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Abstract: 
I förskolans läroplan (Lpfö 98 2016) står det att barnen ska få en god introduktion i 

förskolan. Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om introduktion av yngre barn i 

förskolan. Metoden som använts i datainsamlingen är kvalitativa intervjuer av fem 

förskollärare som arbetar med olika introduktionsvarianter. Materialet har analyserats och 

diskuterats utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att det finns skilda 

meningar och erfarenheter hos förskollärarna som arbetar med traditionell och 

föräldraaktiv introduktion gällande introduktionens längd, ansvarspedagog, rollerna hos 

vårdnadshavare och pedagog samt successiv lämning. Flera av förskolorna som ingår i 

studien har egna utformningar av traditionell och föräldraaktiv introduktionsvariant. Den 

traditionella introduktionsvarianten stämmer mer överens med anknytningsteorin i dessa 

faktorer. De flesta av informanternas förskolor använder ansvarspedagog under 

introduktionen oavsett variant. Alla förskollärarna vill att det första mötet med det nya 

barnet och vårdnadshavaren ska ske i ett lugnt sammanhang med få pedagoger och barn. 

Samtliga förskollärare lyfter samverkan med vårdnadshavaren som viktigt för att göra den 

trygg, eftersom de anser att vårdnadshavaren överför sina känslor till barnet.  
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Förord:  
När vi började denna kurs fick vi höra om förmånen att få grotta ned sig i ett och samma 

ämne. Vi anser att det verkligen har varit en förmån. Det har utvecklat vårt skrivande samt 

att vi kommer att ha användning för våra fördjupade kunskaper om introduktion i vårt 

kommande arbetsliv. Eftersom vi båda har ett stort intresse för yngre barn utkristalliserade 

sig ämnet och samarbetet smidigt. Att vara två författare med olika förförståelse och 

erfarenheter har inneburit en möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans, vilket 

medfört att vi fått vidgade perspektiv och nästan haft handledning av varandra, vilket 

bidragit till arbetets kvalitet. Vi har i stort haft en samsyn, vilket har underlättat 

samarbetet. Vi kan nästan inte tänka oss hur det skulle ha varit att göra allt detta arbete på 

egen hand. Arbetet med studien har varit tidskrävande och det har varit så mycket roligare 

och utvecklande att få göra denna ”resa” tillsammans. Vi riktar ett tack till vår handledare 

Maria Olsson, som har delat med sig av sin tid, kunskap och synpunkter. Vi vill också 

rikta ett tack till informanterna som så generöst delat med sig av sin tid, kunskaper och 

erfarenheter av introduktion av yngre barn i förskolan.
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1. Inledning 
Denna studie behandlar introduktion av yngre barn i svensk förskola. Med yngre barn 

menas här barn i ett- till tvåårsåldern som övergår från hemmiljö till förskolans 

verksamhet. Barnen kan, till skillnad från äldre barn, utifrån sin låga ålder ha begränsad 

möjlighet att uttrycka sig muntligt, göra sig förstådda och förstå innebörden av t.ex. 

tidsbegrepp, separation och återförening mellan barn och vårdnadshavare (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss. 148-149). I Lpfö 98 (2016, s. 13) framgår det att 

introduktionen i förskolan ska vara god för familjen. Introduktionen kan vara barnets 

första möte med förskolan. Detta är början på en stor förändring i barnets vardagsliv i en 

ny miljö med nya människor, vilket kan vara stressande för yngre barn, men samtidigt 

innebära möjligheter till kognitiv och social utveckling (Broberg, Hagström & Broberg 

2012, s. 150).  

 

Intresset för det valda kunskapsområdet grundar sig i våra erfarenheter från avdelningar 

med yngre barn samt introduktion av egna barn i förskolan. En del av dessa erfarenheter 

har handlat om svåra separationer mellan barn och vårdnadshavare under introduktion i 

förskolan, där barn varit väldigt ledsna och haft stora svårigheter att ta emot tröst från 

pedagogen när vårdnadshavaren lämnat förskolan. Andra erfarenheter har varit positiva, 

där barnen haft lättare att introduceras i den nya miljön och lämnas över i pedagogernas 

omsorg. Introduktion och olika tillvägagångssätt för detta har inte behandlats i någon 

större omfattning under förskollärarutbildningen. Vi vill därför fördjupa vår kunskap om 

hur introduktioner kan gå till och vad som ligger till grund för pedagogernas sätt att arbeta 

med introduktion. Vad har förskollärare för erfarenheter av och syn på introduktion av 

yngre barn i förskolan? Vi har en förhoppning om att vår studie ska vara till nytta för 

yrkesverksamma i förskolan. Den eftersökta kunskapen kan ge pedagogerna en större 

säkerhet i sin profession vad gäller att ge de yngre barnen en så bra start i förskolan som 

möjligt. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om introduktion av yngre barn i förskolan. 

De frågeställningar vi vill ha svar på med vår studie är: 

- Vilka erfarenheter har enskilda förskollärare av olika sätt att arbeta med introduktion 

av yngre barn i förskolan? 
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- Vad beaktas av olika förskollärare under en introduktion av yngre barn i förskolan? 

För att uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar har vi valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer av ett antal förskollärare om deras erfarenheter av och syn på yngre 

barns introduktion i förskolan. Innan resultatet av studien redovisas och diskuteras, 

förklaras några centrala begrepp som förekommer i studien. Därefter följer en bakgrund 

om introduktion, studiens teoretiska utgångspunkt, tidigare forskning om introduktion i 

förskolan samt studiens metod. 

 

1.2. Begreppsförklaring 
Vi har valt att använda oss av begreppet introduktion istället för det vanligt förekommande 

begreppet inskolning, eftersom det är den benämning som används i läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 2016, s. 13). Flera författare, forskare och pedagoger använder sig av 

begreppet inskolning, t.ex. Broberg, Hagström och Broberg (2012), Simonsson och 

Thorell (2010) och studiens informanter. Månsson (2013, ss. 79-80) beskriver 

introduktion som barnets övergång från hemmet till förskolan och att barnet oftast börjar 

i förskolan mellan ett- och tvåårsåldern. Benämningen förskollärare används för personal 

i förskolan som är legitimerade förskollärare. Benämningen pedagog används för övrig 

personal i förskolan, samt när hela arbetslaget nämns som grupp, inklusive förskollärare. 

 

2. Bakgrund 
Här redogör vi för vad introduktion av yngre barn i förskolan kan innebära, med tanke på 

t.ex. den nya miljö och de nya människor som barnet möter. Introduktion beskrivs i 

förskolans styrdokument, vilket redovisas i detta kapitel tillsammans med skollagen samt 

Barnkonventionen. Slutligen beskrivs två olika introduktionsvarianter, den längre 

traditionella samt den kortare föräldraaktiva. 

 

2.1 Introduktion i förskolan 
Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 149-150, 152) beskriver att de flesta barn som 

introduceras i förskolan har varit hemma med en vårdnadshavare, vilket för många barn 

är en lugnare miljö i jämförelse med förskolan. Övergången till förskolan innebär en stor 

förändring för barnet med många nya människor. Författarna skriver att introduktionen är 

en invänjning med syftet att barnet ska bli bekväm med den nya miljön och att vara utan 

vårdnadshavarna under dagarna, samt att det ska få en relation med minst en pedagog som 
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kan ersätta vårdnadshavaren vid vistelsen i förskolan. Vidare förklarar författarna att 

introduktionen i förskolan inte behöver innebära att den är klar när vårdnadshavaren börjar 

arbeta, utan att barnet - trots ett kanske lugnt yttre, kan ha ett beteende och stresshormoner 

som är annorlunda än då barnet är i hemmiljön med sin vårdnadshavare. Författarna menar 

vidare att barnets introduktion innebär många nya möten med tanke på den befintliga 

barngruppen, vilket också kan vara en stressfaktor för det nya barnet. När barnet ska 

introduceras in i förskolans rutiner som t.ex. vila och måltider är det bra om barnet får 

göra dessa saker tillsammans med sin vårdnadshavare och senare med den pedagog som 

barnet är mest trygg med (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 169-170). Den övriga 

barngruppen kan också vara till hjälp för det nya barnet, som då ser hur de andra barnen 

gör, eftersom barn har inflytande på varandra. Introduktionens utformning och längd 

varierar i olika förskolor, men så småningom ska barnet lämnas på förskolan av 

vårdnadshavaren (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 157, 165). Det är vanligt att 

yngre barn reagerar med t.ex. gråt när vårdnadshavaren börjar lämna barnet på förskolan, 

men det är inte skadligt så länge barnet känner att det kan söka trygghet och tröst hos en 

lyhörd pedagog (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 166). Ett övergångsobjekt som 

t.ex. napp, gosedjur eller snuttefilt kan vara en trygghet och hjälp för barnet i utsatta 

situationer, som vid t.ex. lämning på förskolan (Månsson (2013, s. 85). Övergångsobjektet 

fungerar då som en ställföreträdare för vårdnadshavaren, vilket därmed tröstar och stöttar 

barnet.  

 

2.2 Introduktion i styrdokumenten 
Förskolans läroplan (Lpfö 98 2016, s. 13) slår fast att det nya förskolebarnet och dess 

vårdnadshavare under förskollärares ansvar ska ges en god introduktion. I de allmänna 

råden förklaras detta närmare. Där läggs stor vikt vid att barnet och vårdnadshavarna blir 

trygga och får en tillit och god relation till pedagogerna samt förtroende för verksamheten 

(Skolverket 2017, s. 25). Vidare står det att barnets individuella förutsättningar såsom 

ålder och bakgrund ska beaktas samt att pedagogerna är lyhörda och flexibla så att t.ex. 

introduktionstiden kan utformas och anpassas efter barnets behov. För att introduktionen 

ska kunna utvecklas är det viktigt att pedagogerna har en medvetenhet om varför de 

utformar introduktionen som de gör (Skolverket 2017, s. 25). I samband med 

introduktionen behöver vårdnadshavarna informeras om förskolans förväntningar på dem 

samt vilken pedagog som har ansvar för barnets introduktion - oberoende av 
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introduktionsvariant (Skolverket 2017, ss. 25-26). Det är också av vikt att pedagogerna 

och vårdnadshavarna har en kommunikation med varandra som fungerar (Skolverket 

2017, s. 26). Enligt 1 kap. 10 § av Skollagen (SFS 2010:800) framgår att utbildning och 

liknande verksamhet ska utgå från barnets bästa, vilket då även gäller introduktionen till 

förskolan. Även Barnkonventionen, som förskolans styrdokument bygger på, lägger stor 

vikt vid att barnets bästa ska vara det viktigaste ”vid alla åtgärder som rör barn” (2009,  

s. 14).  

 

2.3 Traditionell introduktion 
Månsson (2013, s. 81) skriver att det förekommer många introduktionsvarianter, men att 

det sedan länge varit tradition i svensk förskola att ha längre introduktioner för att trygghet 

och invänjning har ansetts ta tid. Den traditionella introduktionsvarianten har använts 

sedan 1970-talet (Lundbäck 2013). Larsson (2011) beskriver den långa varianten, som 

varar i ungefär två veckor, där barnet och vårdnadshavaren gör korta besök på förskolan 

som sedan förlängs mer och mer. Efter ett tag lämnas barnet självt längre och längre 

stunder med en utsedd ansvarspedagog, vilken ansvarar för barnet under introduktionen. 

Till slut lämnas barnet helt. Vårdnadshavaren håller sig passiva i bakgrunden vid den 

traditionella introduktionen, samtidigt som pedagogen intar en mer aktiv roll (Richter 

2014). Arnesson Eriksson (2010, s. 28) menar att vårdnadshavarna kan vara aktiva även i 

denna variant av introduktion, t.ex. genom att delta i leken. Broberg, Hagström och 

Broberg (2012, s. 157) förklarar att höstterminen kan innebära många långa introduktioner 

vilket kan vara en nackdel eftersom det påverkar den övriga barngruppen och den 

pedagogiska verksamheten. Därför menar författarna att det för verksamhetens skull ofta 

pågår introduktion av flera barn samtidigt, vilket innebär en utmaning för pedagogerna att 

möta varje nytt barns behov. 

 

2.4 Föräldraaktiv introduktion 
På senare tid har det blivit populärt med kortare introduktioner, vilket flera pedagoger och 

vårdnadshavare uppskattar (Vidlund 2008). Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 

157) skriver att den korta introduktionsvarianten har uppstått på grund av att många 

vårdnadshavare inte har tid att tillbringa en längre tid i förskolan tillsammans med sitt 

barn. Introduktionsvarianten som bl.a. kallas föräldraaktiv introduktion har funnits i 

ungefär tio år och tar endast tre dagar att utföra (Månsson 2013, s. 81; Lundmark 2008). 
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Månsson (2013, s. 81) skriver att den föräldraaktiva introduktionen innebär att 

vårdnadshavaren är tillsammans med sitt barn under tre hela dagar och ansvarar för barnets 

omsorg och delaktighet i verksamheten. På nästföljande dag sker separationen mellan barn 

och vårdnadshavare med ett ”kort och tydligt avsked” och barnet är därmed klar med sin 

introduktion i förskolan. En fördel som nämns med modellen är att barnet inte behöver 

vara orolig för avsked från vårdnadshavaren under de första tre dagarna (Vidlund 2008). 

Det ses också som en vinst att vårdnadshavarna får insyn i och blir trygga med förskolan 

och dess verksamhet samt att introduktionen är betydligt kortare än den traditionella 

varianten (Lundbäck 2013; Lundmark 2014). Richter (2014) skriver att tanken bakom att 

vårdnadshavaren har en aktiv roll under introduktionen är att den tillsammans med sitt 

barn blir trygg i förskolan. Dock anser några forskare att introduktionsmetoden inte är den 

bästa för barnet, eftersom tre dagar inte är tillräckligt för att skapa en relation till 

pedagogerna som ska ersätta vårdnadshavarna (Lundbäck 2013). 

 

3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras relevant nationell och internationell forskning för vårt 

forskningsområde. Först redogörs för forskning om hur yngre barn agerar under 

introduktionen i förskolan, sedan följer forskning om samverkan med vårdnadshavare 

under introduktionen och slutligen forskning som berör eller utgår från anknytning i 

samband med introduktion av yngre barn i förskolan. Den forskning som presenteras har 

valts ut som mest relevant för svensk förskola inom ett forskningsområde med få studier 

att tillgå. Eftersom den tidigare svenska forskningen om introduktion i förskolan endast 

behandlar ett fåtal faktorer vid introduktion valde vi att komplettera studien med norsk, 

australiensisk och tysk forskning. Vi har sökt efter forskning i databaserna Libris och 

Summon. Sökningar har också gjorts efter forskning som några författare hänvisar till. 

Sökningar har gjorts på svenska, engelska och norska. 

    

3.1. Barns agerande under introduktion  
Simonsson och Thorell (2010, ss. 54-55) belyser hur barnen som introduceras i svensk 

förskola kommer in i gemenskapen genom ett ömsesidigt involverande med de andra 

barnen i förskolan. De har också studerat hur barnen ”gör” introduktionen genom att 

använda både människor och leksaker som hjälpmedel för att skapa relationer i förskolans 

kontext. Simonsson och Thorell (2010, s. 57) observerade sju barn i ett och ett halvt års 
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ålder till tre års ålder under en introduktionsperiod på en förskola. Forskarna (2010, s. 54) 

analyserade materialet med hjälp av barndomssociologisk teori, där barnet studeras utifrån 

förutsättningen att det är just ett barn och den sociala interaktionen som kan skapas och 

finns mellan barn i barndomen, vilken skiljer sig från hur vuxna interagerar (Jensen 2013, 

s. 184). Simonssons och Thorells (2010, ss. 58-67) resultat visar att det nya förskolebarnet 

kan visa intresse för leksaker eller andra föremål. Dessa saker kan då bli en ingång för 

barnet till nya relationer med pedagogerna och de andra barnen på förskolan. Resultatet 

visar också att barnets utvalda föremål kan nyttjas av pedagogerna och de andra barnen 

för att introducera barnet in i de olika konstellationerna som förekommer i barngruppen. 

De olika sociala nätverken som barnet får tillgång till kan det nyttja i lek och samspel med 

de andra barnen på förskolan. Slutsatser som forskarna gör är att det nya förskolebarnets 

sociala relationer skapas med hjälp av pedagogerna, barngruppen, artefakter och de 

normer som finns i förskolan (Simonsson & Thorell 2010, s. 68). Vidare menar forskarna 

att kunskapen som det nya förskolebarnet får när det lär sig att delta i de olika sociala 

nätverken, hjälper barnet att förstå de osynliga regler som finns i förskolans kontext.  

 

3.2 Samverkan med vårdnadshavare under introduktion 
Markström och Simonsson (2017, ss. 179, 183, 187) har i en ny studie intervjuat 

pedagoger i sju arbetslag i svenska förskolor, som arbetar med föräldraaktiv introduktion, 

om deras uppfattningar av samverkan mellan vårdnadshavare och förskola under 

introduktionen. Studiens resultat visar att den föräldraaktiva introduktionen skapar nya 

förväntningar hos pedagogerna på vårdnadshavarna, samt att vårdnadshavarna styrs till att 

redan från början ha en självgående, aktiv, kompetent och viktig roll i förskolans 

verksamhet. Resultatet visar också att det med den föräldraaktiva introduktionen sker en 

förändring i pedagogernas roll och förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna. 

Pedagogernas roll blir mer passiv och observerande för att lära sig mer om barnet från 

vårdnadshavaren, samt att de ska introducera vårdnadshavaren till deras aktiva roll. Den 

föräldraaktiva introduktionen ses som ett bra tillvägagångssätt för att göra introduktionen 

snabbare och lättare, samt att ansvaret för introduktionen fördelas mellan vårdnadshavare 

och pedagoger. Forskarna hävdar att den föräldraaktiva introduktionen resulterar i att 

rollen för vårdnadshavaren ändras till att denne inom vissa gränser är mer engagerad i 

förskolans verksamhet. 
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3.3 Anknytning vid introduktion 
I en norsk studie undersöker Drugli och Undheim (2012, s. 34) hur barn introduceras i 

förskolan, utifrån vårdnadshavarnas och pedagogernas perspektiv. Forskarna undersöker 

också huruvida introduktionsprocessen påverkas av om förskolorna använder 

ansvarspedagog och har flexibla rutiner för hur många dagar vårdnadshavarna kan vara 

med vid introduktionen av deras barn. I studien genomfördes kvalitativa intervjuer av 

vårdnadshavare till fyrtioen barn som var under ett och ett halvt års ålder och som gick på 

flera olika förskolor, samt trettiofem av barnens pedagoger. Drugli och Undheim (2012, 

s. 33) beskriver att ansvarspedagog innebär att pedagogerna ansvarar för några barn var 

under introduktionen. Studien liksom begreppet ansvarspedagog utgår från 

anknytningsteorin. Drugli och Undheim (2012, s. 35) redovisar i likhet med andra studier 

(t.ex. Hårsman 1994, ss. 382-383) att mer än hälften av barnen reagerar med gråt eller 

ilska under de första fyra till fem veckorna i förskolan. Druglis och Undheims (2012, s. 

35) resultat visar också att barnets introduktion till förskolan går lättare när det finns en 

ansvarspedagog samt flexibla rutiner för hur länge vårdnadshavaren kan vara med. 

Flexibla rutiner medför att pedagoger tillsammans med vårdnadshavaren kan avgöra hur 

barnets introduktion till förskolan fungerar och huruvida barnet knutit an till minst en av 

pedagogerna innan vårdnadshavaren lämnar barnet på förskolan. Forskarna hävdar att det 

förmodligen underlättar även för vårdnadshavarna om de endast har en pedagog att lära 

känna först.  

 

En del av syftet med Ebbecks och Yims (2009, s. 901) undersökning är att få ökad kunskap 

om australiensiska vårdnadshavares, barnomsorgspersonals samt deras chefers syn på 

anknytning och övergång mellan hem och förskola, för att kunna förbättra introduktionen 

till barnomsorgen. Forskarna ville bland annat få svar på hur barnomsorgspersonalen gör 

för att främja en trygg anknytning med vårdnadshavare och deras yngre barn samt vilka 

metoder de använder för att underlätta de yngre barnens övergång mellan hem och 

barnomsorg. Studien utgår från Bowlbys anknytningsteori. Ebbeck och Yim (2009. s. 901) 

intervjuade tio vårdnadshavare, tre personer som arbetar inom barnomsorgen samt deras 

chefer. Ebbecks och Yims (2009, ss. 902, 904, 906) resultat visar bl.a. att 

barnomsorgspersonalen slog fast betydelsen av att etablera goda relationer med de yngre 

barnen. De var av åsikten att det mest angelägna sättet för att skapa en trygg anknytning 

för de yngre barnen var att vara lyhörd för barnets behov och vara känslomässigt 
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tillgänglig. Barnomsorgspersonalen betonade också det viktiga med att skapa goda 

relationer med vårdnadshavarna, eftersom det indirekt kunde leda till en trygg anknytning 

för de yngre barnen. De betonade också vikten av att få information om hur de skulle 

kunna ta hand om barnen på ett liknande sätt som i hemmet, samt på att anknytningsobjekt 

som t.ex. en filt skulle finnas tillgängliga. Ebbeck och Yim (2009, s. 907) drar slutsatsen 

att det är av största vikt för de yngre barnens välbefinnande rent känslomässigt både nu 

och i framtiden, att goda relationer mellan dem och deras omsorgsgivare utvecklas. 

Forskarna betonar vikten av en trygg anknytning för barnet, samt att utforska möjligheten 

att införa ansvarspedagog i större utsträckning i förskolan. 

 

Ahnert, Gunnar, Lamb och Barthel (2004, ss. 641-642) har i en tysk studie observerat ett 

stort antal barn före, under och efter introduktionen i förskolan. De videofilmade samt 

mätte stresshormoner på sjuttio yngre barn före, under och efter introduktionen. Studien 

omfattade totalt trettiosju förskolor som hade mellan sjuttio och etthundratjugo barn. 

Ahnert et al. (2004, ss. 643, 644-646) skriver att det var stor variation i antal 

introduktionsdagar och att vårdnadshavarna tillbringade dessa dagar i förskolan 

tillsammans med sitt barn. Resultatet visar att både de tryggt- och otryggt anknutna barnen 

fick förhöjda stresshormonnivåer när de började introduktionen i förskolan. De trygga 

barnen fick till skillnad från de otrygga barnen även avsevärt förhöjda stresshormonvärden 

vid separationen från vårdnadshavaren samt att de reagerade starkare med gråt. Resultatet 

visar också att de vårdnadshavare som hade tryggt anknutna barn överlag introducerade 

sina barn under fler dagar än vårdnadshavarna till de otrygga barnen. När otrygga barn 

introducerades längre blev deras anknytning till vårdnadshavaren bättre, medan de trygga 

barnens anknytning försämrades när de introducerades en kortare tid. Efter fem månader 

hade både de trygga och otrygga barnens stresshormonnivåer sjunkit, men var fortfarande 

högre än de uppmättes till innan introduktionen. Ahnert et al. (2004, s. 648) drar slutsatsen 

att förskolestarten är stressande och en utmaning för de yngre barnen. 
 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen i vår studie är både nationell och internationell. De två svenska studierna 

behandlar olika faktorer under introduktionen. Den ena studien behandlar hur barnen 

själva kan agera under introduktionen med hjälp av föremål, pedagoger och andra barn. 

Den andra studien behandlar samverkan med vårdnadshavare under föräldraaktiv 
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introduktion. Den sistnämnda studien visar också hur vårdnadshavarens roll blir mer aktiv 

och engagerad medan pedagogens roll blir mer passiv och observerande. De tre 

internationella studierna behandlar anknytning vid introduktion. En norsk studie visar att 

mer än hälften av barnen har negativa reaktioner under sin första tid i förskolan samt att 

barnets introduktion underlättas av användandet av ansvarspedagog och flexibla rutiner 

för hur länge vårdnadshavaren kan vara med barnet på förskolan. I likhet med den norska 

studien visar en australiensk studie där pedagoger intervjuats att det är viktigt med goda 

relationer till de yngre barnen. De betonar också vikten av goda relationer till 

vårdnadshavaren, vilket indirekt kan leda till en trygg anknytning för de yngre barnen. De 

anser också att en trygg anknytning för de yngre barnen skapas genom att pedagogerna är 

lyhörda för barnets behov. De australiensiska forskarna betonar vikten av en trygg 

anknytning samt att se över möjligheten att utöka användandet av ansvarspedagog. I likhet 

med den norska studien visar tysk forskning att barn reagerar med gråt vid lämning på 

förskolan under introduktionen. Den tyska studien visar att tryggt anknutna barn reagerar 

starkare och har högre stresshormonvärden än otryggt anknutna barn vid lämning den 

första tiden. Studien visar också att samtliga barn fick ökade stresshormonnivåer vid 

introduktionens början samt efter fem månader. Eftersom vår studie redovisar 

förskollärares erfarenheter av olika introduktionsvarianter och vad som är viktigt att 

beakta vid introduktion av yngre barn i en svensk förskolekontext, kan vår studie bidra 

med en bredare bild av introduktion i förskolan.  
 

4. Teoretisk utgångspunkt  
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om introduktion av yngre barn i förskolan, 

d.v.s. barn i ett- till två års ålder som övergår från hemmiljö till förskolans verksamhet. 

Eftersom övergången innebär att barnet ska vara ifrån sina vårdnadshavare och lära känna 

nya människor i förskolan, valde vi att analysera och diskutera materialet utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi har utgått från begreppen anknytning, 

anknytningsperson, anknytningssystem, trygg anknytning, trygg bas samt 

anknytningshierarki, vilka kan kopplas till anknytningsteorin.  

 

Anknytningsteorin betraktas som den mest betydelsefulla teorin beträffande barns 

förhållande till trygghet och omsorg, men även förmåga att kunna utforska sin omgivning 

på egen hand (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 33). Psykoanalytikern John Bowlby 
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utvecklade anknytningsteorin med hjälp av psykologen Mary Ainsworth (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss. 34-36). Anknytningsteorin handlar om vikten av 

anknytning för människans utveckling, samt konsekvenserna av separationer och byte av 

omsorgsgivare, särskilt för barn under tre års ålder. Broberg, Hagström och Broberg 

(2012, s. 33) skriver att anknytning kan handla om ett barn som hör ihop med och är i 

beroendeställning till en vuxen person samt att anknytningen utvecklas genom 

regelbunden kontakt mellan dem. Anknytningsteorin är också ett samspel mellan omsorg 

och att knyta an, där omsorgspersonen stöttar barnets behov i olika situationer, men också 

låter barnet utforska sin omgivning under uppsikt (Broberg, Hagström & Broberg 2012, 

s. 33). Även om anknytningsteorin främst behandlar barns anknytning till sina 

vårdnadshavare, är teorin relevant för förskolans verksamhet eftersom barnen som 

introduceras ska knyta an till nya människor och vara trygga i förskolans kontext när de 

så småningom lämnas av sina vårdnadshavare (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 

278).  

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 36) beskriver hur en långvarig, nära 

känslomässig och icke utbytbar relation, där personerna inte mår bra av att vara ifrån 

varandra, blir en anknytningsrelation när den anknutne, i synnerhet barn, frågar efter bl.a. 

trygghet och tröst hos en vuxen, d.v.s. anknytningspersonen.  Broberg, Hagström och 

Broberg (2012, s. 38) menar att barnet kan behöva minst en anknytningsperson i förskolan 

för att kunna utvecklas på bästa sätt, samt att barnet vid behov känner att det kan söka 

trygghet och tröst hos övriga pedagoger när anknytningspersonen inte finns på plats. 

Vidare skriver författarna att det ofta är den pedagog som haft ansvar för barnet under 

introduktionen till förskolan som blir barnets anknytningsperson. När barnet efterfrågar 

trygghet och tröst hos en pedagog visar det ett anknytningsbeteende, men det behöver inte 

innebära att barnet och personen den vänder sig till har en anknytningsrelation (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, ss. 36-38). Det är befogat att ett barn i en utsatt situation söker 

beskydd hos den pedagog som finns i närheten, oavsett om det finns en 

anknytningsrelation eller ej till den pedagogen (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 

37-38). Barnets trygghet, som det har i anknytningspersonen, är utgångspunkten för 

barnets utforskande, nyfikenhet och lek i förskolan (Broberg, Hagström & Broberg 2012, 

ss. 277-278).  
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Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 20) beskriver hur anknytningssystemet aktiveras 

hos ett barn när det känner sig ängsligt över något och hur det då vill söka trygghet hos en 

anknytningsperson. Författarna beskriver vidare hur utforskandesystemet samtidigt 

stannar av. Barnets anknytningsperson i förskolan kan svara på barnets behov av trygghet 

så att anknytningssystemet försätts i viloläge och barnet kan börja leka igen (Broberg, 

Hagström & Broberg 2012, s. 20). Barnet behöver både en trygg omvårdnad och stimulans 

från pedagogerna i förskolan, vilket innebär att barnet kanske föredrar en pedagog när det 

söker tröst och en annan pedagog när det vill leka, men det kan också vara en och samma 

pedagog som möter barnets behov (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 20-21). 

Anknytningssystemet slås oftare på hos ett yngre barn som är ny i förskolan, vilket innebär 

att anknytningspersonen då har en viktig roll (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 38-

39). Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 69) skriver att barn organiserar in sina 

anknytningsrelationer i olika anknytningshierarkier, d.v.s. att de rangordnar relationerna 

och håller koll på var den som står högst i rang av de närvarande anknytningspersonerna 

är någonstans. Vidare menar författarna att det är svårt för en person att kunna ge tröst och 

beskydd till ett yngre barn när någon med högre rang hos barnet befinner sig på samma 

plats. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 160) skriver att i förskolan visar 

anknytningshierarkin sig bl.a. när vårdnadshavaren försöker lämna över sitt gråtande barn 

till pedagogen. Författarna skriver vidare att reaktionen kan gå över när vårdnadshavaren 

lämnat förskolan och att pedagogen då istället för vårdnadshavaren kan vara en trygg bas 

för barnet, tills dess att vårdnadshavaren kommer tillbaka. Anknytningen kan vara trygg 

eller otrygg beroende på om den vuxne är lyhörd och tillgodoser barnets behov av trygghet 

eller ej (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36). Ett barn med en trygg anknytning 

använder anknytningspersonen som en trygg bas att utgå ifrån i sitt utforskande av 

omgivningen, men också att återvända till om barnet skulle få behov av att tanka ny 

trygghet om det t.ex. blivit skrämt (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 44-45, 51). 

Rollen som en trygg bas innebär att den vuxne finns tillgänglig för att kunna uppmuntra 

och hjälpa barnet vid behov, men att den inte aktivt lägger sig i om det inte behövs. Rollen 

innebär mycket väntan för anknytningspersonen, men den är ändå väldigt viktig (Bowlby 

1994, s. 28).  

 



 

 12 

5. Metod 
Här presenterar vi metodvalet för studien. Sedan följer urvalet av informanter, 

genomförandet av intervjuerna och sedan hur det insamlade materialet har bearbetats. 

Kapitlet avslutas med att vi beskriver hur de forskningsetiska övervägandena har beaktats 

samt studiens trovärdighet. 
 

5.1 Val av metod 

Vi utgick från studiens syfte när vi valde att använda oss av kvalitativ intervju, eftersom 

vi efterfrågade förskollärares erfarenheter på ett djupare plan (jfr Kihlström 2007a, s. 48). 

Enligt Kihlström (2007a, ss. 48-49) är det informanternas tankar och erfarenheter som 

efterfrågas i en kvalitativ studie. Vidare skriver författaren att metoden innebär öppna 

frågor, samt ger möjlighet att ställa följdfrågor. Inför intervjuerna reflekterade vi över vår 

egen förförståelse av undersökningsområdet, t.ex. vad vi hade för uppfattningar av vad en 

god introduktion innebär, för att kunna skapa ett öppet och givande samtal med fokus på 

informanternas tankar och kunskaper istället för våra egna föreställningar (jfr Kihlström 

2007a, s. 48). 

 

5.2 Urval 
För att uppnå syftet med studien reflekterade vi över hur urvalet av informanter på bästa 

sätt skulle bidra till ökad kunskap inom undersökningsområdet (jfr Hjalmarsson 2014, s. 

158). Vi valde att intervjua förskollärare som arbetar med olika introduktionsvarianter för 

att få del av varierande sätt att arbeta med introduktion. I enlighet med Kihlström (2007a, 

s. 50) var det viktigt för oss att inte ha någon tidigare relation till informanterna, eftersom 

vi inte ville ha några förutfattade meningar om deras kunskap och erfarenheter. Vi valde 

förskolor i olika förskoleområden för att utesluta att förskolorna hade en gemensam 

utarbetad grundtanke och metod för introduktion. Vid urvalet sökte vi information på en 

utvald kommuns hemsida om hur olika förskolor arbetar med introduktion. Vi valde sedan 

ut fyra förskolor med varierande arbetssätt. Anledningen till att vi valde endast fyra 

informanter var för att vi ville ta del av kunskap från några få förskollärares erfarenheter 

istället för att få ett ytligare material från ett större antal informanter. Studien kunde inte 

heller bli allt för omfattande med tanke den tid som fanns till förfogande för bearbetning 

av materialet (jfr Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). När intervjuerna utförts var det endast 

en av informanterna som benämnde sin introduktionsvariant traditionell. Detta föranledde 
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urval av en femte informant för att få ytterligare erfarenheter av och perspektiv på den 

traditionella introduktionsvarianten.  

 

5.3 Genomförande 
Intervjufrågorna utformades som öppna frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar 

samt delades in i kategorier (jfr Kihlström 2007a, s. 50). Eftersom vi inte ville ställa 

ledande frågor utformade vi också möjliga uppföljningsfrågor utifall att viss information 

inte framkom av informanternas svar på de öppna frågorna. Intervjufrågorna skickades ut 

i förväg till informanterna för att de skulle kunna förbereda sig och tänka igenom sina svar 

(Bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på respektive förskola för att spara tid åt 

informanterna. Vi hade avsatt cirka en timme för varje intervjutillfälle och informanterna 

fick styra dag och tid för detta. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner eftersom vi 

ville ha backup ifall något skulle hända med inspelningen. Vi valde att göra 

ljudupptagning för att vi båda skulle kunna koncentrera oss på intervjun och för att ha 

möjlighet att transkribera materialet ordagrant, samt för att kunna lyssna igen på hur vi 

ställt frågor och hur informanten svarat (jfr Kihlström 2007a, s. 51).  

 

5.4 Bearbetning och analys av materialet 
Det inspelade materialet från de fem intervjuerna transkriberades noggrant och till stor del 

ordagrant, för att få med så mycket information från informanterna som möjligt inför 

tolkning och analys. Det transkriberade materialet skrevs ut för att lättare få översikt och 

kunna se mönster, likheter och skillnader mellan informanternas svar (jfr Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 220). För att få en samlad bild utformade vi en tabell där vi listade 

olika faktorer som framkommit i intervjuerna, som t.ex. introduktionsvariant och 

vårdnadshavarnas roll. Utifrån de mönster som framkom i samband med analysen 

kategoriserades materialet med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Kategorierna är introduktionsvarianter, barnets relation till pedagogerna, anpassning, 

lämning, samverkan med vårdnadshavare, vårdnadshavarens roll, pedagogens roll och 

övriga barns roll. Dessa kategorier utgjorde grunden för hur vi sedan rubricerade 

resultatet. Eftersom introduktionsvarianterna skiljer sig åt i flera kategorier valde vi att 

skilja dem åt i resultatet där det var möjligt, men vi valde även att belysa likheter. Under 

analysprocessen valde vi även att kategorisera en av introduktionsvarianterna, som 
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informanten benämnde individuell, som en traditionell introduktionsvariant eftersom den 

i stort stämde överens med den traditionella introduktionsvarianten. 
 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
Under studiens genomförande har vi beaktat de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002, 2011) fastställt, samt att vi utfört en etisk egengranskning. I 

enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002, 2011) informerade 

vi förskolecheferna på de berörda förskolorna om studien samt bad om tillstånd att 

genomföra arbetet. Sedan frågade vi förskollärarna om de ville delta i studien samt 

skickade ett informationsbrev till dem, där vi berättade vad studien handlar om, vad deras 

insats innebär samt de rättigheter de har som informant i studien (Bilaga 2). Vi utformade 

en samtyckesblankett där informanterna fick samtycka till deltagande i en intervju samt 

samtycka till ljudupptagning av intervjun. Dessutom informerades deltagarna om att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande och att arbetet med studien inte påverkas av detta 

(Bilaga 2). Informanternas uppgifter har behandlats konfidentiellt samt nyttjas endast i 

denna studie. All datainsamling har bearbetats av oss själva och materialet har 

avidentifierats. Allt insamlat material som berör informanterna raderas när studiens är 

färdigställd. Utöver de forskningsetiska principerna delgavs informanterna uppgifter om 

studiens presentation - att den ska publiceras på internet. Innan datainsamlingen 

påbörjades genomförde vi en etisk egengranskning eftersom studien involverar 

människor. Granskningen av studien har genomförts i enlighet med den av 

forskningsetiska nämndens fastställda blankett. Vår studie innehåller inte några s.k. 

känsliga personuppgifter, vilket innebär att ingen ansökan till den Forskningsetiska 

nämnden behövs. 

 

5.6 Trovärdighet 
Kihlström (2007b, s. 231) skriver om studiens trovärdighet, vilket innebär att studiens 

syfte och frågeställningar är det som undersöks och besvaras. Vi har under arbetet med 

studien utgått från vårt syfte och våra frågeställningar, bland annat vid val av metod, 

formulering av intervjufrågor, i analysprocessen och resultatdiskussionen. I enlighet med 

författaren har vi även fokuserat på att hålla studiens innehåll tydligt och koncist för att 

den ska vara förståelig. Kihlström (2007b, ss. 231-232) menar att ljudupptagning ökar 

trovärdigheten eftersom ingen information riskerar att försvinna på grund av att 
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intervjuaren inte hinner anteckna allt. Detta har gjort det möjligt för oss att transkribera 

noggrant och kunna gå tillbaka och lyssna på materialet flera gånger, vilket har varit till 

hjälp i analysprocessen. För att läsaren ska kunna bedöma studiens trovärdighet har hela 

forskningsprocessen beskrivits noga, från inledning med val av forskningsområde och 

bakgrundsinformation till urval, metod och analysprocessen (jfr Kvale & Brinkmann 

2014, s. 328). 
 

6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna med de fem förskollärarna om deras 

erfarenheter av och syn på introduktion av yngre barn i förskolan. Frågeställningarna är: 

Vilka erfarenheter har enskilda förskollärare av olika sätt att arbeta med introduktion av 

yngre barn i förskolan? Vad beaktas av olika förskollärare under en introduktion av yngre 

barn i förskolan? Resultatet handlar om förskollärarnas olika erfarenheter av och syn på 

introduktionsvarianter, barns behov, samverkan med vårdnadshavaren samt slutligen 

vårdnadshavarens, pedagogens och de övriga barnens roll under introduktionen. 

Informanterna som arbetar med traditionell introduktion har namn som börjar på 

bokstaven “T” och informanterna som arbetar med föräldraaktiv introduktion har namn 

som börjar på “F”.  

 

6.1 Olika introduktionsvarianter  
Tre av informanterna arbetar med en traditionell introduktionsvariant och två av 

informanterna arbetar med en föräldraaktiv introduktion. Det finns likheter och skillnader 

i deras erfarenheter av att arbeta med introduktion av yngre barn, vilket visar sig både 

inom de båda introduktionsvarianterna och när de jämförs med varandra. Therese, som 

har erfarenhet av båda introduktionsvarianterna, tror inte att introduktionsvarianten är 

avgörande för hur bra en introduktion blir för barnet, utan att det handlar om att barnet ska 

bli trygg med och lära känna pedagogerna. Det handlar också om vilka signaler 

pedagogerna sänder ut och att pedagoger och vårdnadshavare gör det de känner sig trygga 

med.  

 

Traditionell introduktion 

Thorilds förskola har den längsta introduktionen där barnet först har fem korta dagar i 

förskolan och sedan tre lite längre dagar. Thereses och Toves förskolor har introduktioner 
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som varar i cirka en vecka där barnet har få timmar per dag i förskolan. När Torhild 

beskriver hur barnet lämnas på förskolan i början berättar hon att barnet kan lämnas av 

vårdnadshavaren den tredje eller fjärde dagen, men att det endast är korta stunder. 

 

Det kanske är tio minuter första gången för att de ska bli trygga med och 

förstå att föräldern kommer tillbaka, och nästa gång en kvart. ”Ja, den kom 

tillbaka idag också”. ”Den kommer nog att komma tillbaka idag igen för nu 

har den kommit tillbaka i två dagar”. Lite så, att det ska bli ett kroppsminne. 

(Torhild) 

 

På Thereses och Toves förskolor lämnas barnet inte lika successivt, men de beaktar hur 

det fungerar för barnet och anpassar lämningarna efter det. Dessutom önskar dessa 

förskolor kortare dagar för barnet under vecka två och att vårdnadshavarna ska finnas 

tillgängliga. Torhild och Tove utgår från anknytningsteorin i sitt arbete. Therese pratar om 

barnets trygghet och att barnet får en relation med ansvarspedagogen, men utgår i övrigt 

från egna och andras erfarenheter. Toves förskola har nyligen bytt tillbaka till ett arbetssätt 

utifrån den traditionella introduktionsvarianten efter ett antal år med föräldraaktiv 

introduktion. De använder sig nu av en ansvarspedagog, samtidigt som vårdnadshavaren 

är mer passiv. Tove menar att skillnaden är stor, eftersom hon nu kan släppa de andra 

barnen och endast ha fokus på barnet och vårdnadshavaren. Detta arbetssätt gör att Tove 

känner att det går lättare att få kontakt med barnet.  
 

Föräldraaktiv introduktion 

Frida ser ingen anledning att ha två veckors introduktion eftersom hon anser att en kort 

fungerar lika bra. Hon anser att den föräldraaktiva introduktionen, där barnet lämnas helt 

efter några dagar, är en fördel, till skillnad mot den traditionella varianten, där 

vårdnadshavarna oftast successivt utökar sin frånvaro från barnet. Hon menar att barnet 

blir otryggt då det aldrig vet när avskedet från vårdnadshavaren sker. På Fridas förskola 

är barnet fyra och en halv timme per dag. I antal dagar är det den kortaste introduktionen, 

då barnet lämnas utan sin vårdnadshavare dag fyra. På Fannys förskola lämnas barnet två 

timmar den fjärde och femte dagen innan barnet lämnas helt. Fanny berättar att vilan kan 

vara svår när barnet är färdigintroducerat: 
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Allting går inte smärtfritt, det är väl klart att det är protester […] Barnen 

förstår inte varför de ska ligga på en madrass och så. […] Sedan ser man att 

det fungerar faktiskt efter en vecka eller hur långt... Det tar olika tid för 

olika barn. (Fanny) 

 

På Fannys förskola är barnet endast två timmar per dag under introduktionen, vilket 

medför att vårdnadshavaren inte hinner introducera barnet för vilan. Pedagogerna önskar 

att barnet har kortare dagar under vecka två. Både Fridas och Fannys förskolor önskar att 

en vårdnadshavare ska finnas tillgänglig att ringa vid behov denna vecka. 

Både Tove och Therese har provat föräldraaktiv introduktion, men bytt tillbaka till 

traditionell. Tove kände att det var svårt att få en nära kontakt med barnet när 

vårdnadshavaren hade en aktiv roll och var med hela dagen. Therese berättar att eftersom 

vårdnadshavarna deltog aktivt i introduktionen, blev det för många människor som rörde 

sig runt de andra barnen, samt att både pedagoger och vårdnadshavare blev osäkra i hur 

de skulle agera, t.ex. vid vilan:  

 

Det var väl vilan som vi kände blev en katastrof att ha med föräldrarna i. 

[…] Barnen ville bara gå ut. Det ska inte föräldrarna behöva ta. Det blev 

vilsna barn, vilsna föräldrar. Vi ser ingen fördel med det. Vi pedagoger tar 

ilskan. (Therese) 

 

Vårdnadshavarna på Thereses förskola bad om att få slippa vara med på vilan eftersom 

det inte fungerade. Hos en av förskollärarna som arbetar med den föräldraaktiva 

introduktionen finns en viss osäkerhet kring varför varianten används, även fast hon anser 

att den är bra. Informanternas arbete med introduktion utgår från egna och kollegors 

erfarenheter. 

 

6.2 Barns behov under introduktionen  
De förskollärare som arbetar med traditionell introduktion pratar överlag mer om trygghet 

och de yngre barnens behov av att knyta an till endast en eller några få pedagoger i början, 

än vad förskollärarna som arbetar med föräldraaktiv introduktion gör. Endast en av de fem 

förskolorna i studien använder sig inte av ansvarspedagog. På förskolorna med den 



 

 18 

traditionella introduktionsvarianten pratar förskollärarna mer om att anpassa 

introduktionen efter barnen än de förskollärare som arbetar med den föräldraaktiva 

introduktionsvarianten. Exempel på anpassningar är introduktionens längd i antal dagar 

och timmar, samt hur mycket nytt barnet kan ta in vid den första träffen. Överlag sker 

lämningen av det nya barnet mer successivt- och eller anpassat efter barnet än i den 

föräldraaktiva introduktionen. 

 

Traditionell introduktion 

Resultatet visar att alla förskolor som arbetar med traditionell introduktion använder sig 

av ansvarspedagog när nya barn introduceras i förskolan. När började Torhild började på 

sin nuvarande arbetsplats, ändrade hon förskolans arbetssätt med introduktion. Torhild 

berättar varför: 

 

När jag kom hit tyckte man mer att barnet skulle knyta an till alla pedagoger 

på en gång. Vad jag vet är inte det jättebra, därför försökte jag på min 

avdelning att få det till att det är en vuxen som har lite mer kontakt. De 

minsta ska inte behöva lära känna alla fyra på en gång. (Torhild) 

 

Torhilds arbetslag har beredskap för att kunna byta ansvarspedagog ifall att det inte skulle 

fungera bra mellan barnet och den utsedda ansvarspedagogen. Tove beskriver hur 

pedagogerna försöker skapa trygghet för det nya barnet under introduktionen genom att 

barnet har en ansvarspedagog att förhålla sig till i början. Ansvarspedagogen är nära barnet 

hela tiden.  

 

Jag tror att yngre barn har ett behov av en person som man har förtroende 

för. I alla fall i början. Det är väl det man måste gå på. Att få barnet att 

känna sig trygg med den pedagog som gör introduktionen. Och att man kan 

knyta an. (Tove) 

 

Tove berättar att ansvarspedagogen hjälper barnet att knyta an till sig genom att 

exempelvis locka med roliga saker. I Thereses arbetslag använder de sig också av 

ansvarspedagog. Anledningen till detta är de vill sprida ut ansvaret för introduktionerna, 
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så att inte endast en pedagog ska behöva ansvara för alla introduktioner.  

 

Tryggheten är den vi trycker på. Vad vi gör med barnet spelar ingen roll 

[…], bara det har skapat en relation med introduktionspedagogen. Men 

ganska snabbt måste de andra pedagogerna också in. (Therese) 

 

Therese säger att barnet behöver lära känna de andra pedagogerna eftersom det annars inte 

blir bra när ansvarspedagogen inte är på förskolan. Torhild nämner att de tar hänsyn till 

barnets personlighet vid den första träffen och anpassar aktiviteten efter den. Om det är 

ett försiktigt barn håller de sig i endast ett rum, men om barnet känns tryggt kan de titta 

runt lite på förskolan. Även längden på introduktionens första dagar anpassas efter barnets 

personlighet och blir successivt längre. Barnet vänjs pö om pö in med att det ska vila på 

förskolan. Torhild säger att det är ”helt olika” hur lång tid det tar innan barnet lämnas helt 

för en hel dag, men att det ibland kan ta upp till tre veckor. Hon menar att det tar längre 

tid att introducera barnet om de vuxna har för bråttom. Om barnet har lämnats och det 

visar sig vara för svårt, ringer de efter vårdnadshavaren. Samtidigt menar Torhild att de 

vid en introduktion, där både barnet och vårdnadshavaren hade det jobbigt, varit för 

töjbara. 

 

Vi skulle ändå ha varit lite mer raka och kortat av den, för det blev ett långt 

lidande på något vis. […] Vi skulle ha varit mer drastiska och sagt att det 

kommer att bli jättejobbigt nu, men det kommer att gå över. (Torhild) 

 

Torhild berättar vidare att pedagogerna ”sätter ned foten” om de märker att separationerna 

vid lämningar är svåra och därför aldrig blir riktigt bra. Tove berättar också om en svår 

introduktion på förskolan, men har svårt att säga vad det berodde på. Hon säger att 

introduktionen fick ta den tid som behövdes. Tove lyfter fram att barn och familjer är 

individuella. Hon nämner flera gånger att hon läser av barnet och anpassar sin kontakt och 

första möte utifrån vad hon ser. Hon nämner att de är flexibla och ibland t.o.m. backat i 

introduktionen och börjat om. Tove berättar vidare att när introduktionen är klar är det bra 

om barnet inte har allt för långa dagar, men att detta också är individuellt utifrån vilket 

barn det är. På Thereses förskola brukar den första lämningen ske på dag fyra. 
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Vårdnadshavaren kommer då tillbaka efter ungefär en halvtimme, men hur lång stund 

beror på om det fungerar för barnet, vilket pedagogerna läser av. Vecka två är 

introduktionen oftast klar, men det är bra om barnen då har kortare dagar och att 

vårdnadshavaren är tillgänglig. Therese säger att de försöker anpassa introduktionen efter 

både barnets och resten av familjens önskemål och behov. Hon nämner en introduktion 

där barnet behövde ha sin vila i barnvagnen. Då anpassade pedagogerna sig efter det, innan 

barnet kunde delta i vilan med de andra barnen. 

 

Föräldraaktiv introduktion 

Resultatet visar att en av förskolorna som arbetar med föräldraaktiv introduktion arbetar 

med ansvarspedagog. På den förskola som inte gör det, vill pedagogerna att det nya barnet 

ska lära känna alla pedagoger på en gång. Frida är inte säker på varför de använder sig av 

en ansvarspedagog, men tror att det har bestämts långt tillbaka i tid och det är något de 

alltid gjort på den förskolan. 

 

De allra yngsta barnen... Ofta kan man se att de kan behöva en person utöver 

föräldrarna som de tyr sig till. Alla barn behöver inte det, men många av de 

små barnen behöver det, då får man vara den tryggheten. När föräldrarna 

försvinner är det ofta en som de tyr sig lite extra till. Jag kan tänka mig att 

det är något av tanken, från allra första början. (Frida) 

 

Frida anser att det kan vara en nackdel att endast ha en ansvarspedagog om kemin mellan 

vårdnadshavarna och ansvarspedagogen inte stämmer. I motsats till de andra förskolorna 

använder sig Fannys arbetslag inte av ansvarspedagog under introduktionen av nya barn. 

Fanny förklarar, i likhet med Therese, att det blir sårbart om den enda pedagogen barnet 

känner skulle vara frånvarande.  
 

Vi arbetar så att vi turas om med vilken pedagog som är inne med det här 

barnet och föräldern, så att det inte bara är en pedagog som ska vara inne 

hela tiden, för det blir otroligt sårbart när den är borta sedan. Vi vill att 

barnet ska lära känna oss allihop. (Fanny)  
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Fanny menar att barnet kan ta till sig alla pedagoger på en gång, vilket hon anser är skönt 

för både barnet och pedagogerna. När barnet ska lämnas på Fannys förskola för första 

gången, finns vårdnadshavaren och kan hämtas om situationen inte är hanterbar. Den 

femte dagen lämnas barnet helt under två timmar och är därefter introducerad i förskolan. 

På den andra förskolan, där Frida arbetar, är barnet introducerat den fjärde dagen och 

lämnas helt, men med förbehållet att vårdnadshavarna är beredda att åka till förskolan om 

barnet är otröstligt. Barnet på Fridas förskola introduceras fyra och en halv timme per dag, 

men om barnet blir trött är pedagogerna flexibla och låter barnet gå hem innan lunch och 

vila. Frida berättar att pedagogerna brukar lugna vårdnadshavare som är oroliga för att 

introduktionstiden är för kort: 

 

Oftast är det ju då förstagångsföräldrarna. […] Hur ska det här avklaras på 

tre, fyra dagar bara? Men då lugnar vi dem genom att säga: “Skulle det vara 

så att ditt barn inte är redo att lämna, då förlänger vi”. (Frida) 

 

Skillnaderna mellan de båda förskolorna är att barnet på den förstnämnda förskolan 

introduceras cirka två timmar per dag. Pedagogerna anser inte att det nya barnet orkar med 

för långa dagar eftersom det blir många nya intryck och barn. Denna förskola önskar också 

att barnet har kortare dagar på förskolan under den andra veckan. 

 

6.3 Samverkan med vårdnadshavarna 
Resultatet visar att informanternas förskolor lägger olika stor vikt vid den första kontakten 

med vårdnadshavarna. Det finns inget mönster för detta utifrån vilken introduktionsvariant 

som de arbetar med. Tre av förskollärarna lägger stor vikt vid den första kontakten med 

vårdnadshavarna. På de två förskolorna som saknar fasta rutiner för detta, blir det därför 

stort fokus på information vid den första träffen med barnet och vårdnadshavaren. På 

förskolorna som arbetar med den traditionella introduktionen arbetar de mer uttalat med 

att göra vårdnadshavarna trygga under introduktionsprocessen. En av dessa förskolor 

skickar därför ut informationsbrev före introduktionen, där de skriver om introduktionens 

utformning samt vad pedagogerna förväntar sig av vårdnadshavarna. En annan av 

förskolorna skickar välkomstbrev samt erbjuder familjen att besöka förskolan. 

Förskolorna som arbetar med den föräldraaktiva introduktionsvarianten pratar mycket om 
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själva kontakten med vårdnadshavarna och en av förskolorna har en informationsträff för 

vårdnadshavarna innan introduktionen. Alla intervjuade förskollärare arbetar på liknande 

vis med korta och tydliga avsked mellan vårdnadshavaren och det nya barnet som ska 

lämnas i förskolan. Samtliga informanter anser att vårdnadshavarens känslor förs över till 

barnet och säger att barnet kan bli ledset och börja gråta när vårdnadshavaren lämnar. Vid 

tre av förskolorna hålls - eller erbjuds vårdnadshavarna ett uppföljningssamtal när 

introduktionen är klar. Tre av förskollärarna säger att samtalen med vårdnadshavarna om 

barnets tillvaro på förskolan är ständigt pågående. 

 

Traditionell introduktion 

Tove anser att det är viktigt att den första kontakten med familjen blir bra, eftersom hon 

också anser att det är viktigt att intrycket de får av förskolan är bra. Therese berättar att de 

försöker avdramatisera introduktionen för vårdnadshavarna och vill visa dem att de som 

pedagoger kan sin sak. Therese anser att det är viktigt med en öppen dialog med 

vårdnadshavarna och vill att de ska känna sig trygga. I likhet med Therese betonar Torhild 

vikten av att vårdnadshavarna görs trygga, eftersom deras känslor överförs till barnet. 

Under den första träffen arbetar Torhild med att skapa en kontakt med vårdnadshavaren 

och barnet och prioriterar inte information vid detta tillfälle. Hon vill att vårdnadshavaren 

ska få känna in förskolan, samt träffa andra pedagoger. Torhild betonar också vikten av 

att det är lugnt kring barnet, så att vårdnadshavaren inte blir orolig för att lämna sitt barn 

i ett kaos där pedagogerna inte har kontroll över situationen. På Toves förskola lägger de 

vikt vid en god kommunikation med vårdnadshavarna så att de ska bli trygga: 

 

Är det första barnet för föräldrarna? Man får ju läsa av det. […] Man har 

vunnit mycket om man får den här första bra kontakten med föräldrarna, att 

de känner att de blir trygga med oss. Här kan jag lämna mitt barn och jag 

ser att det är bra. (Tove) 

 

Tove brukar förklara för vårdnadshavarna varför de gör saker och att det finns en tanke 

bakom det mesta som görs. Hon anser att det då blir lättare för vårdnadshavarna att förstå. 

Therese säger att de förbereder vårdnadshavarna inför att lämna sitt barn och på barnets 

reaktioner, genom att berätta att det inte är bra för barnet med långa avsked. Hon berättar 
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vidare att vissa barn har starka band till föräldern och att pedagogerna då känner av och 

förstår att introduktionen kommer ta tid. När barnet lämnas på Torhilds förskola har en 

pedagog tid avsatt för att vara med barnet. Pedagogerna anser att vårdnadshavaren tydligt 

ska visa barnet att denne går, gärna vid en dörr eller grind, för att det ska bli en tydlig 

gräns mellan vårdnadshavaren och barnet. Om barnet gråter när vårdnadshavaren går, 

säger de till denne att ringa om en stund. Pedagogerna säger också att de ringer om de 

anser att det blir för jobbigt för barnet. Torhild menar att det till stor del är 

vårdnadshavarnas känslor och förtroende som de behöver arbeta med. Vid lämning tipsar 

Torhild vårdnadshavaren om att spela teater: 

 

Man känner det tydligt om barnet har svårt på grund av att föräldern har 

svårt att lämna. […] Jag kan tipsa föräldrarna om att försök... Barnet kan 

genomskåda mycket, men man kan spela lite teater för att göra sig själv 

trygg också. Att på något vis intala sig själv att ”jag litar på att det blir bra 

för dig när jag lämnar dig här”. (Torhild)  

 

Torhild menar att det kan göra stor skillnad för barnet om vårdnadshavaren kan få till en 

trygghetskänsla hos sig själv, eftersom känslan överförs till barnet. Tove säger också att 

barnet märker av om vårdnadshavaren är trygg. Hon berättar att vårdnadshavarna kan 

tycka att det är jobbigt med introduktionen och behöver lite stöttning.  

 
Föräldraaktiv introduktion 

Frida säger att pedagogerna vill ha fokus på barnet när introduktionen börjar och det är 

därför bra om informationen är avklarad innan. Under introduktionen upplyser Frida 

vårdnadshavarna om att det inte finns några konstiga frågor och vill att de ska våga fråga 

och vara ifrågasättande. Hon tycker att det skulle vara beklagligt om det efter några veckor 

visade sig att de missförstått varandra helt. Frida vill att vårdnadshavarnas ska förstå att 

pedagogerna finns på förskolan för deras barn, och ser barnet att vårdnadshavarna 

accepterar pedagogerna så accepterar barnet också pedagogerna. Fanny lyfter fram 

kontakten med vårdnadshavarna som en viktig faktor: 

 

De ska ju veta vem de lämnar barnet till. Därför är den här föräldrakontakten 
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jätteviktig. Att vi är ärliga och att vi har ett bra samtal med dem. Vi lyssnar 

på dem och de lyssnar på våra önskemål. (Fanny) 

 

Fanny menar att om det inte fungerar mellan pedagogerna och vårdnadshavarna, kommer 

det kanske inte fungera mellan pedagogerna och barnet heller. Fanny berättar att 

pedagogerna ringer vårdnadshavaren eller skickar en bild för att visa att det gått bra för 

barnet som lämnats på förskolan. På Fridas förskola skulle de ringa vårdnadshavaren om 

barnet vore otröstligt. 
 

Då ringer vi. Men det har aldrig hänt. Jag har aldrig varit med om det. Men 

det säger vi ju, att det gör vi ju om det skulle vara så. Men då ska det till 

något riktigt extremt. (Frida) 

 

Om pedagogerna skulle behöva ringa vårdnadshavaren, menar Frida att introduktionen 

inte har varit bra. Samtliga förskollärare pratar om att vårdnadshavarna kan föra över vad 

de känner till barnet och att det därför är viktigt att pedagogerna gör vårdnadshavarna 

trygga. Frida säger att de brukar märka att det är vårdnadshavarna som har svårt för 

avsked, men har samlat på sig många erfarenheter som hon kan berätta om för att lugna 

oroliga vårdnadshavare. Fanny anser att barnet inte är moget att lämnas om det inte går 

över och hämtar då vårdnadshavaren. Dock är det väldigt sällan som det sker.  

 

6.4 Vårdnadshavarens och pedagogens roll  
Det är skillnad mellan traditionell och föräldraaktiv introduktion vad gäller 

vårdnadshavares och pedagogers roll gentemot barnen under introduktionen. De som 

arbetar med traditionell introduktion berättar att vårdnadshavaren ska vara mer passiv, 

medan det i den föräldraaktiva introduktionsvarianten, ligger en förväntan hos 

pedagogerna att föräldrarna ska vara aktiva. Vårdnadshavarens roll påverkar vilken roll 

pedagogen ska ha. Oavsett introduktionsvariant upplever flera av förskollärarna att barnet 

kan släppa vårdnadshavaren en stund för att vara med pedagogen, för att sedan gå tillbaka 

och ”tanka” hos vårdnadshavaren. Två av pedagogerna beskriver sin roll som en rolig 

fröken. 
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Traditionell introduktion 

Torhild berättar att de informerar vårdnadshavaren om vad pedagogerna förväntar sig av 

dem under introduktionen. Vårdnadshavaren ska ha en passiv roll. Den passiva rollen 

innebär att de ska vara stilla och tråkiga. 
 

Det är bra om de håller sig på samma plats och att barnet liksom pö om pö 

får sträcka ut sin navelsträng och göra sina små äventyr, och så kunna gå 

tillbaka och tanka när det behövs. Så att man inte blir den här föräldern som 

går efter och går iväg utan försöker vara trygg. Trygg och stilla, för att 

förmedla en trygghet också. (Torhild) 

 

På Thereses avdelning säger pedagogerna också till vårdnadshavarna att de ska backa för 

att kunna få barnet tryggt med pedagogen, men samtidigt vara positiva och förmedla en 

känsla av att det är roligt att vara där. Vårdnadshavaren kan också uppmuntra barnet till 

att aktivera sig. När de känner att det kan fungera för barnet kan vårdnadshavaren få lämna 

rummet. Therese berättar samtidigt att vårdnadshavarens roll under introduktionen beror 

på barnet: 
 

De som är i symbios blir det ju ett smärtsammare avsked för såklart. Då får 

föräldrarna vara med längre, visa skötbordet […]. De får ju en större roll, 

men vi kallar det inte föräldraaktiv. (Therese) 

 

Therese berättar att vissa barn inte släpper sina vårdnadshavare och då får ju de lov att 

vara med, men om pedagogerna märker att det är ett tryggt och stabilt barn ber de 

vårdnadshavaren att hålla sig undan. När vårdnadshavaren är passiv blir 

ansvarspedagogens roll enligt Torhild att vara en lekfull vuxen som fångar barnens 

intresse, vilket gör att barnet blir avslappnat och då kan bli nyfiken på saker. Torhild 

berättar dock att det första dagen handlar mest om att finnas där så att barnet får en känsla 

av vem pedagogen är och att den vill barnet väl. Therese berättar också att pedagogerna 

får en mer aktiv roll när vårdnadshavarna ska vara mer passiva: 
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Då ska ju vi kliva in. […] Vi är där och bekräftar hela tiden, knyter de där 

kontakterna. Men man får känna av. […]  Annars kan det bli motsatt effekt. 

Om man klampar på för mycket. (Therese) 

Enligt Therese beror det på barnen hur aktiv pedagogen kan vara. Även Tove beskriver 

att hon i sin roll får läsa av barnets personlighet. Därefter kan hon avgöra hur framåt hon 

själv kan vara eller om hon behöver backa och ta det lite lugnare gentemot barnet. 
 

Föräldraaktiv introduktion 

Förskollärarna som arbetar med föräldraaktiv introduktion berättar att det vid deras 

introduktioner är vårdnadshavaren som introducerar barnet till allt. Frida beskriver även 

vårdnadshavarens roll som mer lugn den första dagen. Pedagogerna vill att det ska vara 

naturligt och att vårdnadshavarna ska göra som de gör hemma, t.ex. dricka kaffe. Fanny 

berättar att när vårdnadshavarna har en aktiv roll ska pedagogerna, som turas om att vara 

med på introduktionen, mest finnas där och försiktigt locka till lek. Anledningen är att 

barnet ska känna att det är gångbart att vara med dem också. 
 

6.5 De övriga barnens roll  
Gemensamt för de fem förskollärarna är att de oavsett introduktionsvariant inte har med 

den övriga barngruppen under introduktionen av nya barn. Istället kan de välja ut några få 

barn som är med under introduktionen. På Fridas förskola försöker de ha en lugn miljö 

och alla barn får därför inte vara inne under introduktionen av det nya barnet. Fanny 

upplever att de övriga barnen är nyfikna, på lite avstånd till det nya barnet, men ändå 

kontaktsökande  
 

Vi har ofta några barn med i inskolningen därför att de vet ju hur det går 

till, de vet var sakerna finns, de kan ju visa något annat som inte vi vuxna 

kan. (Fanny) 

 

Fanny menar att de andra barnen kan visa leksaker för det nya barnet och hur vilan går 

till, eftersom barnet inte hinner med att introduceras för vilan medan vårdnadshavaren är 

där. Flera av förskollärarna berättar att de successivt introducerar barn från gruppen till 

det nya barnet. Både Torhild och Tove förklarar att en tanke bakom att successivt 

introducera barngruppen för det nya barnet är att det annars skulle bli för många nya 
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intryck för barnet med alla nya kontakter. Torhild anser att relationen med andra barn är 

en viktig faktor under introduktionen: 

 

[…] Att pö om pö få kontakt med andra barn, att det blir under bra former 

så att de kan hitta varandra och känna sig trygga med varandra. (Torhild) 

 

Torhild nämner att om introduktionen äger rum i början på augusti kan det vara få barn på 

avdelningen och att då kan en annan pedagog vara inne med två eller tre barn. Hon anser 

att barnen kan vara en draghjälp för det nya barnet, men att det samtidigt behöver vara 

lugnt under introduktionen. Flera av förskollärarna berättar att de väljer ut passande barn 

att introducera för det nya barnet. På Fridas avdelning väljer de gärna ut några barn som 

inte låter för mycket, då de arbetar med att skapa en lugn miljö för det nya barnet. Fanny 

betonar att ”rätt barn” måste väljas ut att introduceras för det nya barnet så att inte fokuset 

läggs på de andra barnen. På Thereses förskola har de också en tanke bakom vilka barn de 

väljer ut att vara med under introduktionen: 

 

Det brukar vara lättare när man har lite fler barn inne. Det blir roligare då. 

Det är en ovanlig situation att det är tomt. Men då väljer man ju verkligen 

självständiga barn som drar igång lekar. Det är ju inte de som kräver mest 

uppmärksamhet som man har inne. (Therese) 

 

Thereses avdelning har i likhet med flera av de intervjuade förskollärarnas arbetslag valt 

bort att ha med andra barn under introduktionens första dag. Anledningen till detta är att 

ansvarspedagogen ska kunna fokusera på introduktionen. Om den övriga barngruppen 

under introduktionen säger Tove att de är bra på att ”göra” en introduktion genom att de 

är välkomnande och tar hand om de nya barnen. På Toves förskola får det nya barnet vara 

med på samlingen och träffa barngruppen under den andra introduktionsdagen. Hon 

berättar att det brukar gå bra när vårdnadshavaren är med. I samlingen är det fokus på 

trygghet och att barnen ska lära känna varandra.  
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7. Diskussion 
Kapitlet inleds med resultatdiskussionen, där viktiga resultat från intervjuerna diskuteras 

utifrån studiens syfte, vilket är att bidra med ökad kunskap om introduktion av yngre barn 

i förskolan. Sedan diskuteras metoden och vi redogör för våra slutsatser. Till sist beskriver 

vi vilka tankar och idéer vi har fått under arbetet med studien och ger förslag på vidare 

forskning kring introduktion.   

 

7.1 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen är utifrån studiens frågeställningar uppdelad i de två 

huvudrubrikerna Introduktionsvarianter och Att beakta barnets behov. Resultatets 

väsentliga delar diskuteras utifrån styrdokumenten, tidigare forskning samt de teoretiska 

begreppen anknytning, anknytningsperson, anknytningssystem, trygg bas, trygg 

anknytning samt anknytningshierarki.  

 

7.1.1 Introduktionsvarianter 

Vårt resultat visar att det endast är en förskola som överlag arbetar med en längre 

introduktion samt har successiv lämning av barnet. De två andra förskolorna med 

traditionell introduktion samt en av de föräldraaktiva förskolorna har introduktioner som 

varar cirka en vecka. Där lämnas barnet generellt inte successivt. På samtliga förskolor 

med traditionell introduktion anpassas dock lämningen efter barnets behov. Föräldraaktiv 

introduktion har generellt ett mer tvärt avslut av introduktionen medan traditionell 

introduktion generellt har en längre introduktion med successiv lämning av barnet 

(Larsson 2011). En förskollärare anser att successiv lämning gör barnet otryggt, eftersom 

avskedet kan komma när som helst. En annan förskollärare menar att barnet vid den 

successiva lämningen får ett “kroppsminne” genom att barnet erfar att vårdnadshavaren 

kommer tillbaka. Ur ett anknytningsperspektiv menar Broberg, Hagström och Broberg 

(2012, s. 158) att det är viktigt att separationerna utökas successivt. Den första 

separationen i den föräldraaktiva introduktionen kan bli för abrupt och vara för lång tid 

för det yngre barnet, som kanske inte förstår att vårdnadshavaren kommer tillbaka (jfr 

Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 148-149). En av förskolorna med föräldraaktiv 

introduktion har kortat ned introduktionen till endast två timmar per dag. Barnet hinner 

därför inte introduceras av vårdnadshavaren till t.ex. vilan. Förskolläraren berättar att 

barnet kan få svårigheter med vilan till en början, men säger att det kan få hjälp av att se 
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hur de andra barnen gör, vilket även beskrivs av Broberg, Hagström och Broberg (2012, 

ss. 169-170). Författarna skriver också att barnet först behöver vänja sig med rutinerna på 

förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare. Med kortare dagar på förskola kan vinsten 

med föräldraaktiv introduktion minska, d.v.s. möjligheten att barnet och vårdnadshavaren 

tillsammans görs trygga med förskolans verksamhet under tre hela dagar (jfr Richter 2014; 

Månsson 2013, s. 81). Förskolorna i studien skiljer sig alltså från beskrivningarna av 

introduktionsvarianterna gällande successiv lämning och introduktionens längd. 

 

Resultatet visar att vårdnadshavarna på förskolorna som arbetar med den traditionella 

introduktionen verkar tilldelas en mer passiv roll där vårdnadshavaren ska vara trygg och 

stilla. Samtliga förskollärare upplever att barnet använder vårdnadshavaren som en trygg 

bas (jfr Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 44). Torhild beskriver vårdnadshavarens 

passiva roll med att barnet kan utforska och sedan komma tillbaka och “tanka” trygghet 

hos denne vid behov, d.v.s. utgöra en trygg bas (jfr Broberg, Hagström & Broberg 2012, 

s. 44). Vi tolkar att den passiva rollen stämmer mer överens med anknytningsteorins 

begrepp trygg bas än den aktiva rollen, eftersom vårdnadshavaren inte aktivt ska lägga sig 

i barnets förehavanden om det inte är nödvändigt (Bowlby 1994, s. 28). Å andra sidan är 

en av tankarna bakom den aktiva rollen, där vårdnadshavaren introducerar barnet till 

förskolan, att göra barnet tryggt (Richter 2014). En anledning till detta kan vara att barnet 

förmodligen litar mer på vårdnadshavaren än på pedagogerna. Samtliga förskollärare, 

oberoende av introduktionsvariant, upplever att vårdnadshavaren överför sina känslor till 

barnet. I detta avseende skulle introduktionsvarianten kunna spela mindre roll, så länge 

vårdnadshavaren känner sig trygg i sin roll i förskolan. Två av förskollärarna uttrycker 

dock svårigheter med den föräldraaktiva varianten eftersom aktiva vårdnadshavare gjorde 

det svårt att få en nära relation till barnet under introduktionen, samt att vårdnadshavarna 

och pedagogerna blev osäkra i sina roller. En förskollärare, som arbetar med traditionell 

introduktion, berättar att vårdnadshavaren får ha en mer aktiv roll om barnet är otryggt, 

eftersom barnet behöver sin vårdnadshavare. Utifrån ett anknytningsperspektiv ser vi det 

som att pedagogen är lyhörd och vill att barnet ska få sitt behov av trygghet tillgodosett 

(jfr Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36). I den föräldraaktiva 

introduktionsvarianten blir pedagogen indirekt mer passiv under barnets introduktion 

(Markström & Simonsson 2017, s. 183). Vårt resultat visar att förskollärarna i den 
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traditionella introduktionsvarianten har en mer aktiv roll än vårdnadshavarna, men de 

säger samtidigt att de läser av och anpassar sin roll efter barnets personlighet.  

 

Utifrån olika aspekter som vårt resultat visar, t.ex. flexibilitet kring introduktionens längd, 

vårdnadshavarens roll, ger den traditionella introduktionsvarianten intryck av att grunda 

sig i anknytningsteorin (jfr Broberg 2012, s. 158). Flera av förskollärarna som arbetar med 

traditionell introduktion har också kunskap om anknytningsteorin. Förskollärarna som 

arbetar med föräldraaktiv introduktionsvariant berättar att de baserar sitt arbete på egna 

och andras erfarenheter, vilket gör att deras arbete inte ger intryck av att utgå från 

forskning eller teorier. Dessa pedagoger verkar heller inte vara medvetna om varför vissa 

saker görs i introduktionsvarianten. Enligt Skolverket (2017, s. 25) bör pedagogerna veta 

varför de utformar introduktionen som de gör för att kunna utveckla den. En av 

förskollärarna, som har erfarenhet av båda introduktionsvarianterna, uttrycker att 

introduktionsvarianten inte har så stor betydelse för hur bra barnets introduktion i 

förskolan blir, utan att det viktigaste är att barnet blir tryggt med pedagogerna. Ur ett 

anknytningsperspektiv kan vi hålla med om vikten av att barnet görs trygg med 

pedagogerna oavsett introduktionsvariant (jfr Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 38). 

Viktiga faktorer som också bör finnas är t.ex. flexibilitet samt lyhördhet, d.v.s. pedagogens 

förhållningssätt (Drugli & Undheim 2012, s. 35; Ebbeck & Yim 2009, s. 902). 

 

7.1.2 Att beakta barnets behov 

Eftersom barnets introduktion till förskolan är en stor händelse, har det olika behov som 

behöver tillgodoses (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 150). Samtliga förskollärare 

upplever ofta att barnet blir ledset vid lämningen i förskolan, vilket överensstämmer med 

vad Drugli och Undheim (2012, s. 35) och Hårsman (1994, ss. 382-383) redovisar. En av 

förskollärarna berättar att vissa barn har starka band till vårdnadshavaren och att 

introduktionen då brukar ta längre tid. Detta kan betyda att dessa barn har en trygg 

anknytning till sin vårdnadshavare, vilket innebär att de båda har en god relation, där 

vårdnadshavaren är lyhörd för barnets behov (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36). 

Studien av Ahnert et al. (2004, ss. 645-646) visar att barn med en trygg anknytning till sin 

vårdnadshavare har starkare reaktioner vid separationen från vårdnadshavaren och överlag 

längre introduktioner än andra barn. Detta skulle kunna bero på att bandet mellan det 

tryggt anknutna barnet och dess vårdnadshavare är så starkt och att barnet utvecklat ett 
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beroende av vårdnadshavaren som en trygg bas där den vuxne på ett lyhört sätt fram till 

separationen tillgodosett barnets behov av närhet och trygghet (jfr Broberg, Hagström & 

Broberg 2012, ss. 36, 51-53). En av förskolorna som arbetar med föräldraaktiv 

introduktion anser att de aldrig haft ett barn som varit otröstligt så att pedagogerna behövt 

ringa barnets vårdnadshavare. Resultatet visar också att en förskola med traditionell 

introduktionsvariant anser att de någon gång varit för töjbara och att introduktion hade 

blivit bättre om de kortat ned introduktionslängden. Båda resultaten kan kopplas till det 

Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 69, 160) skriver om anknytningshierarkin och 

svårigheten att som pedagog ge närhet och tröst till barnet när vårdnadshavaren 

fortfarande är kvar på förskolan. Det första exemplet från resultatet kan antingen tyda på 

att pedagogen i enlighet med anknytningshierarkin kan ge tröst till barnen när 

vårdnadshavaren inte är närvarande eller att pedagogerna har en hög gräns för hur stora 

barnets separationsreaktioner kan vara innan de kontaktar vårdnadshavaren.  

 

Förskollärarna som arbetar med traditionell introduktion betonar överlag det viktiga med 

att anpassa introduktionen utifrån barnens behov, mer än de förskollärare som arbetar med 

föräldraaktiv introduktion. De förstnämnda förskollärarna beskriver att de är flexibla och 

beaktar barnet i fråga gällande introduktionens utformning och längd, vilket stämmer 

överens med de allmänna råden för förskolans läroplan (2017, s. 25) där det står att 

pedagogerna ska vara lyhörda för barnets individuella förutsättningar under 

introduktionen till förskolan. Drugli och Undheims (2012, s. 35) studie visar att 

introduktionen blir lättare för barnet om pedagogerna är flexibla med hur länge 

vårdnadshavaren är med i förskolan, eftersom både vårdnadshavaren och pedagogerna då 

kan se hur barnet klarar av att vara i förskolan och om det knutit an till någon innan barnet 

lämnas. Förskollärarna med traditionell introduktion, de allmänna råden och tidigare 

forskning betonar alltså vikten av lyhördhet, flexibilitet samt anknytning medan de som 

arbetar med föräldraaktiv introduktion inte betonar dessa faktorer lika mycket. Ingen av 

förskollärarna har med många barn i början av det nya barnets introduktion, vilket är 

intressant eftersom en av tankarna med föräldraaktiv introduktion är att vårdnadshavarna 

får se och bli trygga med förskolans verksamhet (Lundbäck 2013). Eftersom barn kan 

stressas av många nya kontakter (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 152), anser vi att 

denna anpassning är en fördel, d.v.s. att det nya barnet separeras från övrig verksamhet. 

Dock anser Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 169-170) samt Simonsson och 
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Thorell (2010, ss. 54-55) att det nya barnet kan ha hjälp av andra, vilket en av 

förskollärarna beskriver från sin verksamhet. 

 

Resultatet visar att ansvarspedagoger används på förskolorna med traditionell 

introduktion samt på en av förskolorna med föräldraaktiv introduktion. De som arbetar 

med traditionell introduktion pratar mycket om barnets trygghet och behov av att knyta an 

till en eller få pedagoger. Barnets behov av en trygg relation till en pedagog kopplar vi till 

begreppet anknytningsperson (jfr Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 278) samt Drugli 

och Undheims (2012, s. 35) studie som visar att en ansvarspedagog underlättar barnets 

introduktion. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 20, 38-39) betonar vikten av 

ansvarspedagog för att anknytningssystemet ska kunna pausas och barnet därmed kan leka 

och lära. Två av förskollärarna pekar på sårbarheten med en ansvarspedagog om denne 

skulle vara frånvarande från förskolan. Detta kan tolkas som att det är bättre med 

anknytningsrelationer till flera pedagoger. Om barnets anknytningssystem går igång när 

ansvarspedagogen är borta, saknas en anknytningsperson som kan ge barnet den trygghet 

det behöver (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 38-39). En av förskollärarna som nu 

arbetar med föräldraaktiv introduktion och ansvarspedagog anser att en kortare 

introduktion fungerar lika bra som den längre introduktionsvarianten, och att det därför 

inte finns någon anledning att ha två veckors introduktioner. En av anledningarna till att 

den längre introduktionsvarianten har varit norm är att det ansetts ta tid att skapa trygghet 

(Månsson 2013, s. 81). Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 33) menar att anknytning 

utvecklas genom en kontakt som pågår över tid. Om man frångår användandet av en 

ansvarspedagog innebär det att barnet ska lära känna flera pedagoger under 

introduktionen. Om introduktionen endast består av tre korta dagar, hinner barnet 

sannolikt inte skapa tillräckligt bra anknytningsrelationer innan det lämnas i jämförelse 

med en längre introduktion (jfr Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36; Lundbäck 

2013).  

 

Samtliga förskollärare beskriver att de arbetar med, och betonar vikten av, relationen 

mellan sig själva och vårdnadshavarna, vilket de allmänna råden skriver fram som 

angeläget (Skolverket 2017, s. 25). De uttrycker att om vårdnadshavaren görs trygg, blir 

också barnet tryggt, vilket stämmer överens med Ebbeck och Yims (2009, s. 906) studie 

där pedagogerna anser att en god relation till vårdnadshavarna indirekt kan leda till att 
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barnet får en trygg anknytning till pedagogerna. Relationen med vårdnadshavarna har nu 

fått ytterligare en innebörd för oss eftersom förskollärarna lyfter den som viktig för barnets 

trygghet.  

 

7.2 Metoddiskussion  
Vi valde kvalitativ intervju som metod utifrån studiens syfte som var att få ökad kunskap 

om förskollärares erfarenheter av introduktion. Om studiens syfte varit ett annat hade det 

varit intressant att observera barn, vårdnadshavare och pedagoger under en introduktion 

och därmed studera den faktiska verksamheten. Eftersom studien utfördes sent på 

höstterminen när introduktioner inte förekommer i så stor utsträckning, var inte detta 

alternativ genomförbart. Det hade också varit intressant att intervjua vårdnadshavare om 

deras erfarenheter av introduktion om studien varit mer omfattande (jfr Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 156). Studiens omfattning påverkade även antal informanter. Urvalet 

av informanter underlättades av att förskolorna hade tydlig information på sina hemsidor 

om hur de arbetar med introduktion. Samtliga utvalda förskollärare samtyckte till att delta 

i studien. Det var däremot svårt att genomför intervjuerna inom ett kort tidsintervall p.g.a. 

förskollärarnas pressade scheman, vilket gjorde att intervjuerna spreds ut under en 

tvåveckorsperiod. Den sista intervjun vi gjorde, avbröts några gånger samt fick ett hastigt 

slut eftersom andra personer kom in i rummet. De övriga intervjuerna utfördes i lugn och 

ro i avgränsade rum eller personalutrymmen (Kihlström 2007a, s. 51). Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av två mobiltelefoner, i fall att inspelningen skulle fallera. Vid ett 

tillfälle pausades en inspelning utan vår vetskap, vilket stärker vår uppfattning om vikten 

av backup. Inspelningarna förenklade insamlandet och bearbetningen av materialet. Inför 

intervjuerna hade vi med fördel kunnat genomföra en testintervju, för att prova 

intervjufrågorna och öva upp vår intervjuteknik (jfr Kihlström 2007b, s. 231). Vi upplevde 

att vi utvecklades efter den första intervjun, med tanke på uppföljningsfrågor och hur vi 

ramade in intervjusituationen. Vi anser att det var en hjälp att ha strukturerade 

intervjufrågor, eftersom det underlättade analysprocessen när jämförelser mellan 

informanternas svar gjordes. De strukturerade frågorna underlättade också själva 

intervjun, eftersom några informanter var vältaliga och besvarade flera frågor samtidigt 

(Kihlström 2007a, ss. 53-54). Vi kunde då med frågornas hjälp orientera oss till “rätt” 

fråga. Detta underlättade därmed även transkriberingen. Eftersom vår studies metod är 

kvalitativ och därför innehåller få informanter, är studiens resultat inte generaliserbart, 
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men det var heller tanken med arbetet, eftersom vi efterfrågade några förskollärares 

erfarenheter av och syn på introduktion (Björkdahl Ordell 2007, s. 194). Genom att 

använda kvalitativa intervjuer erhöll vi fördjupad kunskap utifrån förskollärarnas egna 

perspektiv och erfarenheter (jfr Kihlström 2007a, ss. 48-49). I denna studie har vi 

inspirerats av anknytningsteorin, vilket innebär att vi lyfter fram förskollärarnas 

erfarenheter av och syn på introduktion utifrån detta perspektiv. Valet av teori kan 

innebära begränsningar och möjligheter eftersom materialet analyseras och diskuteras 

utifrån ett bestämt perspektiv. En annan teori hade kunnat ge ett annat perspektiv på 

studiens resultat (Nilholm 2016, s. 20).  

 

7.3 Slutsatser 

Förskollärarnas erfarenheter av de olika introduktionsvarianterna som presenteras i 

studien kan vara av intresse för verksamma pedagoger i förskolan och studenter under 

utbildning. Förskollärarna i studien har olika erfarenheter och syn på en god introduktion 

av yngre barn i förskolan. Deras förskolor har utformat egna varianter av de traditionella 

och föräldraaktiva introduktionsvarianterna. I resultatet ser vi att faktorer som 

förskollärarna beaktar för barnets trygghet i samband med introduktionen kan skilja sig 

åt, t.ex. i fråga om introduktionens längd, successiv lämning, rollerna hos vårdnadshavare 

och pedagog samt användandet av ansvarspedagog. Ur ett anknytningsperspektiv är en 

längre introduktion med successiv lämning, passiv vårdnadshavare och en 

ansvarspedagog att föredra (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 158), vilket 

förekommer mer i de traditionella introduktionerna. De flesta förskollärarna ger intryck 

av att beakta barnets trygghet genom att ha en ansvarspedagog och endast ett fåtal barn 

närvarande under introduktionen, så att barnet i lugn och ro hinner bekanta sig med miljön 

och knyta an till pedagogen. Samtliga förskollärare vill att det första mötet med det nya 

barnet och dess vårdnadshavare sker i ett lugnt sammanhang med få andra pedagoger och 

barn, oberoende av introduktionsvariant. Resultatet visar också att samverkan mellan 

pedagoger och vårdnadshavare under introduktionen ses som viktigt för att göra 

vårdnadshavarna trygga, eftersom de därmed kan föra över en trygghetskänsla till barnet. 

Områden som utifrån vår studie har utvecklingspotential, är arbetet med anknytning i 

förskolan, en ökad kunskap hos verksamma förskollärare om forskning och beprövad 

erfarenhet om introduktion samt medvetenhet om de allmänna rådens innehåll, vilket 

kräver fortbildningsinsatser. Vi anser att vår studie bidrar med ökad kunskap om 
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erfarenheter av och syn på introduktionsvarianter samt viktiga faktorer att beakta, som 

redan yrkesverksamma pedagoger i förskolan samt studenter under utbildning kan dra 

lärdom av. 

 

7.4 Vidare forskning 
Den föräldraaktiva introduktionsvarianten har uppstått och fått stor spridning i svenska 

förskolor. Ur ett anknytningsperspektiv visar vårt resultat, i likhet med andra studier, att 

det finns flera faktorer som är viktiga att beakta för barnets bästa i samband med 

introduktion i förskolan, vilka inte beaktas i lika stor utsträckning i den föräldraaktiva 

introduktionsvarianten som i den traditionella introduktionsvarianten. Forskningen kring 

den föräldraaktiva varianten behandlar samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare, 

men verkar ännu inte vara beforskad ur barnets perspektiv, vilket vi anser är viktigt. Under 

arbetets gång kom vi även att fundera på vad specialpedagoger har för syn på, erfarenheter 

och kunskap kring introduktion av yngre barn i förskolan och då även yngre barn i behov 

av särskilt stöd. Detta skulle också kunna vara ett uppslag för vidare forskning.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

 
 
Vi, Julia Eidem och Ulrika Vestin, kommer att intervjua dig till vårt examensarbete,  
som skrivs under höstterminen 2017. Studiens syfte är att få ökad kunskap om ett urval 
förskollärares syn och erfarenheter av introduktion av de yngsta barnen i förskolan. 
 
Den introduktion vi skriver om i vårt examensarbete handlar om de yngre barnen,  
vars möte med förskolekontexten är det första mötet. Med introduktionsvarianter menar 
vi hur barnen introduceras i förskolan. Det kan vara föräldraaktiv, traditionell eller en 
annan variant. 
 
Intervjufrågor till informant (förskollärare) 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
2. När tog du din förskollärarexamen? 
3. Hur har du inhämtat din kompetens och kunskap kring introduktion?  
 
Organisation och förutsättningar 
4. Hur förbereder du och arbetslaget en introduktion och första kontakten med 
         familjen? Varför gör ni på detta sätt? 
5. Hur går det till när ni träffar det nya barnet? 
6. Hur planeras tider m.m. för respektive barn vid introduktionen upp? 
7. Hur organiserar ni introduktionerna när flera barn är på väg att börja på förskolan 
          under ungefär samma tidsperiod? Varför? 
8. Vad händer efter introduktionen? 
 
Syn och erfarenheter av introduktion 
9. Vilka introduktionsvarianter har du arbetat med? 
10. Vilka erfarenheter har du av dessa varianter? 
11. Hur arbetar ni med introduktion och varför arbetar ni på detta sätt? 
12. Vilka faktorer anser du vara viktiga vid introduktion av yngre barn i förskolan? 
          Varför? 
13. Hur går det till när barnet ska lämnas på förskolan? 
14. Om ni haft några svåra introduktioner, vad anser du att det berodde på och hur 
          löste ni det? 
 
Övrigt 
15. Har du något annat kring introduktion som du vill delge oss? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev samt samtyckesblankett 
 
 

                            2017-11-17 
 
 

Förfrågan om deltagande som informant i examensarbete 
Under höstterminen 2017 ska vi skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om introduktion av yngre barn 

i förskolan och vi kommer att använda oss av intervjuer som metod för vår datainsamling. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med vår undersökning är att få ökad kunskap om introduktion av yngre barn i 

förskolan. I läroplanen står det om förskollärarens ansvar att alla barn får en god 

introduktion i förskolan, vilket motiverar vårt valda syfte som vi vill undersöka för att ge 

ett kunskapsbidrag till förskolans verksamhet. Vi ser fram mot ditt deltagande.  
 

Genomförande 

Vi har planerat att fyra förskollärare på olika förskolor ska delta i undersökningen. Ditt 

deltagande kommer att innebära en intervju i ca en timme, där vi båda studenter deltar. Vi 

kommer att göra ljudupptagning av intervjun för att lättare kunna skriva ner resultatet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig 

ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat 

i Diva som är ett digitalt vetenskapligt arkiv någon gång efter examinationen, vilken äger 

rum under vårterminen 2018. 

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva och vår handledare. Din 

identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen 

har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer 

att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknade och kommer endast att 

hanteras av oss och vår handledare. All insamlad data kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt och klart.  
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller 

avbryter ditt deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med 

undersökningen.  

 
 
Härmed samtycker jag till deltagande i en intervju:     

Ja □   Nej □ 
 
 
Jag samtycker till att intervjun får spelas in genom ljudupptagning:     

Ja □   Nej □ 
 
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
__________ den    /    2017  __________ den    /     2017      
 
 
___________________________ ____________________________ 
Julia Eidem   Maria Olsson 
 
 
 
__________ den    /    2017               __________ den    /    2017      
 
 
___________________________ ____________________________ 
Ulrika Vestin   Deltagarens underskrift 
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