olika steg, dessa kan ses utifrån formen av en pyramid där grunden är de 
fysiologiska behov. Steg två är behovet av trygghet och säkerhet, steg tre innefattar behovet 
av kärlek och social tillhörighet, steg fyra om behovet av erkännande och positiv uppfattning. 
Om man föreställer sig pyramiden så finns det sista steget, steg fem, behovet av 
självförverkligande, i toppen av pyramiden (Imsen, 2006, s.468). Aasted Halse (2008) skriver 
att ”Dessa behov anses vara de västenligaste hos människan eftersom de är drivkraften för den 
enskilda människans utveckling” (Aasted Halse, 2008, s.278). 

Wahlström skriver att de fysiologiska behoven handlar om ”mat, värme, kläder” (Wahlström, 
1993, s.19), liksom Imsen (2006) som menar att de fysiologiska behoven är grunden för att en 
människa ska hållas vid liv. Imsen (2006) menar också att behoven ibland kan kastas om, 
vilket också Evenshaug och Hallen (2001), Aasted Halse (2008) skriver. Författarna menar att 
behov av mat och trygghet är ofta något som spelar stor roll i ett barns liv, medans när man 
blir äldre så kan strävan efter självförverkligande ta över så att man helt enkelt glömmer bort 
att tillfredsställa de grundläggande behoven. Aasted Halse (2008) skriver som exempel att en 
konstnär kan vara så fokuserad på sin tavla att han varken äter eller sover. Evenshaug och 
Hallen (2001) menar att ”Man kan uttrycka det som att ju bättre de lägre behoven i hierarkin 
är tillgodosedda på ett adekvat sätt under barnets första levnadsår, desto mer energi kommer 
frigöras för behoven högre upp i hierarkin” (Evenshaug & Hallen, 2001, s.411).   

Imsen (2006) skriver att trygghetsbehovet enligt Maslow ”handlar om behov av säkerhet, 
stabilitet, beroende och beskydd; behov att vara fri från rädsla, ångest och kaos; behov av 
struktur, lag, ordning och gränser” (Imsen, 2006, s.470). Författaren skriver att motsatsen till 
detta är ångest och oro, vilket kan prägla hela beteendet hos ett barn. Ett barn kan anses vara 
”bråkig”, men att det bakomliggande ”problemet” kan handla om att barnet inte har några 
kamrater eller är orolig inför en kommande uppgift; 

Ett beteende måste alltid sättas i samband med den situation det utspelar sig i, och vi måste 
betänka den mångfald möjliga förklaringar som finns. Vi måste hela tiden ta hänsyn till att 
behoven inte styr människor direkt. Människan är en rationell varelse, och alla behov silas 
genom reflektion, bedömning och mer eller mindre realistiska uppfattningar om yttervärlden 
(Imsen, 2006, s.467). 
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4. Metod 
 

I denna del tar ju upp val av metod, de etiska ställningstaganden, planering och genomförande 
av metod, bearbetning av resultat och analys samt studiens validitet och reliabilitet. 

4.1 Val av metod  

Min första tanke var att intervjua både barn och pedagoger, men i slutändan valde jag att bara 
intervjua pedagoger. För att kunna få svar på mina forskningsfrågor så tror jag att det passar 
bättre med intervju med pedagoger än med barn, då mina forskningsfrågor kretsar kring 
pedagogerna. Hade jag haft mer tid på mig så kanske jag hade kunnat observera barnen i 
relation till pedagogernas intervjusvar.  

När man ska göra intervjuer så menar Trost (2010) att det finns två olika former av intervjuer, 
antingen kvalitativ eller kvantitativ. När man gör en kvalitativ intervju så ställer man enkla 
och okomplicerade frågor vilka informanten kan ge omfattande svar på. Kvantitativ intervju 
hör till frågor som ”gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt” (Trost, 2010, s.32). Jag valde 
att göra kvalitativa intervjuer med fem olika förskollärare verksamma i förskoleklass inom två 
olika kommuner. Stukát (2011) skriver att intervjuer även kan vara strukturerade eller 
ostrukturerade. Vid en strukturerad intervju är frågorna förutbestämda och ställs i en bestämd 
ordning, informanten får ofta besvara frågorna genom olika svarsalternativ som intervjuaren 
bestämt innan. Vid en ostrukturerad intervju så ställer intervjuaren förutbestämda frågor till 
informanten men följer upp svaren med följdfrågor så som att intervjuaren ber informanten att 
vidareutveckla sitt svar, att informanten förklarar djupare vad den tänker. Författaren menar 
att här gäller det att intervjuaren är van att kunna ställa följdfrågor. Jag är inte van att göra 
intervjuer vilket då även påverkar vanan att ställa följdfrågor. Mina intervjufrågor har jag 
bestämt innan och planerat att ställa dem i ordningsföljd, men frågorna innehåller inga 
svarsalternativ. Jag anser att mitt val av metod är i hög grad strukturerade kvalitativa 
intervjuer. 

4.2 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt fyra olika punkter som handlar om god forskningssed 
som jag följer i min studie. Dessa är: Informationskravet som innebär att forskaren måste in-
formera deltagaren om studiens syfte. Samtyckeskravet som innebär att forskaren måste få 
deltagarens godkännande innan deltagaren påbörjar sin medverkan i studie. Konfidentiali-
tetskravet som innebär att forskaren måste försöka deltagaren om dess anonymitet i studien 
och nyttjandekravet som innebär att deltagarmaterialet endast kommer att användas i samband 
med forskning. 
 

• Informationskravet: Jag skickade först ut ett brev till rektorerna, där jag skrev att jag 
ville bedriva forskning på deras skolor, att deltagandet var frivilligt, att vid val av 
deltagande så har deltagaren rätt att dra sig ur när som helst. Jag skrev också att skolan 
och dess personal kommer att ha fingerade namn. Efter att jag fått rektorernas 
godkännande via e-mail så skickade jag samma brev till pedagogerna. 
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• Samtyckeskravet: Samtyckeskravet skickade jag ut tillsammans med 
informationsbrevet till både rektorer och pedagoger. I samtyckesbrevet beskrev jag att 
skulle spela in intervjuerna på diktafon, inspelningarna skulle sedan föras över till min 
dator och raderas från diktafonen. Jag talade också om att min dator är 
lösenordsskyddad och används endast av mig. När jag träffade pedagogerna för 
intervju så tog jag fram mitt informationsbrev och samtyckeskrav så att de fick 
möjlighet att läsa det igen. Samtliga pedagoger skrev under med namn och datum.  

• Konfidentialitetskravet: För att se till att skolan och dess personal kommer att vara så 
anonyma som möjligt så används fingerade namn.  

• Nyttjandekravet: De inspelade intervjuerna används endast i syfte för att kunna belysa 
mina forskningsfrågor gällande detta examensarbete. Den enda, förutom jag, som har 
rätt att ta del av originaldata är examinatorn. När examensarbete är godkänt kommer 
jag att radera alla intervjufiler från datorn samt förstöra alla anteckningar kopplat till 
intervjumaterialet. 

 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Planering 

När jag hade bestämde mitt ämnesområde så sökte jag litteratur kring det genom Libris, 
Google och olika kommunala bibliotekskataloger. Efter att jag läst litteratur så bestämde jag 
mig för att göra intervjuer. 

Innan jag gjorde mina intervjuer så satte jag mig ner med papper och penna och funderade på 
frågor som skulle kunna passa till att finna svar på mina två övergripande forskningsfrågor. 
Jag kom på ett 30-tal frågor som jag sedan sållade ut genom att tänka: ”hur relevant är denna 
fråga för mitt forskningsområde?”, sedan insåg jag också att många frågor liknade varandra så 
jag kunde föra ihop dem och gör dem till en. Efter det gjorde jag en intervjuguide med tre 
huvudrubriker: Bakgrundsfrågor, Vad är trygghet? Vilka faktorer har betydelse för skapandet 
av en trygg barngrupp? Till varje huvudrubrik skrev jag sedan ner mina frågor. 

4.3.2 Urval 

Jag tog först e-mailkontakt med tre olika rektorer för att be om deras samtycke till att få göra 
intervjuer på deras skolor. Jag bifogade ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 2) där 
jag förklarade vad syftet med min uppsats var och de etiska aspekter kring intervju jag tog 
hänsyn till. Eftersom jag bara kände till personal sedan tidigare på en av skolorna bad jag två 
av rektorer om hjälp av komma i kontakt med förskollärare i förskoleklass. Av den ena 
rektorn fick jag om att det var okej att jag gjorde intervjuer, jag fick också fyra e-mailadresser, 
den andra fick jag inte svar ifrån utan att det var en pedagog som skickade svar om att hon 
kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Jag antar att rektorn hade pratat med henne eller 
vidarebefordrat mitt e-mail till henne och på så sätt givit sitt samtycke till intervju.  

De två pedagogerna som jag kände till sedan innan skickade jag e-mail till och frågade om jag 
fick intervjua dem. Jag bifogade ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 3) där jag 
förklarade vad syftet med min uppsats var och de etiska aspekter kring intervju jag tog hänsyn 
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till. Genom e-mailkontakt bestämde vi en tid som passade för intervjua dem var för sig men 
samma dag. 

Till de fyra pedagogerna som jag hade fått e-mailadresser till så skickade jag och berättade 
vem jag var, om jag fick göra intervju och ett informations- och samtyckesbrev där jag 
förklarade vad syftet med min uppsats var och etiska aspekter kring intervju jag tog hänsyn 
till. Jag fick svar utav en pedagog dagen efter, de andra fick jag inte något svar ifrån. Genom 
e-mailkontakt bestämde vi en tid som passade för intervju. Jag möttes upp av pedagogen jag 
hade bestämt träff med och vi gick till hennes klassrum, hon frågade om det var okej om 
hennes kollega också var med, jag svarade att det var okej. Det visade sig att hennes kollega 
var en av dem som jag också skickat e-mail till men inte fick något svar ifrån.  

Pedagogen som jag fick e-mail ifrån att hon ville ställa upp på intervju hade skrivit ned 
telefonnummer som jag kunde kontakta henne på. Jag ringde henne och vi bestämde en tid 
som passade för intervju.  

4.3.3 Genomförandet av intervju 

Vid samtliga intervjuer så fick pedagogerna läsa igenom informations- och samtyckesbrevet 
och de skrev under det.  

Samtliga intervjuer gjordes på pedagogernas skolor, antingen i deras klassrum eller på ett 
kontor. En intervju gjordes i ett klassrum som även användes till fritidsverksamhet, barnen var 
då ute på rast men vid några tillfällen kom det in något barn i hallen och hämtade något på sin 
hylla innan den sen gick ut igen, detta var inget som störde intervjun. Vid en intervju som 
gjordes på pedagogens kontor så knackade det på dörren och det var en annan personal på 
skolan som ville prata med pedagogen. Intervju återupptogs efter en minut och avbrottet 
störde överlag inte intervjun. Stukát (2011) skriver att informanten ska få välja vart intervjun 
ska göras så att den på bästa sätt ska känna sig bekväm, ofta sker intervjuer på informantens 
arbetsplats. 

Intervjuerna varade mellan 25-55 minuter. Intervjuerna spelades in på diktafon, vilket jag 
skrev i mitt informations- och samtyckesbrev att jag skulle använda, men vi varje intervjustart 
frågade jag ändå pedagogerna om det fortfarande var okej att spela in på diktafon och det var 
okej för samtliga. Både Trost (2010) och Stukát (2011) skriver att det positiva med att spela in 
en intervju är att intervjuaren inte behöver koncentrera sig på att föra anteckningar, nackdelen 
med inspelning menar författarna är att transkriberingen av inspelningen tar väldigt lång tid, 
att en timmes inspelning tar tre-fem timmar att skriva ner.  

4.3.4 Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Samtliga intervjuer gjordes inom loppet av en vecka, efter varje intervju så förde jag över 
datamaterialet från diktafonen till datorn. Transkribering av den första intervjun påbörjades 
dagen efter, det vill säga nedskrivandet av inspelad intervju. Intervju varade i femtiofem 
minuter och jag ansåg att det var väldigt tidskrävande att skriva ner, så jag delade upp den 
transkriberingen på två dagar och det tog sammanlagt tio timmar. Transkribering av de andra 
intervjuerna påbörjades när samtliga intervjuer var gjorda. Jag delade upp det så att jag 
transkriberade en intervju per dag. Trost (2010) skriver att det underlättar analysarbetet om 
inspelade intervjuer transkriberas då det annars krävs att forskaren lyssnar igenom 
intervjumaterialet flera gånger, vilket är mer tidskrävande än att transkribera. Stukát (2011) 
skriver att när forskaren har spelat in sin intervju så skrivs vid transkribering hela intervjun ut, 
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gärna med skratt, pauser och andra gester och mimiker. Jag skrev *skratt vid skratt och gjorde 
tre punkter vid paus. Jag skrev också ”jag:” när det var jag som pratade, när informanten 
pratade så skrev jag ”pedagog:”, för att skilja på pedagogerna i intervjun med två pedagoger 
så skrev jag ”pedagog1:” och ”pedagog2:”.  

Patel och Davidson (2003) skriver att det är viktigt att så fort som möjligt påbörja 
analysarbete, helst direkt efter att intervjun genomförts då den är färsk i minnet. Författarna 
menar att om analys genomförs direkt så kan forskaren få tankar och idéer om 
intervjumaterialet som annars kanske inte uppkommer om forskaren gör analysen vid ett 
senare tillfälle. Trost (2010) skriver istället att det är bra om forskaren inte analyserar sitt 
material direkt efter intervjutillfället. Författaren menar att ”man behöver en smula distans till 
själva intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt” (Trost, 2010, s.149). Trost 
(2010) påpekar dock att det är bra att skriva ner tankar och idéer direkt när de dyker upp så att 
man inte glömmer bort dem.  

En nackdel som jag kände med att jag inte påbörjade analysen efter varje intervju var att när 
jag sen påbörjade analysarbete så hade jag fyra olika intervjuer att gå igenom. Fast samtidigt 
så tror jag det kan vara bättre att analysera intervjuerna när alla är klara för då kan man lättare 
jämföra intervjusvaren för att se vilka återkommande mönster som finns. Trost (2010) skriver 
att finna mönster är en viktig del i analys av kvalitativa intervjuer, mönstren gör att forskaren 
kan dela in intervjumaterialet i olika kategorier.  

Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2011) skriver att vid analys av data så kan man 
använda sig av kodning, det vill säga att jag som forskare använder mig av olika nyckelord för 
att skapa en struktur i mitt intervjumaterial, detta kan också ses som en form av 
kategorisering. Jag transkriberade varje intervju i ett ordbehandlingsprogram, sen så skrev jag 
ut dem på papper. Jag gick igenom en intervju i taget och markerade ord eller meningar som 
jag ansåg vara relevanta för min studie. Vid utkanten av dessa ord eller meningar så skrev jag 
”Viktigt!”. När det var färdigt så gick jag igenom vad informanten/informanterna sagt och 
kopplade det till mitt syfte, forskningsfrågor och intervjufrågor.  

När jag hade gått igenom varje intervju så gjorde jag en jämförelse med likheter och 
skillnader för att kunna kategorisera och komma på passande rubriker till att dela in 
intervjusvaren. Patel och Davidson (2003) skriver att forskaren kan i texterna se att olika 
kategorier kan sättas samman till en kategori då de innehåller samma saker. Kategoriernas 
namn kan passa som rubriker till intervjuredovisningen. Jag delade in intervjuerna utifrån 
olika rubriker som kopplades till mina forskningsfrågor. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010) skriver att reliabilitet och validitet har sitt ursprung i kvantitativa metoder. Patel 
och Davidson (2003) skriver att validitet handlar om att jag som forskare undersöker det jag 
har sagt att jag ska undersöka och att reliabiliteten handlar om att det jag undersökt är 
tillförlitligt. Trost (2010) skriver att vid reliabilitet så ska tillförlitligheten mätas med ett 
instrument som ska kunna användas vid olika tillfällen men fortfarande ge likadant reslutat, 
men att detta inte är fungerande i en kvalitativ studie. Författaren menar att vid en kvalitativ 
intervju ses människan som någon som är föränderlig och som får nya tankar och erfarenheter 
som kan påverka intervjun från en gång till en annan. Författaren skriver att vid kvalitativa 
intervjuer är det ändå viktigt att handla trovärdigt och kunna redogöra för detta genom att 
bland annat diskutera de etiska aspekterna kring intervju och vid intervju låta informanten ge 
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sitt svar på frågorna utan intervjuaren påverkan den med sina egna åsikter. Patel och Davidson 
(2003) skriver att för att läsaren ska kunna anse att forskarens studie är trovärdig så är det 
viktigt att forskaren beskriver hur arbetets alla delar har genomförts.  

För att öka min studies trovärdighet och tillförlitlighet så redogör jag för genomförandet av 
studien och dess olika delar. Jag överväger också de etiska principer för att se till att 
deltagarna förblir så anonyma som möjligt.  

Jag har intervjuat fem pedagoger verksamma i fyra olika förskoleklasser i två olika kommuner 
vilket jag tror kan bidra till en bredare bild av studien. Hade jag intervjuat pedagoger som 
endast arbetar på samma skola eller i samma kommun så hade resultatet kanske visat att 
pedagogerna arbetar på samma sätt på grund av att de arbetar på samma skola eller i samma 
kommun. Vid en intervju så framkommer det som informanten tycker och tänker just vid ett 
specifikt tillfälle. Om jag skulle intervjua samma pedagoger en gång till så tror jag att jag 
skulle kunna få andra svar, då informanten kan komma på nya saker att säga som den kanske 
inte tänkte på eller glömde bort att säga i den första intervjun. Dock så tror jag inte att 
pedagogerna skulle vid en ny intervju ha ändrat sin positiva inställning till trygghetsarbete i 
förskoleklassen då samtliga anser att trygghetsarbete är viktigt och att det är en del av deras 
yrkesprofession.  
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5. Resultat och analys  
 

I denna del redovisar jag resultatet av mina intervjuer. Det börjar med en presentation av varje 
pedagog och hur en dag i deras respektive förskoleklasser kan se ut. Intervjusvaren redogörs 
under olika rubriker. Denna del innehåller också en sammanställning med likheter och 
skillnader och slutligen en sammanfattning. 

 
5.1 Förskoleklasserna och pedagogerna 
 

FK FK1 FK2 FK3 FK4 

AB 13 17 23 18 

AF 4 4 6 4 

Pedagog 1(A) 1(B) 1(C) 2(D, E) 

Figur 1. Här beskrivs hur många förskollärare som intervjuats, vilka förskoleklasser de tillhör 
och hur många barn som finns i varje förskoleklass. (FK= Förskoleklass, AB= Antal barn, 
AF= Antal olika förskolor barnen kommer ifrån, Pedagog= Hur många och vilken pedagog 
som har intervjuats). 

 
Pedagog A är femtio år gammal, är utbildad förskollärare och har arbetat i förskoleklass i tio 
år. Pedagogen arbetar på en skola med cirka tvåhundrafyrtio elever från förskoleklass upp till 
årskurs sex, det finns två klasser av varje årskurs i skolan. Pedagogens förskoleklass består 
utav tretton barn som kommer från fyra olika förskolor, tillsammans med A arbetar en 
barnskötare.  

Barnen börjar klockan kvart över åtta varje morgon men slutar olika tider då det är anpassat 
efter elevernas skolbussar. Som längst så går barnen till klockan tio i två och kortaste dag är 
till klockan ett. Dagen börjar i hallen med att pedagogen genom handhälsning hälsar varje 
barn ”God morgon”, detta efterföljs av en morgonsamling där bland annat dagens schema tas 
upp. Resten av dagen innehåller arbetsstund, fruktstund med högläsning av pedagog, rast, fri 
lek, lunch, lunchrast alternativt gymnastik eller skogsutflykt. Dagen avslutas alltid med en 
samling där det talas om vilka barn som ska gå hem och vilka som ska vara kvar på 
fritidshemmet. Tre gånger i veckan så skriver barnen med hjälp av pedagogen i en blogg, detta 
så att barnen får öva på att komma ihåg vad de har gjort under dagen och kunna sätta ord på 
det.  

På samma skola som pedagog A arbetar pedagog B, hon är femtiotre år gammal, utbildad 
förskollärare och har arbetat i förskoleklass i sexton år. Hennes förskoleklass består utav 
sjutton barn som kommer från fyra olika förskolor samt ett barn som kommer direkt ifrån 
hemmet. Tillsammans med B arbetar en till förskollärare.  

Denna förskoleklass har samma tider som föregående beskrivna förskoleklass. Dagen börjar 
med handhälsning vid hallen följt av samling där bland annat dagens schema tas upp. Resten 
av dagen innehåller arbetsstund barnen blir indelade i grupper och de arbetar i tre gånger i 
veckan. Den ena pedagogen har en matematikgrupp och den andra har en svenskagrupp. 
Barnen arbetar utifrån arbetsblad, i matematiken så håller de på med mätning. Veckans 
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matematikgrupp har svenska nästa vecka och tvärtom. Efter detta så är det fruktstund med 
högläsning av pedagog, rast, fri lek alternativt temaarbete, lunch, lunchrast alternativt 
gymnastik eller skogsutflykt. Tre gånger i veckan så skriver barnen med hjälp av pedagogen i 
en blogg, detta så att barnen får öva på att komma ihåg vad de har gjort under dagen och 
kunna sätta ord på det. Dagen avslutas alltid med en samling. 

Pedagog C är sextioett år gammal, utbildad förskollärare och har arbetat i förskoleklass i 
femton år. Skolan är indelad i två huslag, med en förskoleklass och en klass i varje årskurs 
upp till årskurs sex. Pedagogens hus har cirka etthundrasextio elever, sammanlagt har skolan 
cirka tvåhundraåttio elever. Pedagog C förskoleklass består av tjugotre barn som kommer från 
sex olika förskolor, i förskoleklassen arbetar en till förskollärare. Barnen börjar klockan tjugo 
över åtta och slutar klockan halv ett varje dag. Dagen börjar med att barnen står på led och 
pedagogen hälsar dem ”God morgon”, behöver inte vara handhälsning men pedagogen vill ha 
ögonkontakt med varje barn. Efter det så är det morgonsamling där bland annat dagens 
schema tas upp. Efter lunch i matsalen är det samling med ”lugna stunden” som är massage, 
efter det så går några barn hem och andra till fritidshemmet. 

Pedagog D är femtioåtta år gammal, utbildad förskollärare och har arbetat i förskoleklass i 
sjutton år. Pedagog E är fyrtiofyra år gammal, utbildad förskollärare och har arbetat i 
förskoleklass i sexton år.  

Pedagogerna arbetar tillsammans på en skola med cirka hundratrettio elever från förskoleklass 
upp till årskurs sex, det finns en klass av varje årskurs på skolan. De har arton barn varav 
femton kommer från samma förskola som ligger bredvid skolan. De tre andra barnen kommer 
från olika förskolor, ett barn är nyinflyttad. Barnen börjar klockan halv nio och slutar klockan 
tolv varje dag. Dagen börjar med morgonsamling där bland annat dagens schema tas upp som 
sitter på tavlan i form av bild och text. Efter samlingen så är det arbetsstund som innehåller 
svenska, matematik eller temat Skogen. Efter det då är det ”elevens val” där barnen får välja 
vad de vill göra, följt av fruktstund med högläsning av pedagog. Förskoleklassen har egen rast 
innan lunch, så att barnen får chans att utforska skolgården i fred. Matsal finns inte så lunch 
äts tillsammans med fyror, femmor och sexor i deras klassrum. Barnen slutar efter 
lunchrasten, några går hem, andra går till fritidshemmet.  

5.2 Hur definieras trygghet 

Pedagog A berättar att arbeta med trygghet är det viktigaste för barnen i förskoleklass, det 
handlar bland annat om att barnen ska må bra, ha någon att leka med, våga gå till matsalen 
och gymnastiksalen. Hon tycker att man kan se att ett barn är tryggt genom att den visar 
glädje, är positiv, ”suger till sig kunskap”, att de tycker att det är roligt att vara i 
förskoleklassen. Pedagog B säger att arbetet med trygghet är hennes viktigaste uppdrag som 
pedagog, ”för mig är tryggheten det allra allra viktigaste i skolan, det är det som jag tycker är 
min viktigaste uppgift”. Hon tycker att man kan se att ett barn är tryggt genom att ”man ser 
det på hela dess hållning och på att de är spontana och utåtriktade och glada”. Om ett barn är 
otryggt så känner den oro, barnet kanske är oroligt för att det är rädd för att någon ska vara 
dum mot dem på rasten, pedagogen menar att om ett barn inte känner sig trygg så får det svårt 
att koncentrera sig på sina uppgifter i skolan, så trygghet är grunden till allt lärande. 
Pedagogen menar att det inte spelar någon roll vilken klass du går i i skolan, trygghet är 
viktigt hela tiden. Även pedagog C anser att trygghet är det allra viktigaste att arbeta med. 
Hon menar att ett tryggt barn visar glädje, medans ett otryggt barn känner oro och har svårt att 
komma till ro, att barnet då har svårt att slappna av och leka, att då utvecklas det inte. 



 

16 
 

Pedagog D och E talar om att ett tryggt barn är ett barn som vågar vara sig själv, ett barn som 
känner tillit till de vuxna, till kamraterna och till skolans miljö. 

5.3. Faktorer som påverkar skapandet av en trygg 
barngrupp 

5.3.1 Rutiner och regler 

Samtliga pedagoger berättar att arbetet med barngruppen i början handlar mycket om att 
befästa rutiner och regler. Pedagog B förklarar att det är många saker som är nya för barnen 
som gör att de kan känna oro när de börjar i förskoleklassen, så som att ha gymnastik och 
duscha efteråt eller hur det går till i matsalen. Pedagogen menar att som vuxen gäller det att 
hjälpa barnen och berätta och påminna dem om vad som sker under dagen, att det vid varje 
situation finns en pedagog till hands som exempelvis är med barnen vid handtvätt innan 
lunch, visar hur det går till i matsalen eller vid gymnastiken. Pedagog C berättar att för att 
barnen ska känna sig trygga så handlar det om att ”ta det lugnt och inte för mycket grejer i 
början”, exempelvis lära sig hur det går till i matsalen och hur man tar sig ut och in från 
rasten. 

Samtliga pedagoger talar om att de vid morgonsamlingen alltid går igenom dagens schema. 
Pedagogernas dagsscheman består av bilder och text. Pedagog D tycker att schemat är bra att 
och berättade att ”det hade man aldrig förr men sen var det ju en del barn som man trodde 
skulle bli hjälpta av det, men det är ju bra för alla, man har en genomgång om vad som ska 
hända”. Men pedagog D menar också att det gäller att kunna vara flexibla, att en del barn blir 
så ”fyrkantiga” med schemat, men om man gör en ändring i schemat så ska tala om vad man 
gör och varför för barnen. Pedagogen berättar att ibland kan det helt enkelt också vara så att 
pedagogen har glömt bort vad som stod på schemat och råkar göra något annat istället. 
Pedagog A nämner att barnen lär sig ganska fort vad som gäller exempelvis ”onsdag är det 
gympa, då sätter vi oss i soffan innan vi går ner till gympan”.  

När det gäller regler så talar pedagog A om att det ”är inga regler som vi har bestämt men man 
ska ta hänsyn till varandra och låta varandra prata till punkt, för att kunna nå det gäller det ju 
att man räcker upp handen”, pedagogen menar att alla barn ska få chans att säga något varje 
dag. Pedagogen menar också att barnen ska ha rätt att säga sin åsikt om hur saker och ting ska 
vara, men reglerna har de inte skrivit ner tillsammans, de har pratat om dem. Pedagogen 
berättar att de arbetar efter regler som finns i likabehandlingsplanen, men inte vilka de 
reglerna är utan hon talar att jag kan hitta dem på kommunens hemsida. Pedagog B talar om 
att när det gäller regler så handlar det om att alla ska veta att man exempelvis inte springer 
eller skriker inomhus. Pedagog C berättar att hon inte gör några egna regler med barnen utan 
att de utgår från skolans förutbestämda regler, ”ordningsreglerna är något vi har sen innan”, 
det handlar om att alla ska trivas och må bra, att man visar varandra hänsyn och respekt och 
att man är rädd om skolans och varandras olika saker. Pedagog D och E talar om att de inte 
gör några egna regler med barnen utan att de utgår från nedskriva regler som gäller hela 
skolan, men de har pratat med barnen om vad som gäller, ”vi går igenom reglerna och då 
frågar man dem och då är det ju ofta det här ’man får inte kasta sten’, ja men det behöver man 
ju inte skriva, det vet alla att kasta sten det gör man inte, utan det är ju mer vara en god kamrat 
och liksom sådana här saker och då ingår det ju, för är man en god kamrat om man kastar sten 
på den som står bredvid? nej det är man ju inte”. Skolans regler handlar bland annat att man 
ska vara snäll och hjälpsam och att ingen ska behöva vara ensam.  
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5.3.2 Samarbete 

Både pedagog A och B framhåller att de samarbetar mycket med varandra. De har gymnastik 
och rytmik tillsammans två gånger i veckan och går till skogen tillsammans en gång i veckan. 
De båda förskoleklasserna har rast samtidigt vilket pedagogerna tycker är bra då de vill 
uppmuntra till lek och på så sätt lär barnen känna varandra. Pedagog A berättar att eftersom 
barnen får göra saker tillsammans i de båda förskoleklasserna ”gör att de får mer kontakt och 
vill leka mer och får en kompis”.  

Båda pedagog A och B anser att det är bra att de har möjlighet att samarbete så mycket med 
varandra, men att samarbetet mellan förskoleklasserna och resten av skolan inte är så 
påtagligt. Pedagog A tycker att de ibland kan känna sig lite utanför, att de befinner sig i ett 
”ingenmansland”, att de inte blir delaktiga i resten av skolans arbete/aktiviteter. Hon säger att 
förr om åren så kunde alla barn och pedagoger samlas och ha sångsamling, men att det inte 
går längre för att alla barn inte får plats i en och samma lokal. Pedagog B tycker att det är 
tråkigt att inte hela skolan kan göra saker ihop, ”det är också en såndär trygghetsfråga, att man 
får se alla nere i gympasalen, man gör någonting tillsammans med dem, man får en uppgift 
tillsammans med någon som går i femman eller sexan, att man då tycker att ’då känner jag 
den där’ och det har tyvärr fallit bort”. Dock talar båda pedagogerna om att i början av 
höstterminen så samlades alla barn på skolans skolgård och dansade tillsammans, som en del i 
ett gemensamt projekt.  

Pedagog C berättar att det finns två förskoleklasser på hennes skola. Hon talar om att 
förskoleklasserna har en del samarbete tillsammans, de går ibland ut i skogen tillsammans och 
firar högtider tillsammans. En anledning till att inte samarbete så mycket menar pedagogen 
kan bero på att barnen kanske har gått på förskolan tillsammans och att det inte fungerat bra, 
exempelvis bråkat mycket, så vårdnadshavarna kanske sen inte vill att sitt barn ska gå i 
samma förskoleklass som ett visst barn. Det handlar också om praktiska skäl, att de 
exempelvis inte har gymnastik tillsammans beror på att ”här är gymnastiksalen så liten, den är 
som ett vardagsrum säger vår idrottslärare!”.  

Pedagog C talar om att förskoleklassen har en del samarbete med resten av skolan som bland 
annat ”vägra sitta still-vecka”, olika aktiviteter så som skoljogg, tennis etcetera. Pedagogen 
berättar att de även ska starta upp ett temaarbete om matematik och att barnen då kommer att 
arbeta med temat i olika tvärgrupper, hon ser det som en viktig del i trygghetsarbete att hela 
arbetslaget är engagerade i varandras barn så att barnen lär känna andra vuxna.  

Pedagog D och E förskoleklass är den enda på deras skola. Pedagoger E berättar att 
förskoleklassen samarbetar med klass ett, två och tre. De har elevens val tillsammans, då 
väljer barnen själva vad de vill jobba och då blir det blandade grupper. 

Pedagog D beskriver att barnen på skolan ingår i färggrupper som de sedan arbetar utifrån på 
exempelvis gemensamma dagar. Det finns åtta olika färggrupper, med cirka femton barn i 
varje, från förskoleklass till årskurs sex. ”Är man röd så är man med de andra röda”. 

 Pedagogerna berättade att de nyligen hade haft ”Lära känna-dagar”, då barnen är i sina 
färggrupper och gör olika aktiviteter, de har även andra aktiviteter tillsammans på skolan så 
som må bra-dag och experiment-dag, Lära känna-dagen planerar de vuxna, årskurs tre 
planerar må bra-dagen, årskurs sex planerar experiment-dagen. Pedagog E berättar att när 
eleverna i årskurs sex slutar skolan så spelar de en brännbollsmatch mot lärarna, men att det är 
viktigt att pedagogerna deltar i aktivteter med barnen oavsett ålder eller aktivitet. ”Jag tror att 
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det är viktigt att vi vågar som personal också, det finns ju annat man kan göra än att spela 
brännboll men just det här göra något tillsammans” pedagog D inflikade och sa ”man bjuder 
på sig själv, för vi har ju ett krav på dem att de ska bjuda på sig själva hela tiden så då kan ju 
vi också göra det, gå utanför våra yrkesroller liksom…” 

Pedagog D tar även upp att skolan inte har någon matsal så att förskoleklassbarnen är 
uppdelade i tre grupper och äter i klassrummen tillsammans med fyror, femmor och sexor, 
detta för att barnen ska kunna lära känna de äldre barnen och att de inte ska känna sig så små.  

Pedagog C arbetar även på ett av skolans fritidshem som ligger beläget fyrahundra meter ifrån 
skolan, detta på grund av att de fritidshemslokaler som finns på skolans område inte räcker till 
åt alla barn. Pedagogen talar om att inget barn i förskoleklassen får gå ensam mellan skolan 
och fritidshemmet. Hennes förskoleklassbarn som går på fritidshemmet lämnas alltid av på 
skolan av personal från fritidshemmet, pedagogen sa att det också är ett tillfälle för 
fritidshemmets personal att tala om för pedagog C om någonting har hänt något barn på 
morgonen så att hon vet om varför ett barn i gruppen kanske är ledsen den dagen. När dagen 
är slut i förskoleklassen så hämtas de barn som ska till fritidshemmet av deras personal, de 
och pedagog C bockar noga av barnen i en lista så att de har full kontroll på vilka barn som 
ska hem och vilka som ska till fritidshemmet, vilket pedagogen menar ger trygghet till både 
personalen och barnen då det är många barn att hålla reda på. Pedagogen anser att det går bra 
att ha fritidshemmet en bit ifrån skolans område men att kommunikationen och samarbetet 
med fritidshemspersonalen är ”A och O” för att barnen på ett säkert och tryggt sätt ska ta sig 
från fritidshemmet till skolan och sen tillbaka.  

5.3.3 Relationer 

Pedagog B berättar att det är viktigt att ha en god kontakt med barnets vårdnadshavare och det 
kan ”ofta vara så att föräldrarna vänder sig till en och säger att ’du nu är han eller hon rädd 
här och tycker inte att det är roligt’, då får man ju ta upp det och jobba med det”. 

Pedagog C talar om att på hösten så har hon ett inskolningssamtal med barnets 
vårdnadshavare som berättar lite om barnet, på våren har hon ett utvecklingssamtal, men att 
vårdnadshavarna är välkomna att ringa när som helst om de har några frågor eller funderingar.  

Pedagog D och E berättar att när det handlar om barns trygghet så har de på höstterminen ett 
samtal med barnens vårdnadshavare, där man pratar om hur man uppfattar deras barn, E håller 
med D som menar att detta är bra för ”alla barn är ju inte lika hemma och här”. 

Pedagog A beskriver att i början när hon ska lära känna barnen så visar hon att hon finns till 
för dem genom att exempelvis hjälpa dem vid påklädning, småprata med dem, ”mycket 
omhändertagande” menar pedagogen. Om hon märker att ett barn behöver extra stöd vid 
arbetsstunden så brukar hon sätta sig bredvid det barnet. ”Man ser ju under tiden på hösten, 
vad klarar de av och vad klarar de inte av, som idag då fick de ju säga första bokstaven i sitt 
namn, och då kunde jag se att alla kunde det och då behöver jag inte lägga mer energi på att 
just träna det, hade jag haft ett barn som hade varit svag i det, kanske inte hade vetat det, då 
får ju de väldigt mycket hjälp, då hjälper man till med det”. Det gäller också att vara 
uppmärksam på vart barnet befinner sig i miljön, ”att den inte springer in på toan för att den är 
ledsen[…] Vart tog den vägen? Vad händer där? Att man lär sig att se sådana saker”. 
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Pedagog B belyser att det är viktigt att man måste visa barnen att man finns till för dem och 
hjälper dem om det exempelvis har hänt något på rasten, hon säger att ”de måste vara så 
trygga med oss så att de vågar komma och berätta för oss så att vi kan reda ut det”.  

Pedagog C anser att man som pedagog så måste man vara uppmärksam på hur barnet mår, 
”man ser ju mycket, man ser att det är något som inte stämmer, ett sådant här (visar hängande 
huvud) eller att man ser att ett barn står ensam ute på skolgården. Då är det ofta någon som 
har sett att ett barn står ensam så då får vi kolla det igen på rasten, det är ju ett 
värdegrundsarbete som ger trygghet”. Hon berättar också att ett barn kan verka väldigt trygg 
men att man inte kan vara helst säker på om det är det, exempelvis ”föräldrabilden ändra sig, 
de skiljer sig”, skolan har en specialpedagog som kan hjälpa barn som är i behov av stöd.  
Hon talar också om att innan barnen början förskoleklass så besöker hon dem i deras förskolor 
och då brukar förskolans personal berätta om barnet och om det är ängsligt, så då vet 
pedagogen om det när barnet börjar i förskoleklassen. Barnen kan även ha längre inskolning i 
förskoleklassen, pedagogen berättar om ett barn som var väldigt ledsen i början så de hade 
släktingar med sig i skolan de två första veckorna och efter det så mår barnet bättre.  

Pedagog D berättar att hon i början av höstterminen gör en förskoleklasstest med barnen både 
för att se vilka kunskaper det har men också höra hur den trivs i förskoleklassen. ”Har du 
någon speciellt du vill leka mer med? Hur trivs du? vad tycker du är roligt här? Man får ju en 
stund privat då med barnet”. Pedagog D säger att hon ibland kan bli förvånad över svaren, för 
det kan se ut som att barnet har någon och leka med men så säger det själv att den inte har det. 
Pedagog E talar om att man kan se på barnen om de inte mår bra, att de visar det tydligt och D 
berättade vidare ”och säger oftast, de är ju ganska, väldigt öppna, så de är ju liksom inte 
skämmigt, det kan ju vara skämmigt när man är lite äldre om man inte får vara med”. 

Pedagog C berättar att de barn som går i årskurs tre är faddrar till förskoleklassbarnen. Innan 
barnen börjar i förskoleklassen så får de ett brev och en bild från sin fadder. Pedagogen tycker 
att det är bra att ha ett faddersystem på skolan så barnen i förskoleklassen en speciell äldre 
elev att ty sig till, och vid gemensamma aktiviteter då barnen blir indelade i grupper så 
hamnar de alltid i samma grupp som sin fadder, och det inger förhoppningsvis trygghet hos 
barnet. Pedagogen talar om att faddrarna är hennes före detta förskoleklass så hon känner de 
barnen väl. Innan de nya barnen börjar så besöker hon dem i deras förskolor och på så sätt får 
hon en bild av vilket barn som kan passa med vilken fadder ”så att de ska få en trygg, utifrån 
det så kanske jag vet lite att ’det barnet behöver ha en som inte är allt för fladdrig eller yvig”.  

Pedagog D och E har också faddersystem på sin skola, det är eleverna i årskurs fyra som är 
faddrar till förskoleklassbarnen. Barnen träffar sina faddrar i början av höstterminen och då 
leker de eller spelar spel med varandra. Pedagog D tycker att faddrar är ”jättebra att ha och 
just att de är fyror då för då är de ju på ett annat stadium, så att de är ju stora, då kan man ju, 
då lär man känna dem snabbt, en del kan ju vara rädda för äldre barn”. Pedagog E talar om att 
hon inte hade sett att någon av barnen i förskoleklassen varit rädda för de äldre. När barnen 
arbetar utifrån sina färggrupper så är de alltid i samma grupp som sin fadder och de har 
samma färg. 

Pedagog C berättar att på hennes skola finns klassmormor, så om ett barn behöver extra stöd 
så kan klassmormor gå med barnet på rasten och vara med i klassen. Pedagog C tycker att det 
är jättebra att ha klassmormor, ”det är jättebra att de finns, vi älskar dem! Vi har ju två nu, det 
är jättebra, de stöttar oss på fritids och på lov och sånt!”.  
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5.3.4 Lek och rast 

Pedagog A och B berättar att deras barn leker mycket tillsammans på rasten och att när barnen 
har ”fri lek” så har barnen möjlighet att gå från den ena förskoleklassen till den andra och 
fråga om det är okej att leka med en kompis där. Pedagogerna anser att det är bra att barnen 
kan göra så, det är bara en kort korridor emellan förskoleklasserna. 

Pedagog C nämner att hon tycker att den fria leken är viktigt men att den ibland måste vara 
vuxenstyrd så att alla barn får chans att vara med i leken, att ingen ska vara utanför. 
Pedagogen säger att man som vuxen kan ska säga ”är det någon som vill leka med bilar?” 
istället för att man bara säger rätt ut ”nu ska ni leka!”. Pedagogen berättar att är ett barn ensam 
så brukar hon fundera på vem som det barnet skulle passa ihop att leka med och så försöker 
hon hjälpa barnet in i leken genom att exempelvis fråga ”skulle ni tre kunna leka idag?”, hon 
berättar att barnen ofta blir väldigt glada då och leker bra tillsammans. Pedagogen nämner att 
många av hennes före detta förskoleklassbarn vill komma och leka, ”de stora barnen vill vara 
här och leka, de frågar om de kan få ha det som belöning, så här står de på kö. De får läsa för 
och spela spel med förskoleklassbarnen”. 

Pedagog D och E berättar att när det kommer till lek så leker många barn med samma saker 
hela tiden, att ett barn känner trygghet i att exempelvis alltid bygga med lego för att den vet 
att den är bra på det. Pedagog D säger att för att få variation för barnen i leken så plockar de 
ibland bort legot och byter ut det med något annat både så att barnen ska utmanas till att leka 
med något annat samt att lekgrupperna förändras. Pedagogerna påpekar också att miljöns 
utformning är en viktig del i leken, att de har ett rum som de kallar för ”dockvrå” men att det 
innehåller saker som både flickor och pojkar leker med, inte bara dockor som stereotypiskt 
sett är till för dockor, utan dockor som ”båda könen attraheras av”. 

Pedagog C berättar att hon dagligen använder sig av namnlekar så att barnen ska lära känna 
varandra och lära sig vad alla heter, hon säger att alla inte hade lärt sig alla namn än, vilket 
hon tror kan bero på att det är så många barn, det är tjugotre barn i gruppen. 

Pedagog D och E använder också namnlekar/namnsånger. Pedagog D berättar att ett sätt för 
barnen att lära känna varandra är genom namnsånger, att det är viktigt att veta vad alla heter. 
Exempelvis så sjunger eller säger barnen ”Jag heter Kalle och mina grannar är Pelle och 
Lisa”. Pedagog D menar att ”det är inte bara att man ska lära sig vad grannarna heter utan 
man ska våga yttra sig”. Pedagog E påpekar att genom namnsången är barna fokuserade på att 
säga kamraternas namn, att de inte blir nervösa för de tänker inte på att de faktiskt ska prata i 
gruppen. Pedagogerna tror att det kan bero på att namnsångerna görs varje dag så att det är en 
del av rutinerna. 

Pedagog A talar om att ”vi vuxna är ju alltid med, vi finns ju alltid runt omkring dem, de är 
aldrig ensamma, man släpper inte ut dem ensamma, alltså vi är ju med hela tiden”. Hon 
berättar att barnen har rast samtidigt som årskurs ett-tre och att vid varje rast så finns det fem 
vuxna rastvärdar ute på gården, det skapar trygghet för barnen samtidigt som de får chans att 
lära känna andra vuxna utöver sina pedagoger. 
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Pedagog B berättar att de har rast samtidigt som pedagog A förskoleklass och då uppmuntrar 
de barnen till att leka med varandra så att de lär känna varandra.  

Pedagog C talar om att alla barn i hennes huslag, cirka etthundrasextio, har rast samtidigt och 
då är det minst fyra rastvärdar ute på gården. Hon säger att ofta så funkar det bra och alla barn 
leker med varandra men att det gäller att ha extra koll för ibland får de bryta ”för vissa tror ju 
att de kan kasta med dem hur som helst för de där små hänger ju med och så är det någon som 
ska få dem att klättra upp i träd och de törs inte säga ifrån”. Pedagogen berättar att när barnen 
kommer i efter rasten på fredagar så får de berätta hur de mår, de använder då ett redskap i 
form av en det är en pappfigur av ett djur som sitter på en pinne och så har barnen fått måla 
sina djur i olika färger. Svart betyder arg och rött betyder glad, så pratar pedagogen med 
barnen om hur de känner sig och så visar barnen sitt djur. Hon nämner också att detta gör hon 
också andra dagar med barnen utifall det exempelvis har varit bråk.  

Pedagog D och E talar om att förskoleklassbarnen har egen rast på förmiddagen, D säger att 
”de har den helt och hållet för sig själva och kan liksom utforska den”. När det är lunchrast är 
alla skolans cirka hundratrettio barn ute samtidigt och då är det fyra vuxna rastvärdar ute på 
gården. Pedagogerna anser att rastvärdarna skapar trygghet för barnen, att barnen alltid vet att 
om det händer något på rasten så kan de vända sig till en vuxen och det är också bra för då lär 
barnen känna resten av personalen på skolan. Pedagogerna anser också att rastvärdar är viktigt 
att ha då det är en spridd miljö, barnen befinner sig både på fram- och baksida och det är ett 
stort skogsområde på baksidan.  

5.3.5 Gruppen 

Pedagog A berättar att hon tidigare haft många barn från samma förskola och att det inte alltid 
då har funkat så bra, att det blir grupper i gruppen. Nu när hon har barn från fyra olika 
förskolor fungerar det bättre och de kan leka med vem som helst och det tror hon just beror på 
att de kommer från olika förskolor, att de inte är inkörda i gamla grupper. Hon menar att ”det 
är ju inte alltid det bästa att man är tillsammans med sin grupp, utan att ibland kan det bli helt 
annorlunda om man kommer med någon från ett annat ställe”. Pedagogen berättar att det kan 
ta nästan hela året innan barnen blir en grupp, men att hon känner att hennes grupp är på väg 
åt rätt riktning. Hon berättar att i förra årets barngrupp var det mycket tjafs och konflikter, sen 
så hade hon barn som var i klassen i några månader och sen flyttade och efter en vecka så 
kom det ett nytt barn, hon tror att det rubbade gruppsammanhållningen.  

Pedagog B säger att vissa barn blir en grupp direkt medans andra blir det aldrig, ”det är 
väldigt svårt att få en gruppkänsla”. Pedagogen menar att för att kunna fungera i en grupp så 
måste man kunna visa hänsyn till sina kamrater och vara medveten om att man inte bara kan 
tänka på sig själv. Hon anser att hennes barn nu är på god väg till att bli en grupp.  

Pedagog C berättar att hon känner att hennes barngrupp känns trygg nu, men att det tar minst 
en månad. Hon nämner att barnen inom några dagar ska börja med ett temaarbete i matematik 
och då ska barnen bli uppdelade i grupper och hon hoppas att barnen hamnar i bra grupper. 

Pedagog D säger att barnen blir en grupp väldigt fort vilket hon tror beror på att de redan är så 
vana att vara i grupp, ”det tror jag är ganska stor skillnad än förut då det var lekis, då var ju 
lekis de barnen som var hemma eller hos dagmamma, men de här är ju vana att vara i stor 
grupp så där märks det ju skillnad”. Pedagog E berättar att de tre barn som inte kom från 
samma förskola som de andra femton barnen behövde lite extra stöd för att komma in i 
gruppen.  
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5.4. Likheter 

Pedagog A, B och C berättar att de anser att trygga barn är glada barn. Pedagog B och C anser 
att barn som inte är trygga känner oro och de berättade också att de tyckte att trygghetsarbetet 
är det viktigaste i skolan. 

Samtliga pedagoger har vid morgonsamlingen en genomgång av dagsschemat och samtliga 
berättar att arbetet med barnen i början handlar mycket om att befästa rutiner. 

Pedagog B berättar att det finns saker i skolans miljö som är nytt för barnen, exempelvis att 
äta i matsalen, detta tar även pedagog A och C upp, att det är en viktig del som pedagogerna 
måste hjälpa barnen att få in rutin på. 

Ingen av pedagogerna skriver egna regler med barnen, fyra av fem pedagoger berättade att de 
utgår från skolans regler.  

När det kommer till samarbete så samarbetar pedagog A och B förskoleklasser mycket, 
pedagog C har en del samarbete med den andra förskoleklassen på skolan, överlag så har alla 
förskoleklasser något samarbete med andra årskurser i skolan, dock några mer än andra.  

Pedagog B, C, D och E nämner barnens vårdnadshavarna under intervjuerna, C, D och E 
nämner olika former av samtal som de har med vårdnadshavarna. 

Pedagog A, C, D och E anser att som pedagog så måste man vara uppmärksam på barnen och 
kunna lägga märke till när ett barn inte mår bra.  

Pedagog C, D och E berättar att de har faddersystem på sina skolor. 

Pedagog A och B talar om att barnen i deras olika förskoleklasser gärna leker med varandra 
under den fria leken. Pedagog C, D och E säger att de ibland hjälper till att styra den fria 
leken. Pedagog C, D och E använder sig av namnlekar och namnsånger för att barnen ska lära 
känna varandra och lära sig varandras namn.  

Samtliga pedagoger berättar att det finns fyra-fem rastvärdar ute på skolgårdarna när barnen 
har rast.  

Samtliga pedagoger har tankar om hur lång tid det kan ta innan förskoleklassbarnen blir en 
grupp.  

5.5 Skillnader 

Pedagog D och E berättar att de tycker att trygga barn är barn som vågar vara sig själva och 
kan känna tillit till människorna och miljön omkring dem. Pedagog B berättar att känna 
trygghet är det viktigaste för alla barn oberoende utav vilken klass de går, hon berättar också 
att som pedagog anser hon att trygghetsarbetet är hennes viktigaste uppdrag.  

Pedagog D anser att genomgång av schemat är viktigt för alla barn men att både pedagoger 
och barn måste kunna vara flexibla, att ibland så ändra man på schemat, men då måste man 
berätta för barnen skälet till varför man har ändrat.  

Pedagog B nämner inte så mycket om regler, A är den enda som berättar att reglerna står i 
skolans likabehandlingsplan.  

Pedagog C är den enda som talar om samarbetet med fritidshemmet. 

Pedagog B berättar att det är viktigt att ha en god kontakt med barnens vårdnadshavare.  
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Pedagog A berättar att som pedagog så ska man visa barnet att man bry sig om det och att man 
ska vara med och hjälpa de barn som exempelvis har svårt att arbeta med en speciell uppgift. 

Pedagog C säger att man kan se på barnets kroppshållning om det inte mår bra.  

Pedagog D och E anser att barn i förskoleklassålder är väldigt öppna och att barnen inte 
skäms för att berätta hur de mår.   

Pedagog C skolan har faddersystem och barnen i årskurs tre är faddrar i barnen i 
förskoleklassen. Pedagog D och E skola har faddersystem och barnen i årskurs fyra är faddrar 
till barnen i förskoleklassen. 

Pedagog C är den enda som berättar att skolan har klassmormor som finns till som ett extra 
stöd för barnen. 

Pedagog D och E berättar att de använder sig av namnlekar/namnsånger så att barnen ska lära 
känna varandra och lära sig varandras namn men att det används också i det syftet att barnen 
ska öva på att våga säga någonting i grupp. 

Pedagog A och B förskoleklasser har rast samtidigt som årskurs ett-tre, C har rast samtidigt 
som alla andra barn i deras huslag, D och E har en egen rast på förmiddagen sedan lunchrast 
tillsammans med alla skolans elever.  

Pedagog A berättar att det kan ta hela året innan barnen blir en grupp, B berättar att barnen 
kan bli en grupp direkt eller aldrig bli en grupp då det handlar om att lära sig att ta hänsyn till 
andra och vissa barn klarar inte av det. Pedagog C säger att det tar minst en månad, D och E 
menar att barnen blir en grupp fort men de specificerade inte något antal så som i antal veckor 
eller månader. Pedagog  A berättar att hennes barn kommer från flera olika förskolor och att 
hon ser det som någonting positivt då hon märkt att barnen inte är inkörda i gamla grupper 
utan de kan leka med vem som helst. 

5.6 Sammanfattning 

För att definiera trygghet så använder sig pedagogerna av ord så som glädje, positiv, spontan 
och utåtriktad. Trygghet handlar enligt pedagogerna om att barnen ska må bra, att de ska 
kunna känna tillit till människorna i deras omgivning och att våga vara sig själv. Två av 
pedagogerna pratar även om hur det kan vara att känna sig otrygg, de beskriver otrygghet som 
att barnet känner oro eller rädsla, att otrygga barn kan ha svårt att komma till ro och 
koncentrera sig på det den ska göra i skolan.  

Arbetet med barngruppen den första tiden handlar mycket för pedagogerna om att de ska 
hjälpa barnen att befästa regler och rutiner. Samtliga pedagoger har morgonsamling med 
barnen, på samlingen görs en genomgång av dagens schema bestående av text och bilder, på 
så sätt så vet barnen vad som sker under dagen, vilket är en förutsättning för att barnen ska 
komma in i rutinerna. Samtliga pedagoger berättar också att regler är viktigt att befästa tidigt. 
Det handlar bland annat om att man ska visa hänsyn till varandra. Pedagogerna utgår från 
skolornas gemensamma regler.  

Pedagogerna belyser att det är viktigt att samarbete med andra klasser på skolan, men graden 
av samarbete skiljer sig mellan skolorna. Vissa har många gemensamma aktiviteter 
tillsammans med alla på skolan, så som olika aktivitetsdagar, medans andra samarbetar mest 
med andra förskoleklassen eller för sig själva.  
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Pedagog B, C, D och E talar om att det är viktigt att ha en god kontakt med barnens 
vårdnadshavare, då man i samtal med dem kan få reda på om ett inte känner sig trygg i 
skolan, som pedagog D menar ”alla barn är ju inte lika hemma och här”.  

Samtliga pedagoger tycker också att det är viktigt att skapa en god kontakt med varje enskilt 
barn så att den kan känna sig trygg med pedagogen.  

Faddersystem finns på två skolor. Pedagog C anser att det är bra då barnet får kontakt med ett 
äldre barn som den kan ty sig till. Pedagog D och E berättar att yngre barn kan vara rädda för 
äldre, lär de då känna ett äldre barn så kanske förskoleklassbarnen känner att de inte behöver 
vara rädda. 

Pedagog A och B förskoleklassbarn leker mycket tillsammans på rasterna och de har 
möjlighet att vara i varandras klassrum under den fria leken. Pedagog C, D och E berättar att 
de ibland styr den fria leken. Pedagog D och E talar om att ett barn kan känna trygghet i att 
exempelvis leka med lego hela tiden, men att de ibland tar bort legot så att barnen ska 
utmanas i att leka med något annat och med olika kamrater. Pedagog C berättar att genom att 
styra den fria leken så försöker hon se till att alla barnen får vara med och leka och hjälper 
barnen in i leken.  

Samtliga pedagoger har rastvärdar i sina skolor, fyra-fem varje rast. A, D och E anser att 
rastvärdar är bra då det skapar trygghet för barnen då de vet att det alltid finns vuxna i 
närheten och att all personal turas om att vara rastvärdar gör att barnen lär känna andra vuxna 
utöver sina egna pedagoger.  

En pedagog berättar att för att barnen ska bli en grupp så handlar det om att man ska kunna 
visa hänsyn till varandra, något som alla barn inte klarar av, pedagogen säger också att vissa 
barn blir en grupp direkt medans andra blir det aldrig. Det skiljer sig också bland de andra 
pedagogerna om hur lång tid det kan ta innan de tycker att barnen har blivit en grupp, det kan 
ta allt från en månad till ett helt år, eller som tidigare nämnt, barnen blir aldrig en grupp. 
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6. Diskussion 
 
I denna del diskuteras val av metod och resultatet kopplat till litteratur och mina egna tankar. 
Här redogör jag också studiens slutsats, vilka lärdomar som jag och verksamma eller blivande 
pedagoger kan få av studien. Jag ger också förslag kring vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Stukát (2011) skriver att intervju ofta är den första metod som man som metodväljare tänker 
på. Författaren menar att man inte ska välja den metod som lättast för en själv att göra utan 
man ska välja den metod som kan ge mest datamaterial. 

Jag tycker att intervju var ett bra val till att belysa mina forskningsfrågor, vid exempelvis 
enkätundersökning så skulle jag behövt bestämda svarsalternativ och då hade jag inte fått med 
vad pedagogens egna tankar på samma sätt som vid intervju. 

I starten av examensarbetet hade jag tankar på att intervjua barn, Trost (2010) skriver att när 
man intervjuar barn så ska man ställa konkreta frågor då barn tänker på saker som sker här 
och nu. I efterhand så funderade jag på att det skulle vara intressant att göra barnobservationer 
i relation till pedagogernas svar om trygghet. Men jag valde i slutändan att endast intervjua 
pedagoger då det vid intervju eller observation av barn krävs båda vårdnadshavares samtycke 
och jag antog att det kanske skulle ta för lång tid att samla in samtyckessvar, men detta är 
inget jag kan vara säker på då jag inte provade det.  

Stukát (2011) skriver att intervjuer även kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Vid en 
strukturerad intervju är frågorna förutbestämda och ställs i en bestämd ordning, informanten 
får ofta besvara frågorna genom olika svarsalternativ som intervjuaren bestämt innan. Vid en 
ostrukturerad intervju så ställer intervjuaren förutbestämda frågor till informanten men följer 
upp svaren med följdfrågor så som att intervjuaren ber informanten att vidareutveckla sitt 
svar, att informanten förklarar djupare vad den tänker. Författaren menar att här gäller det att 
intervjuaren är van att kunna ställa följdfrågor. Jag är inte van vid att göra intervjuer och i 
efterhand så har jag tänkt på att jag inte ställde så många följdfrågor men att jag ändå fick ut 
ett bra datamaterial. Vid de två första intervjuerna så hoppade jag lite bland frågorna då 
pedagogen nämnde något som var en del i en annan fråga. Jag tycker att det gjorde det svårare 
när jag sen efter transkribering skulle läsa mina intervjuer. Vid de två sista intervjuerna så gick 
jag och informanten igenom en fråga i taget vilket sen gjorde det lättare efter transkribering 
att i texten se vilket svar som hörde till vilken fråga. Stukát (2011) skriver också att som 
intervjuare så kan du kombinera strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Författaren 
menar att det inte är så vanligt att en intervju antingen är strukturerad eller ostrukturerad då 
det krävs att intervjuaren har goda kunskaper om hur en intervju genomförs. Han skriver att 
det är intervjuaren som ska bestämma vad den anser fungerar bäst i sin studie. 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon. Både Trost (2010) och Stukát (2011) skriver att 
det positiva med att spela in en intervju är att intervjuaren inte behöver koncentrera sig på att 
föra anteckningar, nackdelen med inspelning menar författarna är att transkriberingen av 
inspelningen tar väldigt lång tid, att en timmes inspelning tar tre-fem timmar att skriva ner. En 
intervju gjordes med två pedagoger samtidigt. Att intervjua två personer samtidigt anser jag 
kan vara bra då de kan komplettera varandras svar, men efter att jag lyssnat på intervjun så 
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anser jag att den ena pedagogen pratade mer än den andra. Detta behöver inte vara någonting 
negativt då jag tycker att den intervjun gav bra resultat men att resultatet förmodligen hade 
blivit lite annorlunda om jag hade intervjuat dem var för sig, att då hade båda pedagogerna 
kanske kunnat svara lika mycket.  

En nackdel märkte jag av när jag skulle transkribera intervju, eftersom jag hade två olika 
röster, utöver min egen, att skriva ner så tog transkriberingen mycket längre, femtiofem 
minuter ljud tog tio timmar att skriva ner. Femtiofem minuter ljud med en pedagog tog sex 
timmar att skriva ner, resterande som var cirka tjugofem minuter vardera tog tre timmar var, 
sen kanske det gick lättare att skriva ner när jag som man säger ”hade vanan inne”. Jag tror 
inte att jag hade fått samma resultat om jag endast antecknat intervjuerna och inte spelat in 
dem på diktafon, då det för mig är svårt att hinna med att skriva ner allt som informanten 
säger, att jag då istället hade fått be informanten att upprepa sig, samt att det troligtvis skulle 
ta längre tid att genomföra intervjun då det efter varje fråga skulle bli en paus då jag måste 
skriva ner allt som sägs. 

6.2 Resultatdiskussion  

För att beskriva trygga barn använde pedagogerna sig av ord så som roligt, positiv, glädje, 
spontan, utåtriktad, tillit och våga vara sig själv. De sa också att otrygghet kan handla om oro 
och rädsla som leder till att barnet har svårt att komma till ro och kan inte koncentrerar sig på 
sitt skolarbete. Pedagogerna sa i likhet med det som står i Svenska Akademins ordbok (2005), 
att en trygg människa känner man tillit till, att vara otrygg innebär att man känner ängslan 
eller oro och det kan leda till att barnet är rädd eller blyg. Detta kan kopplas till Maslows 
behovshierarki där Imsen (2006) menar att otrygghet handlar om ångest och oro som kan 
prägla hela beteendet hos barnet. 

Wikare m.fl. (2002) skriver att trygghet är något som skolan ska ge barnen och Imsen (2006) 
skriver att trygghet för barnen innebär att någon vuxen alltid finns till och kan stötta barnet. 
Pedagog A berättade att trygga barn ”suger till sig kunskap” vilken vi även kan läsa i 
läroplanen (Skolverket, 2011b) om att skolan ska ge barn ”trygghet och vilja och lust att lära” 
(Skolverket, 2011b, s.10). Liksom Wahlström (1993) som skriver att ett barn ska få känna sig 
helt trygg i vilken miljö den än befinner sig i och att barnet då vågar vara sig själv, att det 
känner en tilltro till sig själv och att det vågar prata i gruppen, vilket pedagog D och E 
berättade att de ansåg vara egenskaper hos ett tryggt barn.  

Pedagogerna berättade att det är viktigt att barnen lär sig rutinerna, en rutin som alla 
pedagoger gör är att de vid morgonsamling går igenom dagens schema så att barnen ska veta 
vad som händer under dagen. Något belägg för detta har jag inte funnit i litteraturen, Karlsson 
m.fl. (2006) beskriver hur en dag i förskoleklassen kan se ut men där tar de inte upp något om 
en schemagenomgång av dagen. Jag anser att genomgång av dagsschemat är bra då barnet vet 
vad som ska hända härnäst, om ett barn inte vet vad som ska hända härnäst så kan det göra att 
barnet känner oro. Jag tycker också att schemat är bra att ha som stöd för en vikarie eller 
praktikant, för hur ska någon vuxen som inte innan varit i just den förskoleklassen veta hur 
verksamheten går till?  

Pedagogerna sa att det är viktigt för barnen att få in rutin på hur det exempelvis går till i 
matsalen då matsituationen skiljer sig från vad barnen är vana vid i förskolan, pedagog B 
berättade att matsalen kan vara något som i början gör barnet oroligt. Lumholdt och Klasén 
McGrath (2006) skriver att matsituationen är en viktig del i förskoleklassens verksamhet då 
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det är något som finns med i barnets hela kommande skoltid. Från mina tidigare erfarenheter 
från verksamhetsförlagd utbildning i förskola och förskoleklass så håller jag med om att 
matsituationerna skiljer sig. Skolans lunchtid uppfattar jag som mer stressande än förskolans, 
för i skolan så har du en viss bestämd tid på dig att äta tills något annat barn behöver din stol 
att sitta på. 

Maltén (2001) skriver att fasta rutiner skapar trygghet och att det är viktigt för ett barn som är 
ny i skolans miljö, då detta ”nya” ofta skapar oro hos barnet.  

Regler hör ihop med rutiner och struktur, Löwenborg och Gíslason (2002) skriver att det är 
viktigt att i början med en ny barngrupp fastställa gemensamma mål så som vilka regler som 
gäller. Normell (2002) skriver att vissa regler kan behövas skrivas ner. I intervjuerna framgick 
det att ingen pedagog skrev egna regler med barnen utan de utgår från skolans egna regler. 
Pedagogerna utgår ifrån regler som handlar om att alla på skolan ska trivas och må bra, att 
man ska visa hänsyn till varandra och låta den som talar tala till punkt. Även om skolorna har 
färdigbestämda regler så tänker jag att det ändå kan vara bra att göra egna regler med barnen 
och sätta upp dem på en vägg i klassrummet, på så sätt så har barnen något konkret att se på 
och kan känna att det är något som de har bestämt tillsammans, att de har känt sig delaktiga. 

I skollagen (SFS 2010:800) går det att läsa att ”Förskoleklasserna ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap”(SFS 2010:800, kapitel 9, paragraf 2 §). Löwenborg och 
Gíslason (2002) skriver att skolan ofta har gemensamma aktiviteter och utflykter för att 
eleverna ska lära känna varandra. I de olika förskoleklasserna så varierade samarbete med 
andra förskoleklasser och resten av skolan. Pedagog A och B tyckte att de var bra att de kan 
göra så många saker gemensamt med sina förskoleklasser då det gör att barnen får nya 
kamrater i de olika förskoleklasserna. Pedagog A ansåg att förskoleklasser ibland inte var 
delaktiga i resten av skolans aktiviteter, att förr så kunde alla barn samlas och göra något 
gemensamt men att det inte längre går för att lokalerna är för små. Detta ansåg också B var 
tråkigt för hon tycker att det inger trygghet hos barnen om de får se alla på skolan och göra 
något tillsammans med äldre barn då förskoleklassbarnen då kan få en känsla av att de känner 
de äldre barnen. Pedagog C gör vissa aktiviteter med skolan andra förskoleklass så som 
skogsutflykter och högtidsfirande, men hon ansåg också att det var bra två olika 
förskoleklasser på skolan då det från vårdnadshavares önskemål separerat på barn som 
tidigare gått i samma förskola där det kanske har varit mycket bråk mellan barnen. Det beror 
också på praktiska skäl, att skolans gymnastiksal inte får plats med så många barn. Pedagog C 
berättade att skolan har en del gemensamma aktiviteter med resten av skolan, bland annat en 
”vägra sitta still-vecka” där barnen gör olika aktiviteter tillsammans. Pedagog C ansåg också 
att det skapar trygghet för barnen om de får lära känna andra vuxna på skolan och detta gör 
barnen genom ett gemensamt temaarbete i matematik där barnen blir indelade i olika grupper. 

Pedagog D och E arbetar i skolans enda förskoleklass, skolan har många gemensamma 
aktiviteter så att barnen ska lära känna varandra. Barnen är indelade i färggrupper som de 
arbetar i vid varje gemensam skolaktivitet. Jag tycker att det är en bra idé att barnen får vara i 
olika färggrupper men samtidigt så funderar jag på om grupperna någon gång ändras, för det 
kan ju vara så att ett barn som tillhör röd färggrupp inte trivs där, kan det då gå över till en 
annan färggrupp? Skolan har inte någon egen matsal utan förskoleklassbarnen äter 
tillsammans med elever i årskurs fyra-sex, barnen lär då känna äldre barn och kanske inte 
känner sig så liten själv.  
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Pedagog C beskrev samarbetet med fritidshemmets personal och sa att fritidshemmet där 
hennes förskoleklassbarn går på är beläget fyrahundra meter ifrån skolan, att det fungerar bra 
att det är så men att det förutsätter att någon ur personalen alltid följer med barnen till och 
från skolan och att listor används för att kontrollera vilka barn som ska vara på fritidshemmet. 
Här tycker jag att man kan se på trygghet som en fysisk säkerhet, att personalen följer med 
barnen från fritidshemmet till skolan och tillbaka för att se till att ingen försvinner eller att 
någon olycka händer på vägen. Wikare m.fl. (2002) skriver att inskolningen från förskolan till 
förskoleklassen går lättare om både förskoleklass och fritidshemmet finns i samma lokaler, 
författarna menar att det är viktigt att barnen får en bra inskolning då det kan kännas 
mödosamt för barnen att börja både i förskoleklass och fritidshem. Jag anser också att det är 
viktigt att förskoleklassen och fritidshemmet finns i samma lokaler inom skolans område så 
att barnen får befinna sig i samma miljö hela dagen, men och andra sidan så påvisar pedagog 
C att det fungerar för barnen att förskoleklassen och fritidshemmet inte är i samma lokaler och 
hon sa ”vi tycker att vi har det rätt skönt där uppe, vi kommer här ifrån, för det är ju fullt med 
barn här annars”, hon syftade på att det är så många barn i skolan. 

En del i arbetet med att barnen ska känna trygghet i förskoleklassen är att de har en god 
relation till pedagogen, Löwenborg och Gíslason (2002) menar att detta förutsätter att 
pedagogen har en god relation till barnets vårdnadshavare, för om barnet märker att 
vårdnadshavaren är trygg med pedagogen så blir barnet trygg med pedagogen. Samtliga 
pedagoger förutom en nämnde barnets vårdnadshavare under intervjuerna. Pedagogerna 
menade att det är viktigt att ha en god kontakt med vårdnadshavarna, att pedagogerna 
antingen bjuder in till samtal eller att vårdnadshavarna kontaktar pedagogen för att prata om 
hur deras barn trivs och mår i skolan. Detta kan vi också läsa i läroplanen (Skolverket, 
2011b), ”läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling”(Skolverket, 2011b, s.16). 

Normell (2002) skriver att pedagogens roll inte längre bara handlar om att lära ut fakta till 
barnet. Författaren menar att pedagogen måste guida barnet till att vara en social varelse och 
kunna visa hänsyn till andra människors tankar och åsikter samtidigt som att barnet själv ska 
kunna få stå för sina tankar och åsikter. Löwenborg och Gíslason (2002) hänvisar till Webster-
Stratton (1999) som skriver exempel på hur pedagogen skapar en god relation med det 
enskilda barnet, bland annat att man välkomnar barnet varje dag. Pedagog A och B berättade 
att de hälsar barnen välkomna varje dag genom handhälsning i hallen och pedagog C 
berättade att hennes barngrupp står i ett led och hon hälsar varje barn välkommen, hon ansåg 
att få ögonkontakt med varje barn var viktigare än handhälsning. Webster-Stratton (1999) 
menar också att en god relation skapas genom att pedagogen samtalar med barnet och visar 
intresse för den. Pedagog A beskrev att detta handlar om ett slags omhändertagande då hon 
hjälper till vid påklädning men också att pedagogen hjälper de barn som behöver extra stöd i 
det den arbetar med. Jag anser att det också handlar om vad Normell (2002) skriver, att 
pedagogen ska visa intresse för barnets arbete och inte ställer ouppnåeliga krav på barnet. 
Wikare m.fl. (2002) skriver att det är viktigt att tänka på att ett barn i förskoleklassålder kan 
ställa höga krav på sig själv och att man som pedagog måste tänka på det. Jag tror att det är 
viktigt att det finns en balans, jag brukade ställa höga krav på mig själv i skolan och när jag 
klarade av en uppgift så var glädjen över det ändå kortvarig då jag ansåg att jag kunde ha gjort 
uppgiften ännu bättre. Jag tycker att det är viktigt att ett barn får möjlighet att känna glädje 
över sina framsteg och som det står i läroplanen (Skolverket, 2011b) att i skolan så har varje 
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barn/elev rätt att ”känna växandets glädje och får erfara den tillfredsställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011b, s.10).  

Pedagog B berättade att det är viktigt att barnen känner sig trygga med pedagogerna och att 
det kan uppnås genom att pedagogen med sina handlingar visar barnet att den finns där för 
den, detta anser jag stämmer ihop med vad Imsen (2006) skriver att trygghet handlar om ”att 
man kan förvänta sig att någon finns där och kan hjälpa en när det behövs” (Imsen, 2006, s. 
471). Att veta om att man det alltid finns någon att vända sig till tror jag är väldigt viktigt för 
barn då de till skillnad från vuxna inte har möjlighet att klara sig på egen hand.  

Fyra av fem pedagoger berättade att det är viktigt att vara uppmärksam på barnen, att man kan 
se på barnets kroppshållning att det inte mår bra och att barnen ofta själva talar om om det 
inte mår bra. Pedagog D berättade att hon kan uppfattat det som att ett barn trivs och mår bra i 
skolan men sen genom samtal med barnet kan det framkomma att barnet inte alls gör det. 
Detta relaterar jag till Imsen (2006) som skriver att om ett barn ska känna sig trygg i skolan så 
måste skolan vara fri från kränkande behandling och trakasserier. Under intervjuerna med 
pedagogerna framkom det saker som jag själv inte tänkt på innan men som jag då insåg är 
relevanta faktorer som påverkar skapandet av en trygg barngrupp. Fyra av pedagogerna 
berättade att det på deras skolor finns åtgärdsgrupper som arbetar med att förebygga 
kränkande behandling. Två av skolor har trygghetsteam och den tredje har elevskyddsombud. 
Pedagog A berättade att de har ett trygghetsteam på skolan, teamet består av vuxna på skolan 
som tar hand om barn som blivit utsatta för mobbning eller kränkande behandling, de tar 
kontakt med barnets vårdnadshavare och hjälper barnet att komma i kontakt med kurator. 
Skolan har inte haft någon incident på många år men det är bra att trygghetsteamet finns. 
Pedagog C berättade att skolan har ett trygghetsteam där rektorn, kuratorn, några lärare och 
äldre barn, ej barn från förskoleklassen, träffas och diskuterar om det skett någon kränkande 
behandling på skolan. Pedagog D och E berättade att två barn från varje klass från årskurs ett-
sex är elevskyddsombud, vilket innebär att de är extra öron och ögon åt pedagogerna och en 
gång i veckan har de möte med några pedagoger och berättar om de har sett något som har 
hänt som kanske inte de vuxna vet om. Att engagera barnen i arbetet mot att förebygga 
mobbning och kränkande behandling anser jag är grunden för att skolan ska vara fri från just 
det. På så sätt får barnen vetskap om att är fel att mobba eller kränka andra människor. Imsen 
(2006) skriver att det är viktigt att barnen/eleverna får ha olika möten i klassen för att 
diskutera olika former av problematik gällande klassen, så som bråk och mobbning. Genom 
samtalen så kan barnen/eleverna diskutera sina handlingar och komma fram till lösningar som 
innebär att alla känner en gemenskap och trygghet. Imsen (2006) menar dock att det är viktigt 
att pedagogen eller läraren är med och leder samtalen för att se till att ingen enskild individ 
blir utpekad som mobbare eller bråkstake då det kan leda till att samtalet urartar. Imsen (2006) 
skriver att trygghetsbehovet enligt Maslow innebär att människan bland annat ska kunna 
känna sig fri från ångest och oro. Författaren skriver att ångest och oro kan prägla hela 
beteendet hos ett barn. Ett barn kan anses vara ”bråkig”, men att det bakomliggande 
”problemet” kan handla om att barnet inte har några kamrater. Jag tror därför att det är viktigt 
att föra dessa samtal i klassen så alla barn kan känna att de trivs i skolan.  

Vidare framkom det också att två skolor har faddersystem och att en skola har klassmormor. 
Pedagog C berättade att de barn som går i årskurs tre är faddrar till förskoleklassbarnen. 
Pedagogen tycker att det är bra att ha ett faddersystem på skolan så barnen i förskoleklassen 
en speciell äldre elev att ty sig till, och vid gemensamma aktiviteter då barnen blir indelade i 
grupper så hamnar de alltid i samma grupp som sin fadder, och det inger förhoppningsvis 
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trygghet hos barnet. Pedagog C har även klassmormor i sin skola, vilket hon ansåg är jättebra 
då de finns till som extra stöd för barnen, exempelvis en hand att hålla i på rasten. Pedagog D 
och E berättade att deras skola också har faddersystem, det är eleverna i årskurs fyra som är 
faddrar till förskoleklassbarnen. Barnen träffar sina faddrar i början av höstterminen och då 
leker de eller spelar spel med varandra. Pedagogerna tycker att det är jättebra med 
faddersystem, då faddrarna är äldre barn som får ha lite extra ansvar för förskoleklassbarnen 
samt att pedagogerna anser att en del barn kan vara rädda för äldre barn, då är det jättebra att 
de har sina faddrar och lär känna dem och ser att de inte är farliga.  

Pedagog C, D och E berättade att de anser att den fria leken ibland måste styras av 
pedagogerna så inget barn ska behöva vara ensam, men också för att lekgrupperna ibland 
behöver förändras då vissa barn alltid leker tillsammans och med samma sak, exempelvis 
lego. Detta är i likhet med vad Guvå (2006) menar att för att gruppen ska fortsätta att 
utvecklas är det viktigt att smågrupperna ändras, författaren menar att barnen lätt fastnar vid 
en och samma kamrat och de leker samma lek, pedagogen kan då gå in och styra aktiviteterna, 
då det är viktigt att barnen får leka med och lära känna olika barnen och att barnen då bildar 
större grupper. 

Rastsituationen i skolan var inget som jag tänkte på när jag skrev mina frågor till 
pedagogerna, men rasten kom upp som samtalsämne då jag frågade pedagogerna om de 
samarbetar med andra klasser på skolan och om barnen leker med de äldre eleverna. Jag anser 
att rasten har en stor del i skolans trygghetsarbete. Pedagog A berättade att barnen aldrig 
släpps ut ensamma, att det finns alltid vuxna på skolgården. Samtliga skolor har fyra-fem 
rastvärdar varje rast, vuxna som finns till för barnen, barnen kan vända sig till dem om det har 
hänt något och genom att rastvärdar är olika personal på skolan så lär då barnen känna andra 
vuxna och sina framtida pedagoger. 

Pedagog D och E berättade att de har en egen rast på förmiddagen med sina förskoleklassbarn 
så att de kan utforska skolgården i lugn och ro, detta anser jag är bra och man kan fundera 
över om det finns samma möjlighet för barnen att utforska skolgården när det är etthundra-
etthundrafemtio andra barn där? Pedagog A och B förskoleklasser har alltid rast tillsammans 
med årskurs ett-tre, hur kan då förskoleklassbarnen få kontakt med de äldre barnen, alltså i 
årskurs fyra-sex, och känna sig trygga med dem? Pedagog C förskoleklass har rast 
tillsammans med huslagets alla andra barn, det blir då sammanlagt cirka etthundrasextio barn, 
får de då chans att utforska skolgården? Jag kan tänka mig att det kan bli bråk gällande 
leksaker och liknande men samtidigt så får barnen chans att träffa många barn och de har sina 
faddrar med som extra stöd. Pedagog D och E förskoleklassbarn har lunchrast med samtliga 
barn på skolan, cirka etthundratrettio barn, eftersom förskoleklassen har en egen rast på 
förmiddagen så får nu barnen chans att leka med sin fadder och andra barn. Sen funderade jag 
på antalet rastvärdar, kan fyra-fem vuxna ha koll på så många barn samtidigt?  

I läroplanen (Skolverket, 2011b) står det att barnet/eleven ska kunna ”förstå och leva sig in 
andra villkor och värderingar” (Skolverket, 2011b, s.7), vilket jag tycker kan kopplas till 
pedagog A, B och C som menar att varje barn ska visa varandra hänsyn. I den tidigare 
läroplanen (Skolverket, rev.2006) så tycker jag detta tydliggörs ännu bättre genom att det i 
skolan strävansmål handlar om att eleven ”känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa 
respekt i samspel med andra” (Skolverket, rev.2006, s.9), men varför står då dessa ord inte 
med i den reviderade läroplanen Lgr11? 
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Maltén (2001) skriver att människan har ett grundläggande behov av att vara en del av en 
grupp då detta ger en känsla av gemenskap och tillhörighet. Löwenborg och Gíslason (2002) 
skriver att i gruppen sker den största sociala utvecklingen, att pedagogen måste arbeta på ett 
sådant sätt som skapar samhörighet och trygghet för barnen, skapa ”en vi-känsla” (Löwenborg 
& Gíslason, 2002, s.196). Pedagog B berättade att ”det är väldigt svårt att få en gruppkänsla”, 
vilket jag här tolkar som att det är samma som vi-känsla. Under intervjun sa pedagogen att 
hon anser att trygghetsarbete är hennes viktigaste uppdrag som pedagog och det framkom att 
hon arbetar mycket med att skapa trygghet för barn. Hon arbetar med att regler och rutiner ska 
befästas, hon finns tillgänglig för barnen så att de ska känna sig trygga med henne och hon 
arbetar på ett sådant sätt så att barnen ska lära känna varandra i förskoleklassen men också 
andra barn på skolan, främst barnen i skolans andra förskoleklass. Räcker inte detta till för att 
barnen ska känna samhörighet och trygghet? Jag tänker på att pedagog B även sa att barnen 
för att barnen ska fungera i en grupp så måste de kunna ge och få hänsynstagande. Kan man 
då säga att en stor bidragande orsak till att barnen blir eller inte blir en grupp beror på barnen 
beteende emot varandra? Värt att tänka på kan ju vara det som Maltén (2001) skriver, att 
barnen faktiskt befinner sig i en tvångsgrupp, de har inte själv valt att befinna sig i en grupp 
eller vilka barn de ska vara tillsammans med, samtidigt som grupptillhörighet anses vara ett 
grundläggande behov hos människan. Enligt Maslows behovshierarki så är behovet av social 
tillhörighet det tredje steget i hierarkin, alltså efter behovet av trygghet. 

Pedagog A berättade att i hennes tidigare barngrupper så har det ibland varit mycket konflikter 
mellan barnen vilket hon ansåg påverkar gruppsammanhållningen. Både Löwenborg och 
Gíslason (2002) och Guvå (2006) skriver att ett barn kan bete sig annorlunda i gruppen än vad 
den gör när det är ensam med pedagogen, Guvå (2006) menar att barn påverkas av varandra 
och ett oroligt barn kan göra så att fler barn blir oroliga eller att så kallade ”bråkiga” barn kan 
göra att så kallade ”snälla” barn också blir ”bråkiga”. Jag fundera då på om det inte även kan 
vara så att barn som visar glädje kan smitta av sig på andra barn så att fler barn anses vara 
glada? 

Jag tänker på att jag fick olika svar från pedagogerna när det handlar om hur lång tid det kan 
ta innan att de känner att deras förskoleklassbarn har blivit en trygg grupp. Pedagog A sa att 
det tar nästan hela året och det beror delvis på om många barn kommer från samma förskola, 
då blir de barnen en grupp i den större gruppen, hon ansåg att det är bättre att barnen kommer 
från olika förskolor då de inte är inkörda i gamla grupper utan att de kan leka med olika barn. 
B sa att hennes barngrupp är på god väg att bli en grupp, att vissa barn blir det direkt medans 
andra aldrig blir det, vilket kan bero på att det är svårt att skapa en gruppkänsla. Pedagog C 
berättade att hon tyckte att hennes grupp har blivit en grupp och att det tar en månad. Pedagog 
D och E sa att barnen blir en grupp fort och att detta kan bero på att barnen är vana att vara i 
grupp, då de är det i förskolan. Guvå (2006) skriver om grupputveckling, att barnen går 
igenom olika faser. Att i första fasen så kan barnen ses som själviska och vill först skapa 
trygghet med pedagogen. När barnet känner sig trygg med pedagogen så går den vidare till 
sökandet av kamrater och barn bildar smågrupper. Efter ett tag så försöker pedagogen att 
”styra” aktiviteter för att uppmuntra barnen till att leka med fler barn, på så sätt bildas det 
större grupper. Vid höstterminens slut så brukar ett ”kaos” utbryta, att barnen byter kamrater 
och aktiviteter, författaren skriver att många pedagoger och vårdnadshavare kan tro att detta 
sker på grund av trötthet och att det ofta sker i närhet till jul men författaren menar att det helt 
enkelt ”är en nödvändig fas i gruppens utveckling” (Guvå, 2006, s.66). Efter detta så gäller 
det att pedagogen fångar upp barnen och samlar dem vilket då förhoppningsvis leder till att 
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alla leker med alla och att barnen slutligen är en sammansvetsad grupp. Frågor som jag 
funderar över är om pedagogerna är medvetna om denna process? Går alla igenom den eller 
finns det undantag? Blir en förskoleklass fortare en grupp för att de redan har gått igenom 
denna process när de gick i förskolan? Pedagog D sa att barnen är redan vana att vara i grupp 
innan de börjar i förskoleklassen, att det var skillnad förr i tiden innan förskoleklassen fanns, 
att barn som var hemma med vårdnadshavare eller hos dagmamma bara några fåtal timmar i 
veckan var i grupp med barn på ”lekis”. En förklaring kan vara att femton av hennes arton 
förskoleklassbarn kom från samma förskola, så därför blev gruppen en grupp fort och de tre 
andra barnen som kom från andra förskolor blev en del i gruppen för att pedagogerna stöttade 
dem lite extra. Men att det inte tar så lång tid för att barnen ska bli en grupp kan inte endast 
förklaras genom att många av barnen kommer från samma förskola då pedagog C 
förskoleklassbarn kommer från sex olika förskolor och att hon sa att det tog en månad innan 
hon kunde se att hennes barngrupp var trygg.  

Genom att jämföra vad Guvå (2006) skriver om grupputveckling och Maslows behovshierarki 
så kan man se likheter. I hierarkin så är behovet av trygghet på andra plats och efter det så 
kommer behovet av social tillhörighet. Guvå (2006) menar att ett barn först måste känna sig 
trygg med pedagogen innan det kan söka sig till kamrater, alltså för att få den sociala 
tillhörigheten. Evenshaug och Hallen (2001), Imsen (2006) och Aasted Halse (2008) skriver 
om behovshierarkin och de menar att behovet av mat och trygghet är något som spelar en stor 
roll i ett barns liv. Evenshaug och Hallen (2001) beskriver att om ett barn i tidig ålder får 
dessa behov tillgodosedda så ökar det barnets energi till att sträva mot självförverkligande, att 
försöka bli den bästa den kan och känna sig tillfredsställd med sitt liv.  

6.3 Slutsats 

Jag tycker att jag fick tydliga svar från pedagogerna om hur de definierar ordet trygghet. Jag 
fick också utifrån mina intervjufrågor svar på vilka faktorer som kan påverka skapande av en 
trygg barngrupp. Det var även bra att fråga pedagogerna om de hade någon mer att tillföra till 
intervjun förutom det som kom upp genom mina intervjufrågor, det framkom intressanta saker 
som jag inte alls hade tänkt på tidigare. 

Det är viktigt att arbete med trygghet i förskoleklassen, både för individen och för gruppen så 
att alla ska må bra och känna en glädje i att vara en del av verksamheten. I läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet-Lgr11 (Skolverket, 2011b) står det att 
pedagogen ska arbeta på ett sådant sätt så barnet känner trygghet i skolan, det är en del i 
yrkets uppdrag.  

Samtliga pedagoger arbetar med trygghet och ser det som en viktig del i sitt yrke. Men jag vill 
även belysa att en pedagog ansåg att skapa trygghet för barnen är hennes viktigaste uppdrag 
som pedagog och att alla barn behöver känna trygghet oberoende av vilken klass de går i.  

Genom min forskning så har det för mig framgått att trygghet är en viktig del i en fungerade 
”skolgång” för barnen. Det kan vara ”små” saker som kan göra skillnad på om ett barn känner 
sig trygg eller otrygg, en hand att hålla i kan göra stor skillnad för det enskilda barnet.  

Jag hoppas att min undersökning leder till att blivande och verksamma pedagoger ser vikten 
av trygghet och anammar ett trygghetstänk i sitt arbete. Som pedagog B beskrev det: om ett 
barn inte känner sig trygg så får det svårt att koncentrera sig på sina uppgifter i skolan, så 
trygghet är grunden till allt lärande 
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6.4 Förslag till framtida forskning 

Min studie har belyst olika sätt för pedagoger att arbeta med barns trygghet. Som förslag till 
vidare forskning så tycker jag att det skulle vara intressant att se hur mycket faddersystem 
påverkar barns trygghet, är de barn som har faddrar i skolan tryggare än de barn som inte har 
faddrar? 

Vidare så kan man fundera på klassmorförälderns roll, vem kan bli klassmormor eller 
klassmorfar? Vad har den för roll i skolan? Agerar den som avlastning för pedagogen? 

De pedagoger som jag intervjuade hade olika antal barn i sina förskoleklasser så kan antalet 
barn ha betydelse för skapandet av en trygg barngrupp?  

Ett barn har rätt att känna sig trygg vart den än befinner sig. Om ett barn blir mobbat i skolan 
så känner den sig inte trygg där, men barnet kan ändå känna sig trygg i hemmet(om vi bortser 
från nätmobbing och dylikt som kan nå barnet även i hemmet). Kan det då vara vice versa, 
kan ett barn som känner sig otrygg i hemmet känna sig trygg i skolan? Och i så fall vad är det 
som gör att barnet inte känner sig trygg i hemmet men känner sig trygg i skolan? 
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Bilagor 

Bilaga 1   

Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken är din ålder? 
 
2. Vad har du för utbildning? Vilket år tog du examen?  

 
3. Hur länge har du jobbat i förskoleklass? 

 
4. Hur många elever finns det på skolan? Upp till vilken årskurs? 

 
5. Hur stor barngrupp har ni idag? Kommer barnen från olika förskolor? 

 
6. Finns det fler förskoleklasser på skolan än eran? Om det finns det, samarbetar ni nå-

got? 
 

7. Hur många pedagoger är ni som jobbar tillsammans i er förskoleklass? 
 

Vad är trygghet? 
1. Vad är trygghet för dig?  

 
2. Hur kan man se att ett barn är tryggt? 

 
3. Och vad innebär det för dig att ett barn är tryggt? 
 
4. Vad tror du barnen tänker kring trygghet? Vad tror du att de skulle svara på den frå-

gan? 
 

Vilka faktorer har betydelse för skapandet av en trygg barngrupp? 
1. Vad har ni för samarbete med förskolan innan de äldsta barnen ska börja i förskole-

klass?  
      Vems ansvar är det att upprätta kontakten? 
      Har ni fortsatt kontakt med förskolan då barnen på hösten börjat i förskoleklassen? 

 
2. Hur ser arbetet med barngruppen ut i början av deras vistelse hos er? 

 
3. Kan du berätta för mig hur en ”vanliga” dag i förskoleklassen ser ut? Välkomnar du 

barnen på något speciellt sätt varje morgon? Har ni morgonsamling? 
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4. Hur ser samarbetet mellan förskoleklassen och resten av skolan ut? Har ni aktiviteter 

tillsammans? Leker barnen med äldre barn? 
 

5. Hur arbetar ni kring att skapa trygghet för det individuella barnet? 
 

6. Hur lång tid kan det ta att skapa en trygg barngrupp? 
 

7. Har du något tillägg till intervjun om barns trygghet som vi ännu inte tagit upp? 
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Bilaga 2  
Informations - och samtyckesbrev till rektor 

Hej! 
Mitt namn är Madelene Wiik och jag läser nu sista terminen på förskollärarutbildningen vid 
Karlstads universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om trygghet i 
förskoleklass. Syftet är att undersöka hur pedagoger arbetar med att skapa en trygg barngrupp. 
Undersökningen kommer att ske i form av intervju. 
Jag önskar hjälp med att komma i kontakt med 2 pedagoger, helst utbildade förskollärare, som 
jobbar i förskoleklass inom ditt rektorsområde. Enligt god forskningssed så behöver jag ditt 
samtycke innan jag kan fråga pedagoger om deras samtyckte.  
 
Etiskt övervägande: Skolan och dess personal kommer att vara anonyma i examensarbetet, då 
jag kommer att använda mig av fiktiva namn. Intervjuerna kommer att spelas in på min 
diktafon, datamaterialet tänker jag sedan föra över till min dator och radera från diktafonen. 
Min dator används endast av mig och är lösenordsskyddad, intervjumaterialet kommer att 
läggas i en hemlig mapp. Jag kommer att radera allt material så fort som jag har fått mitt 
examensarbete godkänt.  
Den enda som har tillåtelse att ta del av originaldata är examinatorn. 
 
Deltagandet i mitt examensarbete är frivilligt. Vid deltagande har deltagaren rätt att dra sig ur 
när som helst.  
 
Vid intresse så kan vem som helst läsa mitt slutgiltiga examensarbete, då det kommer läggas 
ut elektroniskt via Karlstads universitet. Det slutgiltiga arbetet ska vara klart den 21:e oktober 
2013, så intervju görs gärna under vecka 37-38 (9-20 september). 
 
 
Svar på detta e-mail önskas så fort som möjligt. Vid svar eller om du har frågor kontakta mig 
på: XX@XX.com 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Madelene Wiik 
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Bilaga 3 
Informations- och samtyckesbrev till pedagog 

Hej! 
Mitt namn är Madelene Wiik, jag läser sista terminen på förskollärarutbildningen, inriktning 
Barns utveckling och rättigheter. 
Jag har precis påbörjat mitt examensarbete som handlar om trygghet i förskoleklass. Jag 
undrar om du vill ställa upp på en intervju? Intervjulängd tänker jag kommer vara runt 30-60 
minuter. 
Syftet med mitt arbete är att försöka ta reda på hur man i förskoleklass kan arbeta med att 
skapa en trygg barngrupp. Jag är intresserad av detta för att jag tror att alla människor är i 
behov av att känna trygghet, vilket för mig handlar om tillit och vetskapen om att man alltid 
har någon person att vända sig till i olika situationer. Jag tror också att begreppet trygghet kan 
vara väldigt individuellt och situationsbundet.  
Jag har varit i kontakt med din rektor, XX, som har givit sitt samtycke till att jag gör 
intervjuer inom hens rektorsområde och hen gav mig din e-mailadress. Det är dock helt upp 
till dig om du vill delta eller inte.  
 
Mina frågeställningar kommer att baseras på två övergripande forskningsfrågor som är:  

• Vad är trygghet? 
• Vilka faktorer har betydelse för skapandet av en trygg barngrupp? 

 
Etiskt övervägande: Du, annan personal och skolan kommer att vara anonyma i 
examensarbetet, då jag kommer att använda mig av fiktiva namn. Intervjun kommer att spelas 
in på min diktafon, intervjun kommer jag sedan föra över till min dator och radera från 
diktafonen. Min dator används endast av mig och är lösenordsskyddad, intervjumaterialet 
kommer att läggas i en hemlig mapp. Jag kommer att radera allt material så fort som jag har 
fått mitt examensarbete godkänt.  
Den enda som har tillåtelse att ta del av originalintervjun är examinatorn. 
Deltagandet i mitt examensarbete är frivilligt. Du har rätt att dra dig ur när som helst.  
 
Det slutgiltiga arbetet ska vara klart den 21:e oktober 2013, så intervju görs gärna under vecka 
37-38 (9-20 september). 
 
Svar på detta e-mail önskas så fort som möjligt. Vid svar eller om du har frågor kontakta mig 
på: XX@XX.com 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Madelene Wiik 
 
Härmed samtycker jag till att bli intervjuad:  
       
Namn:____________________________________________Datum:__________________ 
        


