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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka uppfattningar kring introduktion finns bland åtta 
förskolor i samma kommun och hur väl dessa går i linje med anknytningsteorin. För att kunna 
undersöka detta har vi genomfört samtalsintervjuundersökningar med åtta stycken 
förskollärare som arbetar på olika förskolor i samma kommun. I arbetet utgår vi från följande 
frågeställningar: Hur resonerar förskollärare kring barns introduktion i förskolan? Vilka 
tankar och erfarenheter har förskolläraren kring kontakten och samarbetet med föräldrarna 
innan och under introduktionen? Hur resonerar förskollärare kring barns anknytning under 
introduktionen? Intervjusvaren har därefter analyserats utifrån ett anknytningsteoretiskt 
perspektiv. Resultatet pekar på att förskollärares sätt att resonera kring barns introduktion i 
förskolan kan se ut på olika sätt. Samtliga intervjuade förskollärare betonar barnets trygghet 
vid introduktionen, men vart de anser att trygghetens tyngdpunkt bör vara varierar. Några av 
de intervjuade förskollärarna menar att det är hos pedagogen som tryggheten bör vara medan 
några menar att det är tryggheten till miljön som är viktig. På liknande sätt sker resonemanget 
kring barnets anknytning. Några av förskollärarna menar att det är barnets anknytning till 
pedagogen som är det mest centrala under introduktion medan några av dem menar att det är 
barnets anknytning till miljön som är det centrala.  

 
 

 
 
 
Nyckelord: Förskollärare, Intervju, Introduktion, Anknytning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Innehållsförtekning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ......................................................................................................................................... 5 

2.1 En bra start ................................................................................................................................. 5 

3. Teoretiska utgångspunkter............................................................................................................... 8 

3.1 Anknytningsteorin ..................................................................................................................... 8 

3.2 Trygg bas ................................................................................................................................... 9 

3.3 Anknytningsmönster ............................................................................................................... 10 

3.3.1 Organiserad anknytning........................................................................................................ 10 

3.3.2 Desorganiserad anknytning .................................................................................................. 11 

3.4 Anknytningshierarki ................................................................................................................ 11 

3.5 Anknytningsmönsters stabilitet ............................................................................................... 11 

3.6 Inre arbetsmodeller .................................................................................................................. 12 

4. Litteraturöversikt ........................................................................................................................... 14 

4.1 Allmänt om introduktion ......................................................................................................... 14 

4.2 Anknytningen under introduktionen ........................................................................................ 15 

4.3 Anknytningsmönster ............................................................................................................... 18 

4.4 Pedagogers och föräldrars betydelse under introduktionen ..................................................... 19 

4.5 Betydelsen av en kontaktpedagog ........................................................................................... 20 

4.6 Separationen mellan barn och föräldrar................................................................................... 21 

4.7 Introduktionens påverkan för barns välmående ....................................................................... 22 

4.8 Barns behov och förutsättningar under introduktionen ........................................................... 23 

5. Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 25 

6. Metod ............................................................................................................................................ 26 

6.1 Datainsamling .......................................................................................................................... 26 

6.2 Urval ........................................................................................................................................ 26 

6.3 Genomförande ......................................................................................................................... 27 

6.4 Databearbetning och analysmetod ........................................................................................... 28 

6.5 Forskningsetik ......................................................................................................................... 28 

6.6 Reliabilitet och validitet .......................................................................................................... 29 

6.7 Reflektion över metoden ......................................................................................................... 29 

7. Resultat och analys ........................................................................................................................ 31 

8. Diskussion ..................................................................................................................................... 38 

8.1 Slutord ..................................................................................................................................... 42 

9. Referenslista .................................................................................................................................. 43 

 
 



4 
 

1. Inledning 
 

Vi har valt att fördjupa oss i barns introduktion i förskolan eftersom vår erfarenhet är att en 
god start i förskolan är oerhört viktig för barnets fortsatta vistelse där. Vi tycker att det är 
intressant att undersöka förskollärares erfarenheter och upplevelser kring barns anknytning till 
förskollärare vid introduktionen eftersom det är vid introduktionen som barns trygghet och 
anknytning till de vuxna i förskolan grundläggs. Arbetet syftar till att undersöka vilka 
uppfattningar kring introduktion som finns bland åtta förskolor i samma kommun och hur väl dessa 

går i linje med anknytningsteorin. Vi anser att trygghet är det absolut viktigaste för barnet under 
vistelsen på förskolan, känner sig barnet inte trygg hämmas barnets möjlighet till lärande och 
utveckling. Tryggheten bör grundläggas redan vid introduktionen. Att börja förskolan är en 
stor omställning för både barnet och föräldrarna. Enligt oss är det viktigt att vinna barnets och 
föräldrarnas förtroende redan vid introduktionen eftersom det underlättar för barnets övergång 
från det välkända hemmet till förskolans värld. Det är förskollärarens uppgift att se till att det 
utvecklas en god och trygg relation till både barn och föräldrar. Som förskollärare bör vi vara 
öppna, tillmötesgående och visa ett stort intresse och engagemang för barnet. Detta bidrar till 
att föräldrarna kan skapa sig förtroende för oss som förskollärare och känna sig trygga med att 
lämna sitt barn hos oss.  
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2. Bakgrund  
 

I litteraturen används ofta begreppet inskolning men vi har valt att vara konsekventa och 
endast använda begreppet introduktion. Detta på grund av att det är det begrepp som används 
i förskolans läroplan:  
 
”Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” 

(Lpfö 98, rev. 2010, s. 13).  

 
Vi använder begreppet förälder eftersom det är den vardagliga benämningen, men vi likställer 
förälder med vårdnadshavare och de rättigheter och skyldigheter som vilar på denne. 
Vårdnadshavaren är den som ansvarar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet, 
stimulans och tillsyn tillfredsställs. Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet får den 
utbildning och de ekonomiska förutsättningar som behövs för barnets välbefinnande. En 
förälder som inte har vårdnaden av sitt barn är inte vårdnadshavare och har därmed inte detta 
ansvar (Skolverket, 2016, s. 10).  
 
Det finns många olika sätt och metoder att introducera barn i förskolan. Längden på 
introduktionen och förälderns delaktighet i denna process kan variera mycket. Kortare 
introduktionsmetoder som brukar pågå cirka tre dagar till en vecka benämns ofta som 
föräldraaktiv introduktion och här har föräldern ofta en mycket aktiv roll. Längre 
introduktioner benämns ofta som en tvåveckorsintroduktion. Vi har dock inte hittat någon 
forskning som berör detta och hur olika introduktionsmetoder påverkar barnet och dess 
välbefinnande under introduktionen. Av den anledningen har vi valt inte gå in närmare på 
olika introduktionsmetoder och vilken betydelse det kan ha för barnet. Vi har heller hittat 
någon forskning som berör barnets introduktion i förhållande till den pedagogiska inriktning 
som förskolan arbetar efter och av den anledningen har vi valt att inte heller gå in närmare på 
detta.  

2.1 En bra start 
 

Det är förskolechefen som har det yttersta ansvaret för att se till att det finns förutsättningar 
för samarbete mellan förskola och hem samt att se till att föräldrar informeras om de mål och 
intentioner som förskolan strävar efter. Förskolläraren ska göra det möjligt för föräldrarna att 
vara delaktiga i deras barns vardag i förskolan (Skolverket, 2016, s. 35). För att mål och 
syften i läroplanen ska uppfyllas har förskolläraren ett utökat ansvar, för att detta ska vara 
möjligt krävs att förskolechefer och huvudmän ser till att det finns utrymme och möjligheter 
till detta, bland annat genom att anställa tillräckligt med förskollärare (Skolverket, 2016, s. 
18). Personalens utbildning har betydelse för verksamhetens kvalité. För att uppnå läroplanens 
mål är det viktigt att personalen har stor kännedom om barn och vad som krävs för att barn 
ska kunna utvecklas och lära på bästa sätt. För verksamhetens kvalité är det av betydelse att 
personalen har god förståelse och en god möjlighet att kunna utforma verksamheten så att den 
möter både det enskilda barnets och hela barngruppens behov. Det är även viktigt att 
personalen har kompetens att kunna föra en god dialog och ett gott samarbete med både 
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barnet och föräldern. Utbildad och kunnig personal möjliggör ett arbete som präglas av ett 
gott samspel och bra relationer, där varje barn kan stödjas och stimuleras på ett sätt som möter 
dess individuella behov (Skolverket, 2016, s. 14). I förskolans läroplan anges att 
”barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (Lpfö 98, rev. 

2010, s. 6). Barngruppens storlek och antal barn per pedagog inverkar på kvaliteten i 
förskolan, men detta måste även ses i förhållande till den kompetens och utbildning som 
personalen har. I en kartläggning skolverket genomfört på uppdrag av regeringen 
framkommer det att frågan kring barngruppens storlek är komplicerad och att det är ett flertal 
olika faktorer kring kvaliteten som påverkar vad som är en lagom storlek på barngruppen 
(Skolverket, 2016, s. 17-18). Den faktorn som har den största påverkan på kvaliteten i 
förskolan är vilken utbildning och kompetens personalen har. Dock har det visats att storleken 
på barngruppen har betydelse på pedagogikens kvalitet och att mindre barngrupper bör 
prioriteras. Nya riktmärken från 2016 angående antalet barn i en barngrupp är sex till tolv 
barn för åldrarna ett till tre år och nio till femton barn för åldrarna fyra till fem år (Skolverket, 
2016, s. 19, 21). Mindre barngrupper blir viktigare desto yngre barnet är. Anledningen till att 
barngrupperna inte bör vara för stora är att barnets relationer till pedagoger och andra barn 
kan hämmas vilket gör att barnet kan känna sig otryggt. Yngre barn är i stort behov av nära 
och trygga kontakter med vuxna och detta medför att de påverkas mest av stora barngrupper 
och låg personaltäthet (Skolverket, 2016, s. 20-21). Låg personaltäthet kan leda till att den 
vuxne inte får tid att lyssna på barnets tankar och upplevelser och att det endast är pedagogen 
som berättar för barnet vad det ska göra. Det blir pedagogen som kommunicerar med barnet 
och inte barnet som kommunicerar med pedagogen (Skolverket, 2016, s. 21). 
 
H. Sträng och Persson framhåller att lärande är en förutsättning för omsorg och omsorg en 
förutsättning för lärande i förskolan. För barnets välbefinnande i förskolan menar de att det är 
nödvändigt att det råder en balans mellan aktiviteter, lek och vila samt att rutinsituationer som 
blöjbyten, toalettbestyr och måltidssituationer ges gott om utrymme (2003, s. 54-55). H. 
Sträng och Persson menar vidare att det är av betydelse att pedagogen är uppmuntrande och 
positiv gentemot föräldrarna och förmedlar en känsla om att de tycker om deras barn och är 
bra för dem (2003, s. 51). Skollagen föreskriver att förskolan ska ”stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 
på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet” (SFS 2010:800, Skollagen, s. 43). Det är i samspel med andra människor som barnets 

identitet och självkänsla utvecklas. I förskolan är det av vikt att barngruppen utformas på ett 
sätt som främjar barnets möjlighet att utveckla relationer och att delta i det sociala samspelet. 
Trygghet och tillit till andra människor påverkar barnets självkänsla, vilket har betydelse för 
barnets lärande. En trygg vardag skapar möjligheter för barnet att bygga upp varaktiga 
relationer. Miljöns utformning i förskolan har betydelse för barns utveckling och lärande 
(Skolverket, 2016, s. 15, 26). I läroplanen för förskolan framhålls att ”förskolan ska erbjuda 

barnen en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att 

utforska omvärlden” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6). Miljön bör vara föränderlig och anpassas efter 
den aktuella barngruppens behov och förutsättningar, vilka barn som går i gruppen ändras 
vilket gör att gruppens behov förändras (Skolverket, 2016, s. 15). 
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I läroplanen för förskolan anges att förskolläraren ska ansvara för ”att varje barn tillsammans 

med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 13). Att 

introducera sitt barn i förskolan kan enligt H. Sträng och Persson innebära en svår omställning 
för både barn och föräldrar och vid denna övergång kan det finnas många frågor som 
föräldern vill ha svar på (2003, s. 48). I förskolans läroplan framgår det att förskolan ska vara 
ett komplement till hemmet ”genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 

ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 13). H. Sträng och 

Persson hävdar att det är vid introduktionen som samverkan mellan förskolan och hemmet 
grundläggs. Varje barns introduktion i förskolan är unik och måste anpassas efter barnets 
individuella behov (2003, s. 51, 59). Enligt H. Sträng och Persson ska barn och föräldrar ska i 
förskolan få tillgång till en givande, mångsidig verksamhet präglad av omsorg och anpassad 
utefter det enskilda barnets behov och förutsättningar. Oavsett vart i landet föräldrarna bor ska 
de erbjudas en verksamhet som är likvärdig. Dock menar de att det är ett faktum att förskolors 
verksamhet varierar delvis beroende på ledning och pedagoger och hur dessa ser och tolkar 
läroplanen. Samspelet mellan barn, pedagoger och föräldrar bidrar till att varje förskola bildar 
en unik verksamhet (2003, s. 47-48).  

Wallskog menar att pedagogens fallenhet att utveckla goda relationer till barn och föräldrar är 
betydelsefull för förälderns möjlighet att känna tillit och förtroende till förskolan. 
Introduktionen är barns första möte med förskolan. Barnet får vid introduktionen möjlighet att 
utforska den nya miljön och för barnets trygghet är det viktigt att den lockas att knyta an till 
pedagogerna. Detta arbete underlättas om föräldrarna känner tillit och förtroende till 
förskolan, vilket de oftast gör när de ser att deras barn mår bra i förskolan och blir väl 
omhändertagna (2011, s. 23-24). Sandberg och Vuorinen hävdar att barn påverkas av hur 
deras föräldrar upplever förskolan, även om föräldern försöker att inte visa sina negativa 
känslor för barnet överförs detta till barnet omedvetet (2007, s. 49). I och med hämtning av 
barnet informeras ofta föräldrarna om vad som hänt under dagen och får därmed ett visst 
inflytande i barnets vistelse på förskolan, däremot behöver föräldrarna få tillgång till andra 
tillfällen att få en djupare insikt genom andra möten (Skolverket, 2013, s. 35-36).  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Anknytningsteorin 
 

Psykoanalytikern John Bowlby är anknytningsteorins grundare. Bowlby fick i slutet av 1940-
talet i uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) att utreda vad som kunde göras för att 
hemlösa barn skulle få det bättre. Bowblys rapport fick namnet Maternal care and mental 
health och i den framhöll han vilken betydelsefull roll föräldrarna har för sina barns 
utveckling och vilka konsekvenser som kan uppstå när barn separeras tidigt från sina 
föräldrar. Anknytningsteorin innefattar förälderns vilja och möjlighet att tillgodose barnets 
behov av tröst och trygghet, både i situationer som barnet upplever som hotande och i 
situationer där barnet vill utforska omvärlden. Anknytning är något som växer fram gradvis 
under de första åren i barnets liv. Barnets anknytning till sina föräldrar och eventuell annan 
anknytningsperson kan se olika ut beroende på hur samspelet mellan barnet och de olika 
anknytningspersonerna utvecklas (Broberg m.fl., 2012, s. 33-34). Bowlby framhåller att 
förmågan att knyta nära känslomässiga band till andra människor är något som inom 
anknytningsteorin ses som oerhört betydelsefullt och grundläggande för människan (2010, s. 
146). Det som påverkar huruvida en anknytningsrelation utvecklas är hur ofta och regelbundet 
barnet träffar den vuxna samt hur ofta den vuxna haft möjlighet att trösta barnet på ett 
lyckosamt sätt. För att det ska utvecklas en anknytningsrelation krävs det tid, engagemang och 
kontinuitet (Broberg m.fl., 2012, s. 67). Föräldrars egen anknytning under barndomen 
påverkar hur deras barns anknytning till dem själva blir.  Möjligheten att vara en god förebild 
eller en god vuxen är ett socialt arv men detta arv är inte alltid avgörande, forskning visar att 
den vuxnes erfarenheter kring anknytning kan förändras under senare livserfarenheter 
(Kihlbom m.fl., 2009, s. 13-14). Bowbly poängterar att forskning tyder på att moderns sätt att 
samspela med sitt barn i hög grad påverkas av det anknytningsmönster som modern själv haft 
till sina föräldrar. Det finns inte lika mycket forskning om faderns tidigare 
barndomserfarenheter, men den forskning som finns tyder på att detta även gäller här (2010, s. 
38). 
 
Anknytning är en specifik typ av nära känslomässig relation. Alla nära känslomässiga 
relationer har vissa beröringspunkter, det är att relationen är varaktig och att den är till en viss 
specifik person och denna person går inte att byta ut mot någon annan. Andra 
beröringspunkter är att relationen är av stor känslomässig vikt, båda personerna i relationen 
söker närhet till varandra och när de skiljs från varandra av en anledning som inte är frivillig 
upplever de obehag. Förutom dessa punkter är det en punkt till som gör att den nära 
känslomässiga relationen blir till en anknytningsrelation, det är att tröst, trygghet och beskydd 
söks hos anknytningspersonen. Det är av betydelse att skilja på den relation som barnet har till 
föräldern från den relation föräldern har till barnet. Barn och föräldrar kan inte vara anknutna 
till varandra, det är barnet som knyter an till föräldern. Detta gör barnet för att erhålla skydd 
och trygghet. Det som händer när föräldern besvarar barnets behov av trygghet och beskydd 
är att ett känslomässigt band präglat av omvårdnad utvecklas för att kunna möta barnets 
behov (Broberg m.fl., 2012, s. 36-37).  
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Relationen mellan spädbarnet och föräldern är särskilt viktig eftersom barnet från början är 
helt beroende av föräldern för sin överlevnad. Människan levde i sitt tidiga historiska skede 
ett kringvandrande liv där barnet inte kunde gömmas undan, utan var helt beroende av den 
vuxnas beskydd för att överleva.  Bowlby drog slutsatsen att barnet förses med ett 
beteendesystem som gör att närheten till föräldern underlättas eftersom detta gör det lättare 
för föräldern att skydda barnet (Broberg m.fl., 2012, s. 39). Broberg m.fl. framhäver att 
spädbarn har svårt att själva hantera och reglera sina starka känslor, de behöver föräldrarnas 
stöd och hjälp att utveckla en känslomässig självreglering. Under barnets andra halvår 
utvecklar det en rädsla för separationer, då är det vanligt att barnet protesterar kraftigt när 
föräldern lämnar och även protesterar mot andra omsorgsgivare än sina föräldrar. När barnet 
börjar närma sig ett års ålder kan barnet ofta förflytta sig av egen kraft, på så vis kan barnet 
själv påverka hur långt ifrån föräldrarna det vill befinna sig. Eftersom barnet i dessa lägen till 
viss del själv kan bestämma över avståndet till föräldern kan det sägas att barnet uppvisar ett 
målstyrt beteende beroende på huruvida anknytningssystemet är aktiverat eller inte (2012, s. 
42). I och med att barnets kognitiva förmåga utvecklas får barnet lättare för separationer från 
föräldrarna och även lättare i mötet med nya människor. Med stigande ålder och med växande 
socialt nätverk blir anknytningen till föräldern inte lika styrande, men när barnet väl har behov 
av anknytningen är den fortfarande lika viktig (Broberg m.fl., 2012, s. 37, 43). 

3.2 Trygg bas  
 

Det mest centrala begreppet inom anknytningsteorin är begreppet trygg bas. Detta begrepp 
myntades av Mary Ainsworth som stod i nära samarbete med Bowlby (Broberg m.fl., 2012, s. 
35-36). Begreppet trygg bas synliggör två viktiga delar av den vuxnas omsorgsförmåga, 
nämligen att den vuxna ska vara en trygg bas när barnet utforskar omvärlden samt att den 
vuxna ska vara en ”säker hamn” dit barnet kan vända sig om den känner oro och fara. Den 

trygga basen gör det möjligt för barnet att våga utforska omvärlden eftersom det finns en 
”säker hamn” som barnet kan återvända till när barnet börjar känna sig otrygg i sitt utforskade 

(Broberg m.fl., 2012, s. 44-45). Bowbly menar att förälderns roll som en trygg bas framför allt 
handlar om att alltid finnas där för barnet, men att låta barnet utforska på egen hand och inte 
lägga sig i om det inte behövs. För att en förälder ska kunna fungera som en trygg bas måste 
denne ha en instinktiv förståelse för barnets behov och behandla barnet med stor respekt 
(2010, s. 33-34). Om barnets relation till anknytningspersonen är otrygg medför detta 
konsekvenser för barnets möjlighet att utforska omvärlden eftersom barnet inte kan förlita sig 
på att det finns en ”säker hamn” att återvända till. Det finns då två vägar som barnet kan gå, 
antingen kan barnet klänga sig fast vid den vuxne och därmed inte lämna basen, eller så kan 
barnet uppträda på ett sätt som visar att barnet inte behöver den ”säkra hamnen” för att känna 

sig trygg (Broberg m.fl., 2012, s. 44-45). Barn som inte kan använda sin förälder som en trygg 
bas och en ”säker hamn” lär sig att utveckla andra sätt att söka skydd hos föräldern. Vilken 
relation barnet har till sin anknytningsperson och hur denna utvecklas påverkar således vilken 
form och struktur som anknytningen får (Broberg m.fl., 2006, s. 157). Det som framför allt 
kan sägas vara ändamålet med anknytningen är att barnet ska kunna hålla det bästa möjliga 
avstånd till den vuxne, det vill säga avståndet till den vuxna ska inte vara så nära att 
utforskandet störs och inte så långt att barnet blir osäkert (Broberg m.fl., 2006, s. 176). 
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Broberg m.fl. hävdar att barnet måste finna en bra balans mellan tryggheten och utforskandet 
och hur föräldern bemöter barnet i detta har betydelse för anknytningens utveckling ( 2006, s. 
166-167). 

3.3 Anknytningsmönster 
 

Det har visat sig vara av vikt att skilja mellan anknytningens utveckling och anknytningens 
kvalitet. Det är den täta fysiska kontakten som barnet har med sin förälder som gör att det 
utvecklas en anknytning och detta medför att barnet utvecklar en anknytning även till en 
förälder som vanvårdar eller misshandlar barnet. Barn som inte utvecklar en anknytning till 
sin förälder har inte fått den täta fysiska kontakten. Ainsworth urskilde olika 
anknytningsmönster och kom fram till att barns anknytning kan beskrivas som antingen 
organiserad, det vill säga trygg, undvikande eller ambivalent eller som desorganiserad 
(Broberg m.fl., 2012, s. 49, 51). 

3.3.1 Organiserad anknytning   
 

När barnet upplever trygghet slås anknytningssystemet av för att barnet ska kunna utforska 
omvärlden. Ett barn som har en trygg anknytning vet med sig att den alltid kan vända sig till 
föräldern vid känsla av osäkerhet. Barnet kan använda sig av den trygga basen för att utforska 
omvärlden i förvissning om att barnet alltid kan återvända till den ”säkra hamnen” vid 

upplevelse av fara. Anknytningssystemet slås på när barnet exempelvis är rädd, osäker, trött 
eller sjuk och det förhindrar barnet från att utforska omvärlden. För att föräldern ska kunna 
fungera som en trygg bas för barnet krävs det att barnet vid många tillfällen har fått uppleva 
att föräldern är lyhörd för barnet och att föräldern visar för barnet att denne är en trygg och 
säker person. Ett tryggt barn kan växla mellan att utforska omvärlden och att söka trygghet 
(Broberg m.fl., 2012 s. 51-52). 
 
Barn med undvikande anknytning utnyttjar inte föräldern som en trygg bas. Barn med denna 
typ av anknytning har ofta fått erfara att föräldern uttrycker missnöje över barnets krävande 
behov. Föräldern saknar lyhördhet för barnet samt kan uppfatta barnet som klängigt. Det 
händer att föräldern avvisar barnet och inte tar barnets känslomässiga behov på allvar.  Barn 
är i stort behov av närhet, ett barn med undvikande anknytning har lärt sig att det bästa sättet 
att få så mycket närhet som möjligt är att inte visa behov av tröst och annan känslomässig 
uppmärksamhet, om det inte är alldeles nödvändigt. Barnet har lärt sig att ta hand om sina 
egna känslor och inte vara beroende av förälderns uppmärksamhet för att hantera detta. Detta 
medför att barnet får klara sig själv även i situationer som det kanske inte alls är 
känslomässigt redo för. En konsekvens av denna typ av anknytning är att barnet blir 
självständigt, men denna självständighet är mycket skör och barnet kan ha svårt att visa 
empati för andras känslor (Broberg m.fl., 2012, s. 52-53; Broberg m.fl., 2006, s. 132) 
 
Barn med ambivalent anknytning har ofta föräldrar som är lyhörda för barnets känslor och 
behov, men denna lyhördhet är mycket oförutsägbar. Detta medför att barnet inte har 
möjlighet att förutspå förälderns respons på de signaler som barnet sänder ut. Det är framför 
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allt på den vuxnes villkor som samspelet sker, föräldern kan vara en bra förälder men är inte 
så bunden av barnets signaler. Barnet har svårt att själv påverka samspelet med föräldern, det 
är föräldern och dennes uppfattning som är styrande. Barn med denna typ av anknytning får 
svårt att lita på sin egen förmåga och blir därmed ofta ganska passiva. En del barn med denna 
typ av anknytning har ett anknytningssystem som ständigt är fullt påslaget. Barn med 
ambivalent anknytning är ofta oroliga och missnöjda. För att kunna säkerställa att barnet får 
den trygghet som barnet är i behov av vid rädsla och oro ser barnet till att ständigt hålla sig 
mycket nära föräldern (Broberg m.fl., 2012, s. 53-54). 

3.3.2 Desorganiserad anknytning 
 

Barn med desorganiserade anknytningen har ett samspel med föräldern som präglas av rädsla 
och på grund av denna rädsla får barnet svårt att utveckla ett anknytningsmönster, det vill 
säga en anknytning som är antingen trygg, undvikande eller ambivalent. En förälder som av 
olika anledningar under en längre period är oförmögen att trösta sitt barn gör att barnet 
utvecklar en förmåga att koppla ur sitt anknytningssystem och detta är mycket skadligt för 
barnets känslomässiga utveckling. Det är framför allt rädsla som gör att anknytningssystemet 
slås på när barnet upplever rädsla söker det naturligt sin förälder. Om det är föräldern som har 
utlöst rädslan ökar rädslan när föräldern närmar sig barnet. Detta medför att 
anknytningssystemet slås på i ännu högre grad, vilket gör att det skapas en förvirring och oro 
hos barnet. Barnet klarar alltså inte av att organisera anknytningen till föräldern och det är 
därför som det kallas dessorganiserad anknytning (Broberg m.fl., 2012, s. 54-55). 

3.4 Anknytningshierarki 
 

Broberg m.fl. menar att ett barns olika anknytningsrelationer kan sägas vara hierarkiskt 
organiserade, de är inte likställda utan en anknytningsrelation är viktigare för barnet än en 
annan anknytningsrelation. Den person som finns överst i anknytningshierarkin är den som 
haft den närmaste och tätaste relationen till barnet under spädbarnstiden, vanligtvis barnets 
mamma. I det fall som barnet upplever att den befinner sig i en farofylld situation, och flera 
anknytningspersoner finns i närheten, kommer barnet att söka skydd hos den som är högst upp 
i anknytningshierarkin. Att barnets anknytningspersoner är hierarkiskt organiserade grundar 
sig i det som är anknytningens primära syfte, att beskydda barnet vid behov. Barnet vet med 
sig vem av anknytningspersonerna barnet i första hand kommer att söka beskydd hos vid 
eventuell fara och kan därför ha denna person under särskild uppsikt. Detta medför att barnet 
kan ha svårt för att bli tröstad av en person som barnet har längre ner i anknytningshierarkin 
om en för barnet högre uppsatt person finns i närheten (2012, s. 69).  

3.5 Anknytningsmönsters stabilitet 
 

När ett anknytningsmönster har utvecklats har det en förmåga att vara bestående, vilket ofta 
beror på att föräldern fortsätter att samspela med barnet på samma sätt som när 
anknytningsmönstret utvecklades. Ett tryggt anknutet barn är lätt för föräldrarna att ta hand 
om, vilket skapar positiva reaktioner hos föräldrarna och därmed förstärker barnets beteende 
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ännu mer. Ett otryggt anknutet barn är mer krävande vilket skapar negativa reaktioner hos 
föräldrarna, vilket gör att barnets krävande mönster förstärks. Det går dock att bryta ett 
anknytningsmönster. Barnets anknytningsmönster till föräldern är fram till det att barnet är två 
till tre år gammal beroende av hur samspelet med föräldern är, om samspelet med föräldern 
förändras, förändras även anknytningsmönstret. Desto äldre barnet blir ju mer internaliseras 
anknytningsmönstret till att bli en egenskap hos barnet (Bowlby, 2010, s. 152). 

3.6 Inre arbetsmodeller 
 

Under barnets andra halvår utvecklas den kognitiva förmågan, barnet kan därmed börja forma 
olika föreställningar om sig själv och om de relationer som barnet har till andra personer i 
dess närhet (Broberg m.fl., 2012, s.46-47). För att beskriva hur anknytningsmönster 
internaliseras till att bli en egenskap hos barnet används begreppet inre arbetsmodell (Bowlby, 
2010, s. 155). Broberg m.fl. hävdar att inre arbetsmodeller är en form av mentala 
representationer av verkligheten, med hjälp av dessa kan barnet förutsäga vilken effekt ett 
visst handlande kommer att få (2012, s.46-47). De inre arbetsmodellernas främsta syfte är att 
barnet ska kunna tyda och förstå anknytningspersonens känslor samt att kunna förutsäga hur 
denne kommer att agera i olika situationer. De har även till syfte att hjälpa barnet att själv 
kunna reglera sitt anknytningssystem, sina tankar, föreställningar och känslor.  Inre 
arbetsmodeller bör ses som en aspekt av det anknytningssystem barnet har. Desto mer 
samspel med anknytningspersonen barnet får uppleva, ju mer utvecklade blir de inre 
arbetsmodellerna (Broberg m.fl., 2006, s. 129-130). De inre arbetsmodellerna som barnet 
skapar av anknytningen utgör en viktig del av barnets utveckling av sin personlighet, vilket i 
sin tur har en stor påverkan för barnets totala utveckling, framför allt för barnets möjlighet att 
utveckla nära känslomässiga relationer (Broberg m.fl., 2012, s. 33). Barnet kan ha olika inre 
arbetsmodeller av olika anknytningspersoner, arbetsmodellen till mamman kan utvecklas på 
ett sätt och arbetsmodellen till pappan kan utvecklas på ett annat sätt eftersom 
arbetsmodellerna utvecklas i samspel och alla samspel är olika (Broberg m.fl, 2006, s. 131-
132).  
 
För att de inre arbetsmodellerna ska hjälpa barnet i interaktionen med omvärlden på ett bra 
sätt är det viktigt att de återspeglar verkligheten. Om relationen till anknytningspersonen 
präglas av trygghet och positiva erfarenheter för barnet utgör de inre arbetsmodellerna inga 
svårigheter, barnet kan då även acceptera sådant som barnet upplever som negativt, 
exempelvis att föräldern inte alltid kan ta bort smärtan när barnet har ramlat och gjort sig illa 
(Broberg m.fl., 2012, s. 46-47). I de fall som de negativa erfarenheterna barnen får i relationen 
med sina närmaste överväger de positiva erfarenheterna kan det uppstå problem i de inre 
arbetsmodellerna. Oavsett om barnet har övervägande positiva eller negativa erfarenheter 
måste barnet lita på sin förälder i utsatta situationer. Problemet för barnet när relationen 
framför allt präglas av negativa erfarenheter är att trots detta kunna behålla närheten och lita 
på föräldern. Barn i dessa situationer är tvungna att bortse från de negativa erfarenheterna i 
sin inre arbetsmodell, till exempel om föräldern hånar barnet eller säger elaka kommentarer. 
Genom att bortse från de negativa aspekterna kan barnet bibehålla en god inre arbetsmodell 
av relationen och kan därmed fortsätta att vara nära föräldern utan att känna lidande på grund 
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av relationens utformning. På sikt innebär detta dock problem, de inre arbetsmodellerna 
avbildar inte längre verkligheten på ett korrekt sätt och de kan därför inte hjälpa barnet på det 
sätt som de är avsedda att göra (Broberg m.fl., 2012, s. 47).  
 
De inre arbetsmodellerna av avknytningspersonerna lägger grunden för hur nya inre 
arbetsmodeller av andra personer utvecklas samt hur barnets inre arbetsmodell av sig självt 
utvecklas (Broberg, m.fl., 2006, s. 130-131). Broberg m.fl. framhåller att barnet i mötet med 
nya personer kommer att utgå från de arbetsmodeller som barnet redan har skapat, de 
arbetsmodeller som utformats i samspel med den närmaste familjen. Av den anledningen 
försöker barnet att utforma miljön runt omkring sig på ett sätt som gör att miljön går att 
hantera med de inre arbetsmodeller som barnet redan byggt upp. Barn som har trygga och 
positiva inre arbetsmodeller kommer med hjälp av dessa att kunna bygga upp en positiv miljö 
runt omkring sig. Barn som däremot har otrygga inre arbetsmodeller får ofta en interaktion 
med andra barn och vuxna som präglas av negativitet, vilket befäster barnets uppfattningar 
om andra människor och hur de är (2012, s. 48). När barnet utvecklar den inre arbetsmodellen 
av självet är det av stor betydelse vilka reaktioner anknytningspersonen visat barnet och 
barnets beteende (Broberg, m.fl., 2006, s. 130-131). Den inre arbetsmodellen av självet utgår 
till stor del således från hur barnet upplever att anknytningspersonen ser på det värde som 
barnet och barnets beteende har. Om relationen till anknytningspersonen präglas av en stor 
tillgänglighet för barnet, får barnet en känsla av att denne kan förlita sig på att 
anknytningspersonen finns där för barnet vid behov. Ett barn som bemöts med förståelse, tröst 
och trygghet när den blir rädd utvecklar en bättre känsla av sitt eget värde än ett barn som 
bemöts av hånfullhet och oförståelse. Barn som vet med sig att anknytningspersonen finns 
tillgänglig om det behövs har lättare att utforska även sådant som inte har med anknytningen 
att göra (Broberg m.fl., 2006, s. 131-132). 
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4. Litteraturöversikt  
 

Under detta avsnitt kommer följande att tas upp: Allmänt om introduktionen, Anknytningen 
under introduktionen, Anknytningsmönster, Pedagogers och föräldrars betydelse under 
introduktionen, Betydelsen av en kontaktpedagog, Separationen mellan barn och föräldrar, 
Introduktionens påverkan för barns välmående samt Barns behov och förutsättningar under 
introduktionen.  

4.1 Allmänt om introduktion  
 

”Målet med invänjningen är att barnet ska stå ut med att föräldern går och för detta krävs att barnet har en stark 
tilltro till personalen. Personalen som anknytningsperson blir en nödvändighet” (Kihlbom m.fl., 2009, s. 30). 

 
Förskolan utgör en stor del av de flesta barns vardag och är således en viktig del av 
barndomen. Forskningen kring barns introduktion i förskolan är begränsad, både på ett 
nationellt och internationellt plan (Simonsson & Thorell, 2010, s. 53, 55). Introduktionen i 
förskolan är barnets första institutionella möte. Månsson pekar i sin studie på att 
introduktionen i förskolan ses som en viktig tid i både barnets och familjens liv (2011, s. 7-8). 
Att börja förskolan är enligt Løkken m.fl. ett stort steg i barnets liv och det lilla barnets vilja 
av att uppleva och utforska omvärlden underlättar under denna period. Enligt dem är det som 
pedagog av vikt att finna en balans när det gäller trygghet och utmaningar för barnet (2006, s. 
64-65). Månsson hävdar att den vanligaste åldern för barn att börja i förskolan är mellan ett 
och ett och ett halvt års ålder (2013, s. 79). Simonsson och Thorell menar att introduktionen är 
en process som inte bara sker, utan som skapas av alla de som deltar, både barn, föräldrar och 
pedagoger. (2010, s. 53). Under barnets introduktion i förskolan är det mycket intryck som 
ska tas in, både den verksamhet som de vuxna har utformat och definierat och den kultur som 
den befintliga barngruppen skapat. Under barnets introduktion i förskolan handlar det även 
om att barnet ska förstå och komma underfund med förväntningar och normer som finns 
inbyggda i förskolans miljö (Simonsson och Thorell, 2010, s. 54).  Månsson menar att det är 
vanligt att föräldrar känner oro över att lämna över sitt barn till förskolan där barnet ska tas 
om hand om av människor som de inte känner. Övergången till att bli ett förskolebarn innebär 
en övergång till en helt ny värld för barnet, från den trygga hemmiljön till förskolan som är en 
okänd miljö för barnet. Introduktionen i förskolan kan således innebära en stor omställning 
för både barn och föräldrar och kan upplevas som en svår period samtidigt som den kan vara 
spännande och givande (2013, s. 79). Enligt Broberg m.fl. påverkar pedagogers kunskap om 
anknyting deras syn på introduktionen (2006, s. 182). 
  
Månsson hävdar att det under introduktionen är vanligt att föräldern har en mycket aktiv men 
att samverkan under introduktionen kan se olika ut (Månsson, 2013, s. 79). Introduktionen 
kan utformas på många olika sätt. Enligt Broberg m.fl. kan långa introduktionsperioder 
påverka verksamheten, speciellt under hösten då de flesta barn introduceras och projekt är 
oftast något som pedagogerna lägger åt sidan under dessa perioder. Broberg m.fl. hävdar att 
det ofta är många barn som introduceras samtidigt för att introduktionsperioden ska bli 
kortare, vilket de menar skapar mycket arbete för pedagogerna (2012, s. 158- 159). Enligt 
Broberg m.fl. är syftet med introduktionen bland annat att barnet ska introduceras i den nya 
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miljön, att barnet ska knyta an till minst en pedagog så att barnet känner sig tryggt och att 
barnet ska klara av att leka och utforska världen utan mamma och pappa under en stor del av 
dagen. Att barnet klarar av att vistas stora delar av dagen utan förälderns närvaro på förskolan 
betyder enligt Broberg m.fl. inte att barnet är opåverkat av förändringen, de menar att barnet 
kan tyckas se redo ut men att barnet i själva verket kan känna av stresshormoner, vilket 
innebär att barnet inte får någon inre ro utan känner sig blyg och otrygg. Detta kan enligt dem 
pågå en lång tid efter introduktionsperioden (2012, s. 149-150). Simonsson och Thorell menar 
att barnets skapande av relationer till övriga barn i barngruppen också är en viktig del under 
introduktionen (2010, s. 64). När föräldern börjar lämna barnet måste barnet enligt Løkken 
m.fl. få tid till att vara ledset, de menar att det är som att barnet måste få gräva ner sig för att 
sedan kunna gräva sig uppåt igen. Donald Winnicott, barnläkare och teoretiker, hävdar att 
barnet under den här perioden helt och hållet använder sina krafter till att fokusera på att hålla 
fast vid de inre bilder som barnet har av föräldern. Detta är enligt honom en bearbetning som 
barnet måste gå igenom och om pedagogen inte ger barnet tillåtelse till detta kan barnet 
påverkas genom stress och förlora intresset av att uppleva och utforska. Winnicott menar att 
barnet bör få uppleva lite av världen i taget. Om barnet får uppleva allt vad världen innebär på 
en gång menar han att det blir övermäktigt för barnet att hantera men att det samtidigt finns en 
risk för att barnet tappar intresset av utforskandet om barnet får uppleva för lite av världen 
(Løkken m.fl., 2006, s.68). Winnicott myntade begreppet good-enough-mothering och med 
detta menar han att det räcker om föräldrar är tillräckligt bra i sitt föräldraskap, de behöver 
inte vara perfekta. Med tillräckligt bra menar han i detta sammanhang att det finns minst en 
vuxen som tillgodoser barnets grundläggande behov samt bemöter och samspelar med barnet 
på ett lyhört sätt som inte är oförutsägbart. Broberg m.fl. framhåller att detta synsätt kan föras 
över på förskolans pedagoger. De menar att små barn har en genetiskt medfödd förmåga att 
kunna klara sig med denna tillräckliga form av omvårdnad, både i hemmet och i förskolan 
(Broberg m.fl., 2012, s. 68). 

4.2 Anknytningen under introduktionen  
 

Enligt Broberg m.fl. har det svenska samhället och dess tillhörande föräldraförsäkring medfört 
att i princip alla barn är hemma med någon av föräldrarna under sitt första år. Barn som är 
mellan ett till två år gamla befinner sig ofta i ett stadium som är kritisk ur 
anknytningssynpunkt. Kring denna ålder undersöker och övar barnet på de strategier som det 
använder vid anknytningen, det vill säga barnet använder de erfarenheter det fått från sina 
anknytningspersoner. De strategier barnet har erhållit för olika anknytningsbeteenden tränar 
det genom att använda sig av den trygga basen och ”säkra hamnen”. Broberg m.fl. hävdar att 
barn i ettårsåldern behöver stöd och hjälp av en nära vuxen för att kunna reglera sin 
känslostämning eftersom barnet behöver mogna mer för att kunna ta hand om sina 
emotionella känslor på ett bra sätt (2006, s. 177-178). Att knyta an till den vuxne som ger 
barnet omsorg är enligt Niss och Söderström något som är livsnödvändigt för barnet. För att 
det ska utvecklas en trygg anknytning krävs det enligt dem att den känslomässiga relationen 
från den vuxne präglas av positivitet och de menar att det är viktigt att den vuxne lyssnar på 
barnet, är empatisk och tillgodoser barnets behov. Bowlby framhåller hur oerhört viktig 
anknytningen är för barnet och dess utveckling. Anknytning kan beskrivas som den 
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psykologiska länk som utvecklas mellan barnet och de vuxna som har allra störst 
känslomässig betydelse för barnet, oftast är detta föräldrarna (Niss & Söderström, 2006, s.32-
33). Enligt Kihlbom m.fl. är det viktigaste för barnets fortsatta utveckling hur barnets 
anknytningspersoner bemöter barnets behov och intressen (2009, s.13). Kihlbom m.fl. hävdar 
att barnet behöver rutiner och engagerade vuxna omkring sig och de menar att det som vuxen 
är av stor vikt att se barnet som en egen individ. De framhäver vidare att barn även är i behov 
av bekräftelse vilket kräver uppmärksammade vuxna (2009, s. 14).  
 
För de allra yngsta barnen är nyfikenhet över att utforska världen och tryggheten en 
balansgång enligt Broberg m.fl. och de framhåller att barnet för att det ska kunna utforska 
världen på bästa sätt behöver känna tryggheten och närheten av en anknytningsperson (2012, 
s. 19-20). Enligt Kihlbom m.fl. är pedagogens viktigaste uppgift att få med barnet i leken och 
att barnet ska känna att det är roligt att börja i förskolan. Genom att pedagogen bjuder in 
barnet till leken och presenterar de leksaker som finns tillgängligt på förskolan menar 
Kihlbom m.fl. att pedagogen blir en intressant person för barnet. De framhåller vidare att det 
är genom leken som tryggheten mellan barnet och pedagogen byggs upp (2009, s. 31). Enligt 
Niss och Söderström är det viktigt att pedagogen ser sig själv som en betydelsefull 
anknytningsperson för barnet (2006, s. 32). Broberg m.fl. hävdar att anknytningen till 
pedagogerna i förskolan är viktig för barnets möjlighet att känna trygghet, vilket enligt dem är 
avgörande för barnets vistelse på förskolan. För att barnet ska gå vidare i sin utveckling på 
bästa sätt hävdar de att det är viktigt att barnet har en vuxen att knyta an till (2012, s. 17-18). 
Kihlbom m.fl. lyfter fram att föräldrarna är det mest betydelsefulla barnet har och menar att 
pedagogerna behöver ta över mycket av denna viktiga roll under den tid som barnet vistas på 
förskolan (2009, s. 14). Anknytning utgör bara en del av den relation som barnet har till sina 
föräldrar, relationen består även av många andra aspekter.  En och samma förälder kan 
tillgodose alla de aspekter som föräldraskapet innebär, men ofta kan barnet föredra en förälder 
att leka med och en annan förälder som anknytningsperson att ty sig till när barnet upplever 
fara. Likaså kan detta hända under barnets vistelse i förskolan. Den pedagog som haft mest 
kontakt med barnet under introduktionen blir ofta den pedagogen som barnet utvecklar en 
anknytningsrelation till medan barnet i leksammanhang kan föredra en annan pedagog 
(Broberg m.fl., 2012, s. 38-39). Broberg m.fl. framhäver att alla vuxna kan bidra med olika 
saker i anknytningen till barnet och att det viktigaste är att barnet känner att den får trygghet i 
alla delar, men att det inte behöver vara av en och samma person (2012, s. 21).  
 
Broberg m.fl. lyfter fram att de flesta barn har mellan en till fem anknytningspersoner. Att 
antalet inte är fler beror på att en god anknytning kräver mycket tid och att det finns vuxna 
som bemöter barnet på rätt sätt. De menar att barnet i förskolan oftast skapar en god 
anknytning till en av pedagogerna men att det känner tillit till flera (2012, s. 71-72). 
Anknytningsrelationer som barn utvecklar efter ett års ålder, exempelvis till pedagoger i 
förskolan, påverkas enligt Broberg m.fl. av de anknytningsrelationer och inre arbetsmodeller 
som barnet har sedan tidigare. Enligt Broberg m.fl. utgår barnet från att alla ska agera likadant 
när det är ledset och detta gör att barnets anknytning till föräldrarna speglar av sig i hur 
anknytningen till pedagogerna blir. De hävdar vidare att det oftast inte är något problem för 
barnet att knyta an till andra vuxna om barnet har en trygg anknytning till sina föräldrar. De 
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menar att det är värre för barn som inte har erfarenhet av en trygg anknytning innan de börjar 
förskolan eftersom det är lätt att dessa barn blir tystlåtna och drar sig undan och således inte 
får den uppmärksamhet som behövs av pedagogen. Enligt Broberg m.fl. är det av vikt att 
pedagogen upptäcker dessa barn i tid för att kunna ge dem extra trygghet till att skapa nya 
anknytningsrelationer och för att det ska kunna ske framgångsrikt menar de att pedagogen 
måste avsätta mycket tid till detta (2012, s. 73-74). Dock kommer Goossens och van 
IJzendoorn i sin forskning fram till att även när barnet involveras i otrygga 
familjeanknytningar kan det fortfarande uppnå trygga anknytningsrelationer med pedagoger 
(1990, s. 836). Cugmas har i sin forskning konstaterat att en trygg anknytningsrelation mellan 
barn och pedagog kan kompensera för en otrygg anknytningsrelation mellan barn och 
förälder. Barn som kommer från familjeförhållanden som präglas av trygg anknytning 
påverkas enligt Cugmas oftast mer känslomässigt av övergången till förskolan än barn som 
kommer från otrygga familjeförhållanden. Cugmas menar att förskolan för dessa barn kan 
vara en skyddande faktor (2007, s. 361-362). Goossens och van IJzendoorn hävdar att ju mer 
tid barnet spenderar i förskolan desto större är möjligheten för barnet att utveckla en trygg 
anknytning till pedagogen. De menar dock att detta medför att mindre tid spenderas med 
föräldern vilket kan påverka deras relation negativt (1990, s. 836). Enligt Broberg m.fl. bör 
pedagoger i förskolan vara lyhörda, empatiska och ha ett stort tålamod för att hjälpa barn som 
är otrygga att skapa nya inre arbetsmodeller som är bättre anpassade till de relationer som 
finns utanför den närmaste familjekretsen där de otrygga inre arbetsmodellerna utvecklats. 
Broberg m.fl. lyfter vidare fram att forskning dock visar på att barn som utvecklat en otrygg 
anknytning till sina närmaste ofta har utvecklat ett beteende som gör att de riskerar att 
bemötas av pedagogerna på samma sätt när de börjar förskolan som de bemöts hemma. Detta 
innebär enligt Broberg m.fl. att barnet bemöts med negativa reaktioner vilket medför att de 
negativa uppfattningar om andra människor som barnet har utvecklat stärks och att barnet 
därmed känner sig ännu mindre värd och betydelsefull (2012, s. 49). 
 
Enligt Kihlbom m.fl. har anknytningen mellan barnet och pedagogen en avgörande roll för 
barnets framtida vistelse på förskolan. För barnets välbefinnande i förskolan är det enligt 
Kihlbom m.fl. viktigt att hjälpa barnet att hantera den stress som det innebär att börja 
förskolan, samt att hjälpa barnet att interagera med andra barn och vuxna. De menar vidare att 
det under introduktionen är bra om barnet känner sig trygg med minst två pedagoger, om den 
ena är sjuk eller borta någon dag menar de att barnet i dessa fall ändå har en 
anknytningsperson till hands (2009, s. 30-31). Goossens och van IJzendoorn kommer i sin 
forskning fram till att barn och pedagoger behöver spendera mycket tid tillsammans för att 
lära sig att tolka varandras signaler och beteenden (1990, s. 836). Enligt Broberg m.fl. är det 
av stor vikt att barnet får ordentligt med tid med en pedagog utan att andra barn tar all 
uppmärksamhet (2012, s. 163). Broberg m.fl. framhäver att desto yngre barnet är och ju 
kortare tid barnet har vistats på förskolan, desto viktigare blir anknytningspersonen i förskolan 
för barnet eftersom anknytningssystemet aktiveras oftare (Broberg m.fl., 2012, s. 38-39). 
Kihlbom m.fl. menar att det är barnet som tar första steget i att knyta an men att det kräver ett 
bemötande från pedagogen som visar lyhördhet i barnets strävan till detta. Enligt dem är det 
som pedagog viktigt att få tid till att bli en trygg anknytningsperson för barnet. För att de allra 
yngsta barnen ska klara av vistelsen på förskolan är anknytningen till pedagogerna enligt 
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Kihlbom m.fl. det absolut viktigaste (2009, s. 26-27). Goossens och van IJzendoorn har i 
forskning visat att anknytningsrelationen mellan barn och pedagog påverkas av pedagogens 
möjlighet att möta upp barnets krav. De kommer fram till att en yngre pedagog kan ha mer 
ork att möta upp de krav som barnet ställer och därför kan barnet ha lättare att utveckla 
anknytningsrelation till yngre pedagoger (1990, s. 836).  
 
Broberg m.fl. menar att oavsett hur introduktionen utformas är det samma aspekter som är 
viktiga när det gäller anknytningen, vilket enligt dem är att pedagogen ska uppmuntra och 
bemöta barnet i att skapa en god anknytning till pedagogen och detta menar de att även 
föräldern behöver hjälpa barnet med (2012, s. 159). Barnet kan visa anknytningsbeteenden, 
exempelvis genom att sträcka eller närma sig andra barn och vuxna utan att det finns en 
anknytningsrelation. Ett anknytningsbeteende betyder således inte att det finns en 
anknytningsrelation till den som anknytningsbeteendet riktas. Barnet kan således ge uttryck 
för ett anknytningsbeteende till en pedagog i förskolan trots att barnet inte har en 
anknytningsrelation till den pedagogen (Broberg m.fl., 2012, s.37-38). Bowlby kommer i sin 
forskning fram till att långa perioder utan tillgång till en anknytningsperson medför att barn 
blir mer sårbara för att utveckla sociala och emotionella problem i framtiden. I ett samhälle 
där båda föräldrarna uppmuntras att arbeta kan en anknytningsperson i förskolan enligt 
Bowlby spela en avgörande roll eftersom det kan hjälpa till att balansera arbete med familjeliv 
utan att riskera barnets emotionella och psykiska utveckling (2007, s. 316). Broberg m.fl. 
framhäver att anknytning till olika vuxna sker sida vid sida och inte är beroende av varandra. 
De menar att barnet oftast har en trygg anknytning till båda sina föräldrar men att barnet även 
kan utveckla en trygg anknytning till den ena föräldern och en otrygg anknytning till den 
andra. Detta kan enligt Broberg m.fl. påverka introduktionen samt lämning och hämtning av 
barnet i förskolan (2012, s. 73-74). Enligt Broberg m.fl. kan det vara lättare för pappan att 
vara den förälder som är med vid introduktionen eftersom pappan oftast befinner sig ett steg 
under mamman i anknytningshierarkin. De menar att barnet av den anledningen oftast 
protesterar mer när mamman lämnar men att detta inte påverkar barnets välmående (2012, s. 
161).  

4.3 Anknytningsmönster  
 

Som beskrivits i teoretiska utgångspunkterna kan barns anknytningsmönster förklaras som 
antingen organiserad, det vill säga trygg, undvikande och ambivalent eller som 
desorganiserad. Enligt Broberg m.fl. kan introduktionen för många tryggt anknutna barn vara 
jobbig och de vill inte bli lämnade i en miljö som de inte är vana vid (2012, s.74). För barn 
med undvikande anknytning menar Broberg m.fl. att introduktionen ofta utåt sett ser ut att gå 
ganska smärtfritt eftersom dessa barn är vana med att klara sig själva och att de därför inte 
räknar med att det ständigt ska finnas en vuxen där för dem. För barn med ambivalent 
anknytning menar Broberg m.fl. att introduktionen ofta blir en tuff period. Broberg m.fl. 
framhåller att ett barn med ambivalent anknytning vill ha förälderns stöd samtidigt som barnet 
inte kan förlita sig på det. De menar att pedagogen kan behöva hjälpa barnet och föräldern i 
överlämningen på morgonen att skynda på avsketet som annars kan bli utdraget vilket gör det 
svårare för både barnet och föräldern. Broberg m.fl. hävdar att det händer att tryggt anknutna 
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barn skriker och är ledsna när föräldern går, men att det brukar gå över så fort barnet funnit 
sin anknytningspedagog. Enligt dem skiljer sig detta från barn med ambivalent anknytning 
som inte brukar ge med sig lika fort och dessa barns ilska kan ske vid varje hämtning och 
lämning under en längre period (2012, s. 78, 80). 

4.4 Pedagogers och föräldrars betydelse under introduktionen  
 

Månsson beskriver introduktionen som ett möte mellan tre olika parter, barn, föräldrar och 
pedagoger och framhåller att alla dessa parter är viktiga för varandra ur ett 
samarbetsperspektiv. Enligt Månssons är vuxnas närhet och omhändertagande är helt 
avgörande för det lilla barnets välbefinnande, vilket ställer stora krav på pedagogen (2013, s. 
80). För att barnet ska erbjudas bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande är det 
enligt Jonsdottir och Nyberg viktigt att verksamheten sker i ett nära samarbete med hemmet 
(2013, s. 59-60). Jonsdottir och Nyberg hävdar att introduktionen ger pedagoger och föräldrar 
en möjlighet att påbörja en god samverkan kring barnet. De framhåller att föräldrarna kan 
berätta om barnet och delge pedagogerna sådan information som underlättar för barnets 
övergång till förskolan, samtidigt som föräldrarna får lära känna verksamheten och få en 
förståelse för denna. Enligt Jonsdottir och Nyberg är det viktigt att pedagogerna skapar en god 
kontakt med barn och föräldrar under introduktionen eftersom de menar att det är under 
introduktionen som denna relation grundläggs (2013, s. 67-69). Dalli kommer i sin studie 
fram till att pedagogen har en stor inverkan på vilken form av relation som utvecklas mellan 
pedagogen och det nya barnet och att det är viktigt att pedagogen är medveten om detta (1999, 
s. 29). Jovanovic konstaterar i sin forskning på att barn som upplever att deras föräldrar har en 
positiv interaktion och kommunikation med pedagogerna och som även får uppleva den 
positiva effekt som denna kommunikation för med sig, har större möjligheter att känna sig 
trygga i förskolan eftersom varma, täta och vänliga interaktioner mellan föräldrar och 
pedagoger kan göra barnets övergång till förskolan till en positiv erfarenhet. Jovanovic pekar 
på att kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger även kan hjälpa till att skapa 
förutsägbara rutiner och göra det lättare för barnet att känna sig trygg med pedagogen (2011, 
s. 251).  
 
Enligt Jonsdottir och Nyberg är föräldramöten i början av terminen en viktig del för barn och 
föräldrars introduktion i förskolan. Jonsdottir och Nyberg menar att föräldrarna vid dessa 
tillfällen får ta del av information som berör deras barns vistelse på förskolan, både 
information som handlar om hur förskolan arbetar, vilka mål de har i sitt arbete samt sådan 
information som är av mer praktisk karaktär. De hävdar att många pedagoger upplever 
föräldramöten som oerhört viktiga och menar att det kan ställa till problem när föräldrar 
uteblir från dessa möten (2013, s. 67-69). Enligt Kihlbom m.fl. bör föräldrarna innan 
introduktionen drar igång informeras om hur en introduktion går till och varför föräldrarna 
ska finnas tillgängliga. De hävdar att många föräldrar blir stressade och oroliga när andra 
föräldrar börjar lämna sina barn och att föräldrarna då kan undra varför de själva inte kan 
lämna. Av den anledningen menar Kihlbom m.fl. att det är viktigt att pedagogerna redan 
innan introduktionen informerar om att introduktionen är individuell. Enligt Kihlbom m.fl. är 
det under barnets första tid på förskolan betydelsefullt att föräldrar och pedagoger reflekterar 
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över att barnet har två jobbiga arbeten att genomföra samtidigt, dels att barnet ska separera 
från föräldern och dels att barnet samtidigt ska knyta an till nya vuxna. De hävdar vidare att 
det även är viktigt att föräldern får en förståelse för att det är relationen mellan pedagogerna 
och barnet som avgör när föräldern kan börja lämna barnet samt att det är pedagogens uppgift 
att avgöra hur tryggt barnet känner sig med pedagogerna och de andra barnen (2009, 29-31).  
 
Enligt Broberg m.fl. är det viktigt att pedagogen för en dialog med föräldrarna om vad som 
intresserar barnet, om vilka rutiner barnet har och även ger föräldrarna gott om tid till att 
berätta om sitt barn. Genom att göra detta visar pedagogen enligt Broberg m.fl. att hon bryr 
sig om barnet vilket enligt dem brukar skapa trygghet för föräldrarna. Enligt Broberg m.fl. är 
det som pedagog även viktigt att dela med sig av förskolans rutiner så att föräldrarna får en 
förståelse för vad och varför vissa saker görs på ett visst sätt. De framhäver även att det är 
betydelsefult att informera föräldrarna om att introduktionen kan vara en jobbig period och att 
alla barn reagerar olika (2012, s. 157- 160). Broberg m.fl. menar att det för föräldern 
underlättar om pedagogen förstår barnets sätt att kommunicera och att föräldern kan känna sig 
frustrerad i de fall som pedagogen inte förstår sig på barnet. Ett bra sätt för barnet att komma 
ihåg de inre bilderna av föräldern är enligt Broberg m.fl. att ha foton på förskolan av 
familjemedlemmarna och andra betydelsefulla personer i barnets liv. De menar att barnet 
genom fotona känner att pedagogen får ta del av dennes känslor över att sakna sina nära och 
kära, vilket enligt dem brukar underlätta för barnet. Under introduktionsperioden blir barnet 
ofta ledset när de hör orden mamma och pappa eller när det ser att andra barn blir hämtade. 
För att hjälpa barnet i detta är det enligt Broberg m.fl. viktigt att pedagogen visar förståelse 
för barnets känslor (2012, s. 164-165).   

4.5 Betydelsen av en kontaktpedagog 
 

Broberg m.fl. framhåller att vissa förskolor väljer att använda sig av en kontaktpedagog som 
familjen kan vända sig till under den första tiden, detta för att föräldrarna ska känna att det 
finns en pedagog som tar emot all information om barnet. Ett argument för detta är enligt 
Broberg m.fl. att föräldrarna annars lätt kan bli osäkra på vem av pedagogerna som är mest 
lämpad att dela informationen om deras barn med. Vidare framhäver Broberg m.fl. att en del 
förskolor inte har någon kontaktpedagog eftersom de vill att barnet och familjen ska känna 
trygghet till alla pedagoger. Enligt Broberg m.fl. behöver barnet från början en pedagog att 
skapa förtroende och trygghet till för att sedan knyta an till de andra. Broberg m.fl. hävdar att 
även föräldrar brukar föredra att ha en kontaktpedagog under introduktionen (2012, s. 157- 
158). Månsson kommer i sin studie fram till att en kontakpedagog beskrivs av pedagoger som 
en mycket viktig person. Månsson pekar i sin studie på att kontaktpedagogen oftast följer 
barnets schema under introduktionsperioden och är den som tar det huvudsakliga ansvaret för 
barnet när det lämnas av föräldern. Vidare kommer Månsson fram till att kontaktpedagogen 
har en tydlig roll som förälderns substitut, att ge barnet tröst och stöd och erbjuda napp och 
filt som ett övergångsobjekt (2011, s. 13-14).  
 
Månsson framhäver att forskning visar på att det är av betydelse att varje barn har en ansvarig 
pedagog som är den ytterst ansvariga för introduktionen. Enligt Månsson pekar forskning på 
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att den ansvariga pedagogen är den som förser föräldern med information och är den som 
föräldern kan komma med frågor till samt att det framför allt är den personen som strävar 
efter att skapa en trygg och god relation till barnet och som finns där för barnet att knyta an 
till (2013, s. 80-81). Bowlby hävdar att de allra minsta barnen under introduktionen orienterar 
vart kontaktpedagogen håller till. Om pedagogen lämnar rummet i början av introduktionen är 
det enligt Bowlby viktigt att vara tydlig med det inför barnet, så att barnet inte känner sig 
lämnad. När pedagogen kommer tillbaka till rummet menar han vidare att det är det viktigt att 
visa detta tydligt, exempelvis genom ögonkontakt (Løkken m.fl., 2006, s. 74-75). Dalli pekar i 
sin studie på att en särskild kontaktpedagog har mycket att erbjuda för att förbättra de små 
barnens upplevelse av att börja i förskolan. Dalli kommer fram till att pedagoger uttrycker att 
barn har ett behov av att utveckla en djup känslomässig relation till en pedagog. Pedagogerna 
i Dallis studie gav ett klart uttryck för att de fungerar som ett substitut i barnets 
anknytningsförhållande till föräldern eftersom detta gör att barnet kan känna sig trygg på 
förskolan (1999, 26-27). Dalli hävdar att det utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv går 
att argumentera för att det bästa sättet att förbättra kvaliteten av barns introduktion i förskolan 
är att använda sig av en kontaktpedagog. Enligt Dalli kan användningen av en 
kontaktpedagog bidra till att barnets behov av trygghet särkerställs när det börjar förskolan 
och det kan även minska risken för otydligheter kring vem som ska guida och informera 
föräldern under introduktionen. Avsaknaden av en kontaktpedagog kan enligt Dalli medföra 
att barnets behov av trygghet förbises och att barnet därför inte utvecklar en trygg anknytning 
till en pedagog (1999, s. 27-28). 

4.6 Separationen mellan barn och föräldrar 
 

Månsson kommer i sin studie fram till att själva överlämningen av barnet, från föräldern till 
pedagogen, beskrivs som en laddad övergång där hemmet som representerar säkerhet och 
omvårdnad byts ut mot institutionen (2011, s. 13-14). Niss och Söderström hävdar att ett barn 
som är trygg i interaktionen med pedagogerna har lättare för att separera från sina föräldrar 
(2006, s. 33). Jovanovic pekar i sin studie på att i princip alla barn under ett och ett halvt års 
ålder upplever rädsla och oro när de vuxna som de litar på försvinner ur deras sikte (2011, s. 
251). Broberg m.fl. menar att det är stor skillnad mellan en ettåring och en treåring när det 
gäller att bli lämnad en hel dag i förskolan utan sina föräldrar. Ettåringen har inte lika mycket 
erfarenheter som treåringen har av att föräldrarna kommer tillbaka, treåringen kan hålla kvar 
vid inre bilder av att mamma eller pappa kommer tillbaka vilket försvinner ganska fort hos 
ettåringen. Ettåringen övar på att saker och ting kommer tillbaka genom exempelvis tittut 
lekar och ettåringen behöver upprepningar som bildar erfarenheter (2012, s. 148-149).  
 
Det kan vara olika hur ett barn agerar under separationen från föräldrarna. En faktor som visat 
sig ha betydelse är enligt Broberg m.fl. hur miljön är utformad, en annan faktor enligt dem är 
hur pedagogen bemöter barnet under den anknytning som sker mellan barnet och pedagogen. 
Broberg m.fl. hävdar att utbildade pedagoger ibland kan vara bättre än föräldrar på att förstå 
och bemöta barnets signaler vilket enligt dem gör att det oftast inte brukar vara några problem 
för barnet att finna en trygghet på förskolan (Broberg m.fl., 2012, s. 158-160). Enligt Kihlbom 
m.fl. är det viktigt att pedagogen informerar föräldern om att det blir svårare för barnet om 
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föräldern drar ut på lämnandet samt att barnet känner av om föräldern är orolig. Kihlbom m.fl. 
hävdar vidare att barnet behöver få visa sig ledset över att föräldern lämnat och att det är av 
stor vikt att föräldern litar på pedagogen så att barnet inte känner av förälderns oro eftersom 
de menar att barnet har tillräckligt svårt med sina egna känslor (2009, 29-31). Jovanovic 
framhåller att forskning visar på att förälderns sorg vid separationen ofta varar längre än deras 
barns sorg (2011, s. 249).  
 
Broberg m.fl. framhåller att det är vanligt att barnet är ledset och protesterar under den första 
tidens separationer, men menar att detta brukar gå över ganska fort. Broberg m.fl. hävdar 
vidare att det gäller att vara uppmärksam på vilket sätt barnet är ledset, om barnet är ledset för 
stunden för att mamma eller pappa gått eller om det är hysteriskt för att barnet inte känner sig 
tillräckligt trygg. Om barnet inte är tillräckligt tryggt kan det enligt Broberg m.fl. vara bra att 
backa introduktionen och låta föräldern vara med några dagar till. Enligt Broberg m.fl. ska 
små barn under längre perioder inte behöva må dåligt större delar av dagen för att de inte 
känner sig trygga och enligt dem är tryggheten grunden under introduktionen. De framhäver 
vidare att hela barngruppen påverkas om ett eller flera barn är ledsna under stora delar av 
dagen, det kan bli oroligt bland de andra barnen och de som vant sig vid introduktionen kan 
bli ledsna igen. Även pedagoger kan känna sig otillräckliga enligt dem. När ett barn lämnas på 
morgonen och barnets trygga anknytningsperson inte är där, utan barnet istället möts av en 
vikarie eller en pedagog som barnet inte knutit an till kan det förekomma att barnet inte vill 
bli lämnat. Broberg m.fl. menar att barnets reaktion är normal, och trots detta är det enligt 
dem bättre att barnet känner sig trygg med en pedagog än halvtrygg med flera (2012, s. 167- 
169). 

4.7 Introduktionens påverkan för barns välmående 
 

Enligt Broberg m.fl. är det under barnets introduktion i förskolan viktigt med en lugn och 
trygg miljö. För barnets anpassning och välbefinnande i förskolan hävdar de att det är av 
betydelse att det är en trygg barngrupp som barnet introduceras till och att det i möjligaste 
mån enligt dem bör undvikas att introducera flera barn samtidigt (2006, s. 181-182). Enligt 
Månsson är barnets möjlighet att utveckla en nära relation till pedagogen en av de mest 
betydelsefulla aspekterna under introduktionen, men Månsson menar samtidigt att stora 
barngrupper kan göra detta svårt att uppnå. Korta introduktionsperioder, som varar cirka tre 
dagar och där det är föräldrarna som framför allt ansvarar för sitt barn kan enligt Månsson 
göra att barnet får svårt att bygga upp en relation till en pedagog under introduktionen (2013, 
s. 92). Månsson har genomfört en studie på en förskola där tjugo stycken ett till ett och ett 
halvt år gamla barn introducerades i verksamheten samtidigt. Månsson poängterar att detta 
stora antal inte är särskilt vanligt hos de små barnen och ställer sig i frågasättande till 
huruvida det går att möta alla barns behov i så pass stora barngrupper. De föräldrar som 
deltog i Månssons studie ansåg att gruppintroduktion var en fördelaktig metod eftersom det 
möjliggjorde för dem att skapa kontakt med de andra föräldrarna (2013, s. 80-81). 
 
Ahnert m.fl. har undersökt hur barnets stresshormoner påverkas vid introduktionen i 
förskolan. Resultatet visar på att introduktionen i förskolan är stressande för små barn, barn 
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påvisar högre stresshormoner i förskolan, även under tiden föräldern är med, än de uppvisar i 
hemmet. Första dagen föräldern lämnar barnet i förskolan påvisar det inte lika stor höjning av 
stresshormonerna som de nästföljande dagarna. Däremot påverkas barnets sinnesstämning, 
vilket enligt Ahnert m.fl. tyder på att den första dagen är den mest utmanande för barnet. Att 
barnets stressnivå inte är lika hög första dagen utan föräldern kan enligt Ahnert m.fl. förklaras 
med att pedagogerna är mer känsliga, tillgängliga och uppmärksammade mot barnet under 
den första dagen. I studien framkommer det att även om barnet utåt sett verkar ha anpassat sig 
väl till livet i förskolan är stressnivåerna avsevärt högre i förskolan än hemma de första fem 
månaderna. Kvaliteten på anknytningen mellan barnet och den förälder som är med under 
introduktionen har enligt Ahnert m.fl. visat sig ha stor betydelse för barnets stressnivå. Under 
den tid föräldern är med i förskolan har otryggt anknutna barn högre nivå av stresshormoner 
än tryggt anknutna barn. Detta tyder enligt Ahnert m.fl. på att förälderns närvaro har en 
skyddande funktion mot stress hos tryggt anknutna barn, vilket både kan grunda sig i barnets 
inre arbetsmodeller och att föräldrar till tryggt anknutna barn visar mer närhet och 
tillgänglighet till sina barn än föräldrar till otryggt anknutna barn. Ahnert m.fl. kommer i 
studien fram till att det antalet dagar som föräldern spenderar tillsammans med sitt barn under 
introduktion däremot inte påverkar barnets stresshormoner. Ahnert m.fl. framhåller att 
förhöjda stressnivåer kan medföra negativa konsekvenser på bland annat immunförsvaret, 
men den begränsade höjning av stresshormoner som förskolan medför barnet bör enligt dem 
inte medföra någon risk för detta. Av studien drar forskarna dock slutsatsen att introduktionen 
i förskolan är en stressfull utmaning för barnet (2004, s. 645-648). 

4.8 Barns behov och förutsättningar under introduktionen  
 

För att barn ska kunna utvecklas till unga vuxna som är emotionellt stabila och socialt 
kompetenta har Bowlby i sin studie konstaterat att barn behöver mycket känslomässig 
uppmärksamhet från hängivna förtroendefulla vuxna. Bowlby pekar på att föräldrar behöver 
åstadkomma en balans mellan att ge sina små barn dessa erfarenheter och att kunna få 
tillräckligt mycket tid till att arbeta för att få en inkomst (2007, s. 308). Jovanovic lyfter i sin 
forskning fram att förskolemiljön har en stor betydelse för barnens sociala, emotionella och 
kognitiva utveckling (2011, s. 250). Månsson framhåller att så kallade övergångsobjekt som 
nappar, snuttefiltar och nallar kan fylla en viktig funktion för att jämna ut skillnaden mellan 
hem och förskola under introduktionen. Dessa objekt kan enligt Månsson skapa trygghet och 
ha en tröstande funktion för barnet. Övergångsobjektet kan beskrivas som en känslomässig 
representation av barnets hemmiljö och kan enligt Månsson göra det lättare för barnet att 
separeras från föräldern (2013, s. 85). Enligt Broberg m.fl. är det i början bra om barnet 
lämnas kortare stunder för att sedan utöka tiden, detta menar de är bra för att barnet ska få tid 
att vänja sig. Enligt Broberg m.fl. bör det inte heller vara för många barn per pedagog 
eftersom det då enligt dem blir lättare att säkerställa varje barns behov (2012, s. 157- 160).  
 
Att förskolan håller en god kvalitet med engagerade pedagoger samt inte har för stora 
barngrupper eller för låg personaltäthet har enligt Broberg m.fl. betydelse för hur barn och 
föräldrar upplever introduktionen. Broberg m.fl. hävdar att om föräldrarna inte känner sig 
trygga med förskolans kvalitet så har de svårt att föra över en trygg bild om förskolan till 
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barnet (2006, s. 181-182). Enligt Broberg m.fl. är det viktigt att pedagogen anpassar sig till 
barnets behov och personlighet. De hävdar vidare att även om förskolan har ett bra rykte är 
det inte säkert att just denna förskola passar alla barn och de menar att det därför är av vikt att 
både pedagoger och föräldrar uppmärksammar om miljön och verksamheten passar just detta 
barn (2012, s. 21, 24). Broberg m.fl. hävdar att det råder delade meningar huruvida förskolan 
är bra och utvecklande för de allra yngsta barnen och att det är individuellt och beror på 
barnets karaktäristiska drag och livssituation. De menar vidare att de allra yngsta barnen 
behöver mer trygghet och omvårdnad än de äldre barnen och att det är i samspel med 
pedagogerna som de allra minsta barnen lär och utvecklas till en början (2012, s. 24). 
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5. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka uppfattningar kring introduktion finns bland åtta 
förskolor i samma kommun och hur väl dessa går i linje med anknytningsteorin.  
 
 
I arbetet utgår vi från följande frågeställningar: 
 

 Hur resonerar förskollärare kring barns introduktion i förskolan? 
 

 Vilka tankar och erfarenheter har förskolläraren kring kontakten och samarbetet med 
föräldrarna innan och under introduktionen? 
 

 Hur resonerar förskollärare kring barns anknytning under introduktionen? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



26 
 

6. Metod 
 

Under detta avsnitt kommer vi att gå igenom den metod som valts för arbetet, det vill säga 
datainsamling, urval, genomförande, databearbetning och analysmetod, forskningsetik, 
reliabilitet och validitet samt reflektion över metoden. 

6.1 Datainsamling 
 

Med utgångspunkt i det aktuella syftet valdes samtalsintervjuundersökning som 
datainsamlingsmetod. Samtalsintervjuundersökning är en form av respondentundersökning 
där målet är att urskilja vilka tankar som respondenterna har om det som undersöks. En 
samtalsintervjuundersökning syftar oftast till att kartlägga personers tankar och erfarenheter 
inom ett visst område. En samtalsintervjuundersökning utgår från ett antal frågor eller teman 
som ska besvaras under intervju, men beroende på hur intervjun utvecklar sig kan 
formuleringen, ordningsföljden och innehållet i frågorna variera. Detta kallas för en lägre grad 
av standardisering (Esaiasson m.fl.,2012, s. 228-229). 
 
De samtalsintervjuundersökningar vi genomförde har en kvalitativ karaktär. Esaiasson m.fl. 
undviker att göra en distinktion mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer, men medger att 
en samtalsintervjuundersökning ofta har en kvalitativ karaktär eftersom den framför allt söker 
efter kvaliteter och inte kvantiteter. Samtalsintervjuundersökningar kan också sägas vara 
kvalitativa i den bemärkelsen att de är mindre strukturerade, vilket gör att de kan framkomma 
olika uppgifter om de olika svarspersonerna (2012, s. 230). De allra flesta intervjuer utformas 
på ett sätt som gör att de varken blir helt ostrukturerade eller helt strukturerade, vilket 
stämmer väl in på de samtalsintervjuundersökningar vi genomförde. Vid strukturerade 
intervjuer går det att använda sig av ett frågeformulär som det i princip bara är att markera 
svaren på. Ostrukturerade intervjuer utgår ofta från ett visst tema och kan vara mycket 
krävande att bearbeta. Att vår samtalsintervjuundersökning varken är helt ostrukturerad eller 
helt strukturerad beror på att det är viktigt att respondenten får möjlighet att samtala om 
sådant som är av intresse för denne, men det är även viktigt att intervjun håller en viss 
struktur. En strukturerad intervju medför en viss försäkran om att de teman och ämnen som är 
relevanta berörs, vilket inte en ostrukturerad intervju ger någon försäkran om (Bell, 2006, s. 
161-163). Vi har valt att endast använda oss av en datainsamlingsmetod eftersom vi har en 
begränsad tid till vårt förfogade. Hur mycket tid som finns till förfogande påverkar även i 
vilken mån det går att kontrollera resultaten. I större studier är det en fördel att använda fler 
än en metod för datainsamling, detta kallas för triangulering. Law betonar att triangulering är 
ett sätt att antingen ifrågasätta eller bekräfta resultaten (ref. i Bell, 2006, s. 116). 

6.2 Urval 
 

Vi valde att intervjua åtta stycken förskollärare på åtta stycken olika förskolor. Intervjuerna 
genomfördes med förskollärare eftersom det är förskolläraren som ska ansvara för ”att varje 

barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98, rev 2010, 
s. 13). Vårt krav för att förskollärarna skulle kunna delta i intervjun var att de arbetat med 
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introduktion tidigare. McCracken ger tre generella råd vid urvalet inför intervjun. Det första 
rådet är att välja personer som det inte finns någon personlig koppling till eftersom det är 
lättare att hålla en vetenskaplig distans till dessa. Vi har ingen personlig koppling till 
förskollärarna som vi intervjuade utan kontaktade dessa efter att ha sökt förskolor på internet. 
Det andra rådet är att genomföra ett mindre antal intervjuer. Intervjuerna ska pågå tills en 
teoretisk mättnad uppstått. Ett mindre antal intervjuer är att föredra. Vid ett stort antal 
intervjuer kan materialet blir svårt att hantera. Med tanke på den begränsade tid som fanns till 
vårt förfogande valde vi att genomföra ett mindre antal intervjuer och gå djupare in på dessa.  
Det tredje rådet är att inte välja ut respondenter som är ”subjektiva” experter på sitt område, 

vilket vi var noga med att tänka på (ref. i Esaiasson m.fl., 2012, s. 259; Trost, 2010, s.143). 

6.3 Genomförande 
 

Innan samtalsintervjuundersökningarna genomfördes formulerade vi en intervjuguide, se 
Bilaga. Vid formulerandet av intervjuguiden är det viktigt att tänka på både vilket innehåll 
och vilken form den har. Innehållet i intervjuguiden ska kopplas till den problemställning som 
undersökningen bygger på. Intervjuguidens form ska utformas så att respondenten 
uppmuntras att berätta om det som frågorna behandlar. Frågorna ska vara korta och ha ett 
lättförståeligt språk. Vid en samtalsintervjuundersökning bör det strävas efter korta frågor och 
långa svar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 264). Innan samtalsintervjuundersökningen påbörjas är 
det viktigt att vara väl förtrogen med intervjuguiden och i princip kunna den utantill (Trost, 
2010, s. 71). Vid formuleringen av frågorna är det betydelsefullt att tänka på att inte använda 
några ledande och värderande frågor och inte ha med några outtalade förutsättningar. Det 
första som bör göras är att utforma övergripande teman och sedan formulera olika frågor till 
dessa. Frågornas ordningsföljd har betydelse för möjligheten att skapa en god kontakt med 
respondenten (Bell, 2006, s. 159). 
 
Innan vi påbörjade samtalsintervjuundersökningarna utförde vi provintervjuer med 
kurskamrater. Genom provintervjuer är det möjligt att få en känsla för om temana i intervjun 
har en bra ordningsföljd samt om de fungerar lika bra i talat språk som i skriftspråk 
(Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). Vi tog även del av litteratur och tidigare forskning på området 
eftersom det är en fördel att ha läst in sig på både nationell och internationell litteratur som 
behandlar området (Trost, 2010, s. 71). Vi kontaktade de tilltänkta respondenterna per telefon, 
presenterade oss själva och vårt arbete och frågade om de ville delta i en intervju. Under detta 
samtal bestämdes tid och plats för intervjun eftersom Trost framhåller att detta bör ske vid den 
första kontakten (2010, s. 81-82). Vi hade i förväg uppskattat hur lång tid intervjun beräknats 
att ta och delgav detta till respondenten. Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon, vi 
var noga att få respondentens tillåtelse till detta. Att använda sig av inspelning under intervjun 
är fördelaktigt eftersom mer uppmärksamhet kan riktas åt respondenten. Respondenten har 
rätt att veta vad inspelningen ska användas till, vem som har möjlighet att ta del av den samt 
hur länge den kommer att sparas (Bell, 2006, s. 163). Samtalsintervjuundersökningarna 
genomfördes på förskollärarnas arbetsplats, antingen i ett tyst samtalsrum eller i 
personalrummet. Samtalsintervjuundersökningarna tog cirka 35-45 minuter.  
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6.4 Databearbetning och analysmetod 
 

Vid tolkningen av den data som framkommer vid samtalsintervjuundersökningarna är det 
viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt, att rannsaka sig själv, vara klarsynt och 
ifrågasättande (Bell, 2006, s. 168). Vid analyseringen är det viktigt att tänka på att vara 
organiserad och gärna använda sig av olika dokument där olika aspekter tas upp. Det är även 
viktigt att inte övertolka det som framkommer och vid behov stödja sina tolkningar med citat. 
Det första vi gjorde var att sammanfatta materialet genom att sammanställa det i olika 
dokument där vi tog upp olika teman som framkom från de intervjuade förskollärarna.  I de 
olika dokumenten sammanställde vi hur de intervjuade förskollärarna resonerar kring 
intervjuguidens teman som är förberedelser inför introduktionen, introduktionen, 
anknytningen och uppföljningen. Efter att vi gjort detta kunde vi se vissa mönster av likheter 
och skillnader som gjorde det möjligt för oss att analysera det insamlade materialet. Därefter 
använde vi oss av kartläggningsmetoden, vilket innebär att vi utgick från olika aspekter och 
kartlade väsentliga delar av betydelse för denna aspekt, exempelvis hur de intervjuade 
förskollärarna resonerar kring aspekter som barnets trygghet eller anknytning och vad de 
anser är av betydelse för detta. Analyseringen av materialet pågick fram till dess att vi inte 
fick fram någon mer relevant information av betydelse för syftet och frågeställningarna 
eftersom att detta är vad Esaiasson rekommenderar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 270-272, 275). 

6.5 Forskningsetik  
 

Vi har följt de forskningsetiska principerna utfärdade av vetenskapsrådet. De forskningsetiska 
principerna utgörs av fyra allmänna huvudkrav på forskningen, nämligen informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
”forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-7). Alla som deltar i undersökningen ska upplysas om 
vilken uppgift de har samt de villkor som berör dem. De ska informeras om att det är frivilligt 
att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 
Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Samtycke för deltagande ska således inhämtas. 
Undersökningsdeltagaren har själv rätt att bestämma om och under vilka förutsättningar 
deltagandet ska ske. Undersökningsdeltagaren har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande 
utan att drabbas av några konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9-10). 
Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Anteckning, lagring och 

avrapportering av uppgifter om personer som kan identifieras ska således ske på ett sätt som 
gör att deras identitet inte kan avslöjas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Nyttjandekravet 
innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Uppgifter som samlats in i syfte att 

användas i forskning får således inte användas till någonting som inte har ett vetenskapligt 
syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
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Inför samtasintervjuundersökningarna formulerade vi en samtyckesblankett. I denna 
presenterade vi oss själva och vårt arbete kort samt informerade om att deltagandet i intervjun 
är helt frivillig och att respondenten när som helst kan avbryta sin medverkan så länge arbetet 
inte är avslutat. Vi informerade att uppgifter om respondenten och respondentens förskola är 
helt konfidentiella vilket innebär att dessa uppgifter inte kommer att synliggöras i arbetet eller 
för någon annan utomstående. Vi informerade även att inspelningar som görs under intervjun 
endast kommer att användas till detta syfte. Trost hävdar att respondenten inför intervjun bör 
informeras i den utsträckningen att denne får en god uppfattning om intervjuns innehåll, men 
det bör inte informeras mer än nödvändigt så att respondenten riskerar att styras åt något håll. 
Det kan vara tillräckligt att berätta övergripande vad intervjun handlar om och därefter svara 
på eventuella frågor från respondenten (2010, s. 125, 127). Det är viktigt att i det färdiga 
arbetet inte använda sig av citat som kan avslöja respondentens identitet, vilket vi varit noga 
att tänka på (Trost, 2010, s. 129). Eftersom vi som intervjuare känner till namnet på 
respondenten kan vi inte utlova någon anonymitet, men däremot går respondenten inte att 
identifiera i det färdiga arbetet eftersom deltagandet är helt konfidentiellt (Trost, 2010, s. 61). 

6.6 Reliabilitet och validitet 
 

Oavsett vilken metod som använts vid insamlingen av information är det av stor vikt att 
kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är. För att mäta 
huruvida ett tillvägagångssätt ger lika resultat vid olika tillfällen, där omständigheterna i 
övrigt är detsamma används begreppet reliabilitet eller tillförlitlighet. För att mäta huruvida en 
viss fråga beskriver det som den är avsedd att beskriva används begreppet validitet eller 
giltighet. Sapsford och Judd menar att begreppet validitet är detsamma som ”utformning av en 

forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 
undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” (ref. i Bell, 

2006, s. 117-118). Validiteten i denna undersökning är god eftersom de 
samtalsintervjuundersökningar som genomfördes har en tydlig koppling till det aktuella syftet 
och frågeställningarna. För att kunna dra slutsatsen att arbetet är reliabelt behövs det en mer 
omfattande undersökning, vilket det för oss inte fanns någon möjlighet att göra på grund av 
den begränsade tid vi haft till vårt förfogande. 

6.7 Reflektion över metoden  
 

Det mest fördelaktiga med samtalsintervjuundersökning som metod är att den är så pass 
flexibel. Det går att följa upp det som sägs och gå in på djupet på frågorna, hur saker sägs och 
uttrycks med tonfall och pauser ger också mycket information. Följdfrågor gör att 
respondenten kan utveckla och fördjupa sitt svar. Den största nackdelen med 
samtalsintervjuundersökning är att det är tidskrävande, vilket gör att det inte går att 
genomföra hur många som helst (Bell, 2006, s. 158). Samtalsintervjuundersökning ställer 
höga krav på den som intervjuar, eftersom det är nödvändigt att komma så nära inpå 
respondenten att det är möjligt att få syn på dennes uppfattningar och föreställningar. Det är 
viktigt att vara medveten om sina egna fördomar och inte låta dessa påverka (Esaiasson m.fl., 
2012, s. 259). Vi har försökt att vara noggranna med att bortse från våra egna tankar och 
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åsikter kring introduktionen och inte låta detta påverka tolkningen av resultatet. Det händer att 
den som genomför intervjun på ett omedvetet sätt påverkar respondenten och att det därför 
uppstår skevheter i data som framkommer. Det är svårare att upptäcka skevheter när det bara 
är en som genomför samtalsintervjuundersökningen, är det flera som genomför dessa brukar 
grövre skevheter bli synliga vid analysen och bearbetningen av data. Vid starkt engagemang 
av det som undersöks är det större risk för skevheter, exempelvis att egna värderingar 
påverkar hur resultaten tolkas (Bell, 2006, s. 167). Vi utförde 
samtalsintervjuundersökningarna tillsammans för att båda skulle få samma inblick och 
förståelse för det som framkom. Detta gjorde det även möjligt för oss att på ett tidigt stadie 
kunna diskutera om vi uppfattat respondenten på samma sätt.  
 
Fördelar med ljudinspelning vid samtalsintervjuundersökning är att det går att lyssna på 
intervjun flera gånger och notera både tonfall och ordval, samt att det även går att 
transkribera. Efter varje samtalsintervjuundersökning lyssnade vi på inspelningen flera gånger 
för att säkerställa att vi verkligen fick med allt som sades. Att transkribera och bearbeta 
inspelningar är tidskrävande vilket vi fick erfara, det går inte heller att få syn på gester och 
mimik. Den som inte intervjuade satt därför med block och penna och antecknade sådant som 
kan vara svårt att uppfatta vid ljudinspelning. Vid bearbetning och analysering av 
samtalsintervjuundersökningar är minnet en viktig faktor. Inspelningar och transkriberingar 
kan aldrig helt kompensera ens egna intryck, vi transkriberade därför inspelningen samma dag 
som intervjun genomfördes för att vi skulle kunna ha intervjun färskt i minnet (Trost, 2010, s. 
74-75). 
 

6.8 Arbetsfördelning 
 

Vi sökte litteratur och tidigare forskning på varsitt håll och tog ut det vi tyckte var relevant för 
arbetet. Därefter träffades vi och tog del av vad var och en funnit relevant och sammanställde 
litteraturen och tidigare forskningen tillsammans. Vi var båda närvarande under samtliga 
intervjuer, dock delade vi upp så att båda fick intervjua fyra stycken förskollärare var och den 
som höll i intervjun ansvarade även för att transkribera den. De andra delarna har vi valt att 
skriva tillsammans, detta för att få en bättre text och för att båda skulle bli lika insatta i alla 
arbetets delar. Dock har Jenny haft huvudansvaret för att skriva metoden och Ann-Sofie har 
haft huvudansvaret för att skriva teoretiska utgångspunkter. Arbetsfördelningen har under hela 
arbetet varit jämn och samarbetet har fungerat mycket bra. 
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7. Resultat och analys 
 

Nedan kommer resultatet av samtalsintervjuundersökningarna att redovisas och analyseras 
utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv samt mot bakgrund av arbetets syfte och 
frågeställningar. Relevanta begrepp i detta avsnitt är utifrån ett anknytningsteoretiskt 
perspektiv begreppen trygg bas och anknytningsmönster, vilka har beskrivits i avsnitt 3.2 och 
3.3. De intervjuade förskollärarna har vi döpt till Förskollärare 1, Förskollärare 2, 
Förskollärare 3, Förskollärare 4, Förskollärare 5, Förskollärare 6, Förskollärare 7 och 
Förskollärare 8. 
 
Hur resonerar förskollärare kring barns introduktion i förskolan? 
 
Förskollärares resonemang kring tryggheten vid introduktionen: 
 

Samtliga intervjuade förskollärare betonar vikten av trygga barn och föräldrar under 
introduktionen och det är framför allt tryggheten till pedagogerna som är det centrala för dem.  
Förskollärare 1 berättar att hennes erfarenhet är att trygga föräldrar medför trygga barn och att 
det därför är viktigt att tidigt vinna föräldrarnas tillit och förtroende. Förskollärare 1 
framhäver även att föräldrarna blir trygga om de ser att pedagogerna har ett genuint intresse 
för att bygga upp en relation med deras barn. Förskollärare 4 understryker att det är lika 
viktigt att föräldern får en god introduktion som det är för barnet samt betonar betydelsen att 
föräldern under introduktionen blir trygg med att lämna sitt barn hos dem. Både förskollärare 
1, Förskollärare 2, Förskollärare 3 och Förskollärare 4 anser att det är viktigt att föräldrarna 
får en god introduktion och känner sig trygga med pedagogerna. Förskollärare 2 poängterar 
att barnen är det käraste föräldrarna har och med det för ögonen blir det inga problem att möta 
dem. Förskollärare 4 uppger att: 
 
”Uppgiften för mig är framför allt att se till att barnet och föräldrarna blir trygga. Om inte föräldrarna är trygga 
fungerar ingenting”  
 
Förskollärare 1-4 lyfter således fram att det för barnets introduktion är oerhört viktigt att både 
barnet och föräldrarna är trygga med pedagogerna. Förskollärare 5, Förskollärare 6, 
Förskollärare 7 och Förskollärare 8 fokuserar mer på relationen till barnet än till föräldrarna. 
Förskollärare 5 berättar att relationen till föräldrarna ofta glöms bort eftersom de fokuserar 
mer på verksamheten och barnens aktiviteter. Förskollärare 5 uppger att:  
 
”Det är ju barnen vi ska arbeta med så vi kan inte lägga för mycket fokus på föräldrarna”  
 
Förskollärare 5-8 betonar vikten av barnets trygghet vid introduktionen, men deras fokus 
ligger mer på tryggheten i miljön än tryggheten till pedagogerna. Detta är en skillnad från 
förskollärare 1-4 som betonar tryggheten till pedagogerna. Förskollärare 6 menar att det 
främsta syftet med introduktionen är att barnet ska vara trygg i förskolans miljö och att 
pedagogerna på så vis inte har samma viktiga roll. Förskollärare 6 framhåller att barnen nu för 
tiden mer introduceras till miljön än till pedagogerna på grund av att det är fler barn som 
introduceras samtidigt och att tiden till varje barn inte räcker till för att de ska kunna 
introduceras till pedagogerna. Förskollärare 5 framför att föräldrarna ska tanka verksamheten 
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och miljön med trygghet så att barnet när föräldrarna väl lämnat förskolan kan söka 
tryggheten i miljön. Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan detta tolkas mot 
bakgrund av Ainsworth begrepp trygg bas och ”säker hamn”. Förskollärare 1-3 berör att det 
inte bara är barnet som ska få en bra kontakt med pedagogerna, utan att det också är viktigt att 
pedagogerna får en bra kontakt med barnet. Förskollärare 1 förklarar att om hon som pedagog 
blir osäker på hur hon ska bemöta barnet när det är ledset smittar det av sig på barnet och 
barnet känner direkt av hennes osäkerhet. Förskollärare 3 framhåller att det kan finnas 
föräldrar som har hemskt bråttom med introduktionen och att hon då brukar förklara för 
föräldrarna att hon tycker att det är viktigt att även hon som pedagog känner sig trygg med 
lämningen. Förskollärare 5-8 berör inte betydelsen av pedagogens relation till barnet. Att 
föräldrar vill lämna barnet tidigt under introduktionen framkommer även från Förskollärare 5-
8. Dessa förskollärare framhäver dock inte att de som pedagoger också behöver vara trygga 
med lämningen, utan i stället försöker de att bemöta barnet i den reaktion som barnet visar 
och göra det bästa av situationen.  
 
Förskollärares resonemang kring förälderns roll vid introduktionen: 
 

Samtliga intervjuade förskollärare uppger att föräldern har en aktiv roll för sitt barns 
omvårdnad under introduktionen, det är föräldern som byter blöja, söver barnet och sitter med 
vid lunchen. Förskollärare 5-8 framhäver att föräldern bör vara vid sitt barns sida under hela 
introduktionen och delta i allt som intresserar barnet. Det är först när föräldern lämnar barnet 
på förskolan som pedagogen går in och tar en aktiv roll i ansvaret för och kommunikationen 
med barnet. Förskollärare 7 poängterar att det under introduktionen är viktigt att föräldern 
hela tiden finns vid sitt barns sida och att det är viktigt att pedagogen inte tar barnet från 
föräldern. Förskollärare 1-4 vill dock att föräldern backar lite efter ett par dagar och intar en 
mer passiv roll så att pedagogerna kan få ett större utrymme att skapa en kontakt med barnet. 
Förskollärare 4 berätta att föräldern först bör ha en aktiv roll för att skapa trygghet för sitt 
barn men sedan vara mer passiv så att barnet kan börja närma sig pedagogerna. Förskollärare 
3 berättar att de vill att föräldern är med sitt barn så mycket som möjligt de första två dagarna, 
exempelvis genom att föräldern sitter med och leker. Den tredje dagen vill förskollärare 3 att 
föräldern tar ett steg åt sidan och exempelvis dricker kaffe och läser tidningen eftersom det då 
blir lättare för pedagogen att skapa en kontakt med barnet. Förskollärare 3 berättar även att 
det kan vara svårt att bygga upp en god kontakt med barnet när föräldern är med för att det lätt 
kan bli en onödig konflikt. Detta kan tolkas mot bakgrund av anknytningsteorin där ett barns 
anknytningsmönster kan sägas vara hierarkiskt organiserade. Att föräldern är med under 
introduktionen kan utifrån ett anknytningsteoretiskt synsätt vara mycket betydelsefullt. 
 
Förskollärares resonemang kring möjligheten att bemöta barn och föräldrar: 
 

Förskollärare 1-4 uppger att de introducerar fler barn samtidigt men betonar att det inte brukar 
röra sig om fler än ett par stycken åt gången. Detta för att de ska få tid och möjlighet att möta 
det nya barnet och föräldern på ett bra sätt och få en möjlighet att kunna skapa en god relation 
till dem redan från början. Förskollärare 2 uppger att de oftast introducerar två barn åt gången 
och att de helst låter det gå ett par veckor innan det eventuellt kommer ytterligare två barn.  
Förskollärare 1 poängterar att hon tycker att det är oerhört viktigt att hon har gott om tid och 
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utrymme för att bemöta det nya barnet och föräldern på ett bra sätt och där av anledningen till 
att de försöker att inte introducera för många barn samtidigt. Förskollärare 1 uppger: 
 
”För oss är det jätteviktigt att vi kan se och möta varje barns och förälders behov. Introduceras för många barn 
samtidigt blir detta inte möjligt att uppnå och därför försöker vi att inte introducera för många samtidigt”  

 
Förskollärare 5-8 uppger att det varierar hur många barn som introduceras samtidigt och att de 
ibland tar in vikarier som ett extra knä om de har många introduktinoner samtidigt, något som 
förskollärarna 1-4 uppger att de inte har något behov av. Förskollärare 7 menar att många 
föräldrar upplever att pedagogerna har för lite tid för dem och deras barn, vilket hon håller 
med om. Förskollärare 7 betonar även att det med tio nya barn och minst tio föräldrar blir 
väldigt rörigt för barnet och att barnet kan ha svårt att veta vem som är pedagog och vem som 
är förälder. Förskollärare 6 uppger att de vid höstterminens början ofta har runt tio barn som 
introduceras samtidigt och att det då är svårt att få tid till varje barn när det är så pass många. 
Förskollärare 8 berättar att de ofta har runt nio barn som introduceras samtidigt och att hon 
tycker att gruppintroduktioner är svårare än enskilda introduktioner. Det framgår att 
förskollärare 5-8 upplever att de har svårt att hinna med att bemöta de nya barnen och 
föräldrarna vid introduktionen när de introduceras många barn samtidigt. Förskollärare 8 
uppger:  
 
”Det kan vara svårt att hinna med alla barn och det kan kännas som att man går om varandra i personalen när det 

gäller att ge information till föräldrarna, en säger si, en säger så… Direktiven uppifrån just nu är att vi ska satsa 

på gruppintroduktioner men min erfarenhet är att det blir otroligt rörigt. Föräldrarna är inte nöjda efter en sådan 
introduktion” 

 
Vilka tankar och erfarenheter har förskolläraren kring kontakten och samarbetet med 
barn och föräldrar innan och under introduktionen? 
 
Förskollärares tankar och erfarenheter kring kontakten och samarbetet med barn och föräldrar 
innan introduktionen: 
 

Samtliga förskollärare anger att den första kontakten antingen sker via brev eller 
telefonsamtal. Förskollärare 1-4 berättar att de oftast vet vilka de nya barnen och föräldrarna 
är eftersom barnet och föräldrarna oftast varit och besökt förskolan innan de blev tilldelade 
platsen. Förskollärare 1 och Förskollärare 3 berättar att de erbjuder ett hembesök ett par dagar 
innan introduktionen. Det är då den pedagog som ansvarar för barnets introduktion som 
besöker familjen i hemmet. Förskollärare 1 uppger: 
 
”Den som håller i introduktionen besöker familjen hemma ungefär en timme, vilket har varit väldigt uppskattat. 

Då känner barnet igen en vuxen när de kommer till förskolan. En till två dagar efter hembesöket börjar barnet sin 
introduktion” 

 
Förskollärare 2 och Förskollärare 4 berättar att de bjuder in det nya barnet och föräldrarna till 
att komma och hälsa på en eftermiddag för att bekanta sig med de nya kompisarna och 
pedagogerna innan introduktionen börjar. Detta för att barnet och föräldrarna ska få en känsla 
för förskolan så att det inte blir en helt främmande miljö. Förskollärare 1 berättar även att de 
inför höstens introduktion bjuder in både de gamla och de nya barnen med föräldrar på ett 
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mingelfika på gården. Förskollärare 5-8 har inte i samma utsträckning kontakt med det nya 
barnet och föräldrarna innan introduktionen. Förskollärare 5-8 uppger att de inte träffar barnet 
innan introduktionen om inte föräldrarna tar aktivt initiativ till det. Förskollärare 5 uppger: 
 
”Ibland så dyker de bara upp i dörren och säger: Hej, vi har en plats här och så säger vi nej, det har ni inte på 

listan och då får man rodda i det. Så blev det i höstas att oj, det blev visst två till barn mot vad vi trodde och så 
fick vi ordna med placering i efterhand” 

 
Förskollärare 1-4 samt Förskollärare 6 och 8 bjuder inför höstterminen in de nya barnen och 
föräldrarna till ett föräldramöte. Förskollärare 5 som arbetar på en av de förskolor som inte 
erbjuder föräldramöte innan introduktionen berättar att de haft det väldigt tunt med 
förberedelser inför introduktionerna, men att de efter påtryckningar från föräldrar ska försöka 
förbereda sig mer. De intervjuade förskollärarnas tankar och erfarenheter kring 
förberedelserna och kontakten med barnet och föräldern innan introduktionen skiljer sig åt. 
Förskollärare 1-4 framhäver vikten av ett personligt möte med barnet innan introduktionen. 
Dessa förskollärare lägger vikt vid att barnet och föräldrarna ska få möjlighet att bekanta sig 
med den nya miljön och de nya människorna innan introduktionen för att barnet ska få med 
sig en viss mån av trygghet inför introduktionen. Förskollärare 5-8 bjuder inte aktivt in barnet 
till att besöka förskolan innan introduktionen eftersom de anser att det inte är nödvändigt, de 
menar att de ändå kommer att möta barnet under introduktionen.  
 
När det gäller föräldramöten uppger Förskollärare 1-4 samt Förskollärare 6 och 8 att de 
anordnar föräldramöten. Detta kan ses utifrån det perspektivet att Förskollärare 1-4 är väldigt 
måna om föräldrarnas trygghet under introduktionen vilket föräldramöten kan bidra till. 
Föräldrars trygghet betonas inte på samma sätt av förskollärare 5-8 och detta kan ses i relation 
till att Förskollärare 5 och 7 uppger att de inte anordnar föräldramöten innan introduktionen, 
vilket visserligen Förskollärare 6 och 8 uppger att de gör. Förskollärarnas syn på betydelsen 
av föräldrarnas trygghet kan således i viss mån påverka hur mycket förberedelser som görs för 
att föräldrarna ska bli trygga, till exempel bjuda in till föräldramöten.  
 
Förskollärares resonemang kring barn och föräldrars behov vid introduktionen: 
 

Samtliga intervjuade förskollärare anger att de anpassar introduktionens längd helt efter 
barnet och barnets behov. Beroende på hur barnet reagerar kan de i samspel med föräldrarna 
komma överens om att antingen förlänga introduktionen eller förkorta den. Förskollärare 2 
framhåller att föräldrarna är de som känner sina barn bäst och att det därför är viktigt att 
lyssna på dem. Förskollärare 5 framhåller att introduktionen individanpassas till barnet och att 
en introduktion kan ta en dag för ett barn och tre veckor för ett annat barn. Förskollärare 5 
betonar vidare att de efter två veckor räknar med att barnet är introducerat i rutiner men att 
sorgearbetet inte tar slut för det. Vad det gäller föräldrars möjlighet att påverka 
introduktionens utformning anger förskollärare 1-4 att de i hög grad är lyhörda för föräldrars 
tankar och önskemål. Detta kan kopplas till att dessa förskollärare uttryckt att föräldrarnas 
trygghet är mycket centralt för dem. Förskollärare 2 anger att det är föräldrarna och barnet 
som styr hur introduktionen utvecklas eftersom föräldrarna ska känna sig trygga när de börjar 
lämna sitt barn. Förskollärare 2 uppger: 
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”Det är jätteviktigt att vara lyhörd för föräldrarna för det gör det lättare för föräldrarna att bygga upp ett bra 
förtroende för oss och det är jätte viktigt ur trygghetssynpunkt” 

 
Även förskollärare 5-8 anger att föräldrarna har en viss möjlighet att påverka introduktionens 
utformning. Förskollärare 8 berättar att det är pedagogerna som avgör när introduktionen är 
färdig och att det är de som har det slutgiltiga avgörandet men att det i en viss mån sker i en 
dialog med föräldrarna. Förskollärare 6 och 7 menar att pedagogerna ofta samtalar om och 
sedan lägger fram ett förslag till föräldrarna om hur introduktionen bör fortskrida och att 
pedagogerna på det sättet har ett ganska stort inflytande på introduktionens utformning. 
Förskollärare 6 uppger: 
 
”Vi pedagoger brukar prata ihop oss om vi tycker att föräldrarna kan gå hem idag och på så vis har vi inflytande” 

 
Hur resonerar förskollärare kring barns anknytning under introduktionen? 
 
Förskollärares resonemang kring anknytningen:  
 

Förskollärare 1-4 hävdar att anknytningen mellan barn och pedagog har en avgörande roll för 
barnets vistelse på förskolan och lyfter fram att när barnet väl blivit lämnat på förskolan har 
det inte längre sina närmaste anknytningspersoner närvarande. Av den anledningen menar de 
att anknytningen mellan barn och pedagog är en mycket viktig del i deras uppdrag som 
förskollärare. Förskollärare 3 menar att anknytningen mellan barn och pedagog är det 
viktigaste under barnets introduktion och att det är hennes uppgift som förskollärare att hjälpa 
barnet att känna trygghet till pedagogerna. Även Förskollärare 4 betonar anknytningens 
betydelse och framhåller att det är viktigt att barnet under introduktionen knyter an till både 
pedagoger, andra barn och verksamheten. Förskollärare 4 berättar att de gärna vill att barnet 
knyter an till minst två pedagoger eftersom det är bra när en anknytningsperson är sjuk. 
Förskollärare 4 uppger: 
 
”Anknytingen är jätte viktig, om barnet inte knyter an och känner sig trygg med mig, hur ska det då våga bli 

lämnat?” 

 
Förskollärare 5-8 framhäver att det viktigaste är att barnet knyter an till verksamheten och inte 
till pedagogerna. Förskollärare 7 berättar att det viktigaste är att barnet känner anknytning till 
miljön eftersom det är där barnet befinner sig under vistelsen på förskolan. Förskollärare 7 
förklarar vidare att om ett barn är ledset är det pedagogernas ansvar att veta vad barnet är 
intresserat av i miljön och hjälpa barnet att finna trygghet i detta. Förskollärare 8 framhäver 
att barnet bör knyta an till pedagogerna och verksamheten. Dock lyfter även förskollärare 8 
fram att anknytningen till verksamheten är det mest betydelsefulla för barnet under 
introduktionen. Förskollärare 6 berättar att hennes syn på betydelsen av barns anknytning har 
förändrats något över tid. Förskollärare 6 menar att hon förut såg det mer som att barn som 
var tryggt anknutna till sina föräldrar oftast hade det lätt på förskolan och att barn som var 
otryggt anknutna till sina föräldrar hade det svårare. Nu försöker hon att inte tänka i de 
banorna längre utan i stället se till att alla barn kommer in och knyter an till verksamheten. 
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Förskollärare 5 framhäver att de inte talar så mycket om anknytning till pedagoger och inte 
heller om anknytning till föräldrar. Förskollärare 5 uppger: 
 
”Det har varit så att det är ett barn som gärna sitter i knät länge hos en pedagog men det är inte så vi vill jobba 
eller ska jobba. Sen kan man ju sitta och göra saker i sandlådan och då kan man ju ha ett barn som är lite extra 
ledsen i knät, men det är ju inte så att man sätter sig och så har man massa barn som är ledsna i knät, utan det är 
mer fokus på aktivitet och stimulans än anknytning”  

 
Förskollärares resonemang kring kontaktpedagog: 
 

Förskollärare 1 uppger att de använder sig av en kontaktpedagog till barn och föräldrar under 
och efter introduktionen. Förskollärare 1 berättar att kontaktpedagogen är den som har det 
huvudsakliga ansvaret för att barnet och föräldrarna ska bli trygga vid introduktionen och att 
det är kontaktpedagogens uppgift att hjälpa barnet att knyta an till denna. Kontaktpedagogen 
är den som föräldrarna i första hand kan vända sig till med frågor och funderingar. 
Förskollärare 1 berättar vidare att det är först när barnet och föräldrarna känner sig trygg med 
kontaktpedagogen som kontaktpedagogen börjar lämna över till de andra pedagogerna. Hon 
framhäver att kontaktpedagogen alltid är med under introduktionen och alltid är den som 
byter blöja i början när inte föräldern är med, detta för att tryggheten ska stå i fokus. 
Förskollärare 2-5 använder sig inte av någon kontaktpedagog under introduktionen med 
invändningen att det är viktig att barnet och föräldrarna känner trygghet till alla pedagoger. 
De pekar på sårbarheten som de anser att användningen av en kontaktperson kan innebära. 
Förskollärare 2 uppger: 
 
”Tidigare var det jag som var introduktionsansvarig men det vart för sårbart för var jag sjuk eller borta så kände 
barnet och föräldrarna inte de andra pedagogerna på samma sätt så nu är det allas ansvar och det tycker vi har 
varit bättre. Men vi är ju så få, det är skillnad om det är många men vi är ju bara två eller tre pedagoger” 

 
Förskollärare 5 förklarar att de anser att barnet inte ska vänja sig vid en pedagog utan att 
verksamheten ser ut som så att barnet ska klara av att gå till alla pedagoger. Förskollärare 6-8 
resonerar på ett annat sätt och uppger att de använder sig av en kontaktpedagog vid 
introduktionen. De motiverar detta med att det blir tydligare för barn och föräldrar och att det 
underlättar för föräldrarna att veta vem av pedagogerna de bör vända sig till med sina frågor 
och funderingar. Förskollärare 8 uppger: 
 
”Kontaktpedagogen är den som föräldrarna ska ty sig till vid frågor och funderingar så att föräldrarna slipper 

känna sig osäkra på vem av oss pedagoger som de ska vända sig till” 

 
Förskollärare 1-4 betonar vikten av att barnet knyter an till pedagogen och av dessa 
förskollärare är det endast Förskollärare 1 som uppger att de använder sig av en 
kontaktpedagog. Förskollärare 5-8 betonar vikten av att barnet knyter an till miljön och av 
dessa är det bara Förskollärare 5 som uppger att de inte använder sig av en kontaktpedagog. 
När förskollärare 6-8 berättar om kontaktpedagog uppger ingen av dem att skälet är att barnet 
ska knyta an till en viss pedagog utan de trycker mer på att föräldern ska veta vem av 
pedagogerna den ska vända sig till. Vi tolkar detta som att de intervjuade förskollärarna till 
viss del inte åsyftar samma sak när de samtalar om kontaktpedagog. Förskollärare 1-4 
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introducerar endast ett fåtal barn samtidigt med motiveringen att de vill ha gott om tid till det 
nya barnet och föräldern. Att Förskollärare 2-4 inte använder sig av någon kontaktpedagog 
motiverar de med att de vill att alla pedagoger ska få en god kontakt med det nya barnet och 
föräldern vilket de anser är möjligt i och med att de endast introducerar ett fåtal barn. 
Förskollärare 1-4:s tolkning av kontaktpedagog är således att det är den pedagogen som 
barnet framför allt bör knyta an till.  
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8. Diskussion  
 

Nedan kommer resultatet av samtalsintervjuundersökningarna att diskuteras utifrån ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv och då främst i relation till begreppen trygg bas och 
anknytningsmönster. Resultatet kommer även att diskuteras i utgångspunkt i arbetets syfte 
och frågeställningar samt kopplas till relevant litteratur och forskning.  
 
Hur resonerar förskollärare kring barns introduktion i förskolan? 
 

Med utgångspunkt från ovan ställda frågeställning har det visat sig att samtliga intervjuade 
förskollärare anser att barnets trygghet är viktig vid introduktionen. Att barnets trygghet vid 
introduktionen är viktig kan ses mot bakgrund av att introduktionen är stressande för små barn 
och att barnet även om det utåt sett verkar ha anpassat sig i förskolan har avsevärt högre 
stresshormoner i förskolan än i hemmet de första fem månaderna (Ahnert m.fl. 2004, s. 645-
648). Några av de intervjuade förskollärarna har i resonemanget kring barnets trygghet sin 
utgångspunkt i barnets trygghet till pedagogen. Detta resonemang kan ses i relation till 
Månsson som pekar på att vuxnas närhet och omhändertagande är helt avgörande för det 
yngre barnets välbefinnande (2013, s. 80). Det kan även ses i relation till Broberg m.fl. som 
pekar på att det för barnets utforskande av omvärlden är nödvändigt att barnet känner 
tryggheten och närheten av en anknytningsperson (2012, s. 19-20) samt till Niss och 
Söderström som lyfter fram att ett barn som är trygg i interaktionen med pedagogerna har 
lättare för att separera från sina föräldrar (2006, s. 33). Genom att betona vikten av att barnet 
är tryggt med pedagogen kan pedagogen få en bättre möjlighete att fungera som en trygg bas 
för barnet när det ska utforska förskolans miljö. I enlighet med vad Broberg m.fl. beskriver 
om begreppet trygg bas kan pedagogen när barnet är trygg med denne fungera som en trygg 
bas för barnet när barnet utforskar omvärlden och en ”säker hamn” dit barnet kan återvända 
när det känner oro och fara (2012, s. 44-45). Detta kan även ses mot bakgrund av det som 
Broberg m.fl. menar att ändamålet med anknytningen kan sägas vara, nämligen att barnet ska 
kunna hålla det bästa möjliga avstånd till den vuxne så att barnet kan utforska omvärlden utan 
att bli osäker (2006, s. 176). När barnet är trygg med pedagogen har barnet således lättare för 
att utforska och bli trygg med förskolans miljö.  
 
Några av de intervjuade förskollärarna har vid sitt resonemang kring barnets trygghet vid 
introduktionen istället sin utgångspunkt i barnets trygghet till miljön. Utifrån ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv kan en konsekvens av detta synsätt vara att pedagogen inte 
får samma möjligheter att fungera som en trygg bas för barnet, vilket gör att barnets möjlighet 
att utforska och bli trygg i förskolans miljö kan hämmas. Att det är barnets trygghet till miljön 
som betonas tolkar vi som att det delvis är ett resultat av att det är många barn som 
introduceras samtidigt och att tiden och möjligheten för att barnet ska bli trygg med 
pedagogen inte finns. Det kan dock finnas många andra faktorer som påverkar hur 
förskollärare resonerar kring detta och som vi inte har fått syn på genom våra 
samtalsintervjuundersökningar. En faktor som kan påverka hur förskollärare resonerar kring 
detta är vilken pedagogisk inriktning förskolan arbetar efter.  
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Några av förskollärarna betonar även vikten av att föräldrarna är trygga med pedagogerna vid 
introduktionen. Att föräldrarnas trygghet är viktig vid introduktionen betonas även av 
Jovanovic som pekar på att barn som upplever att deras föräldrar har en positiv interaktion 
och kommunikation med pedagogerna har större möjligheter att känna sig trygga. Jovanovic 
menar vidare att kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger kan hjälpa till att skapa 
förutsägbara rutiner och göra det lättare för barnet att känna sig trygg med pedagogen (2011, 
s. 251). Att några av förskollärarna inte betonar föräldrarnas trygghet tolkar vi som att det 
delvis kan bero på att många barn introduceras samtidigt på dessa förskolor och att tiden till 
att bygga upp föräldrarnas trygghet därför inte finns. Några av förskollärarna berör betydelsen 
av sin egen trygghet vid introduktionen och detta kan ses i relation till det som Broberg m.fl. 
framhåller angående anknytningsteorin. Broberg m.fl. hävdar att det enligt anknytningsteorin 
är av betydelse att skilja på den relation som barnet har till pedagogen från den relation som 
pedagogen har till barnet. Barn och pedagoger ka inte vara anknutna till varandra utan det är 
barnet som knyter an till pedagogen. Det som händer när pedagogen besvara barnets behov av 
trygghet och beskydd är enligt Broberg m.fl. att ett känslomässigt band utvecklas för att 
kunna möta barnets behov (2012, s. 36-37). 
 
Det har i utgångspunkt i frågeställningen hur förskollärare resonerar krig barns introduktion i 
förskolan visat sig att förskollärares resonemang kring förälderns roll vid introduktionen kan 
se olika ut. Samtliga intervjuade förskollärare uppger att föräldern har en aktiv roll för sitt 
barns omvårdnad under introduktionen.  Att det är vanligt att föräldern har en aktiv roll under 
barnets introduktion styrks även av Månsson (2013, s. 79). Några av de intervjuade 
förskollärarna har i sitt resonemang kring förälderns roll framfört att föräldern bör vara vid 
sitt barns sida under hela introduktionen och delta i allt som intresserar barnet. Det är först när 
föräldern lämnat barnet som dessa förskollärare går in och tar en aktiv roll i ansvaret för och 
kommunikationen med barnet. Att föräldern är med under introduktionen kan utifrån ett 
anknytningsteoretiskt synsätt vara mycket betydelsefullt eftersom föräldern då kan vara en 
trygg bas och ”säker hamn” för barnet när barnet ska utforska omvärlden, det vill säga 
förskolans miljö och de andra barnen och pedagogerna. Barn som har en trygg anknytning till 
sin förälder kan här fullt ut använda sin förälder som en trygg bas, men detta gäller dock inte 
på samma sätt för barn som har en otrygg anknytning till sin förälder. Mot bakgrund av det 
som Broberg m.fl. framhåller om att barn med en otrygg anknytning till sin förälder får svårt 
att utforska omvärlden eftersom barnet inte kan förlita sig på att det finns en ”säker hamn” att 

återvända till (2012, s. 44-45) kan dessa barn få svårt att utforska förskolans miljö.  
 
Några av de intervjuade förskollärarna vill att föräldern intar en mer avvaktande roll efter ett 
par dagar för att pedagogerna ska få ett större utrymme till att skapa en kontakt med barnet. 
Förälderns roll som trygg bas och ”säker hamn” blir här inte lika tydlig. För barn med en 
otrygg anknytning till sin förälder kan detta dock vara positivt. Detta framgår även av Cugmas 
som hävdar att en trygg anknytningsrelation mellan barn och pedagog kan kompensera för en 
otrygg anknytningsrelation mellan barn och förälder och att förskolan för otrygga barn kan 
vara en skyddande faktor (2007, s. 361-362). En av de intervjuade förskollärarna uppger att 
det kan vara svårt att bygga upp en god kontakt med barnet när föräldern är med för att det lätt 
kan bli en onödig konflikt. Detta kan ses i relation till det som Broberg m.fl. framför om att 
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anknytningsmönster kan sägas vara hierarkiskt organiserade. När föräldern är med är den 
enligt Broberg m.fl. högre upp i anknytningshierarkin än pedagogen vilket de menar gör att 
pedagogen kan ha svårt att trösta och komma nära barnet. Broberg m.fl. hävdar att det kan 
vara lättare när föräldern inte är med eftersom det då inte finns en anknytningsrelation som 
konkurrerar ut pedagogen (2012, s. 70) 
 
Utifrån frågeställningen hur förskollärare resonerar kring barns introduktion i förskolan har 
det i resultatet framkommit att de intervjuade förskollärarnas resonemang kring möjligheten 
att bemöta barn och föräldrar varierar. Variationen som finns i de intervjuade förskollärarnas 
resonemang kan ställas i relation till hur många barn som förskollärarna uppger introduceras 
samtidigt på de förskolor där de arbetar. De förskollärare som uppger att de endast 
introducerar ett fåtal barn samtidigt anger att skälet till detta är att de ska få möjlighet att 
kunna bemöta samtliga barn och föräldrar på ett bra sätt. Även Månsson pekar på att stora 
barngrupper kan göra det svårt för barnet att utveckla en nära relation till pedagogen. 
Månsson ställer sig ifrågasättande till huruvida det går att möta barnens behov i stora 
barngrupper (2013, s. 92). Även Broberg m.fl. hävdar att det är av stor vikt att barnet under 
introduktionen får ordentligt med tid med en pedagog utan att andra barn tar all 
uppmärksamhet (2012, s. 163). De förskollärare som uppger att de introducerar ett flertal barn 
samtidigt framhåller att de upplever att de har svårt att hinna med att bemöta de nya barnen 
och föräldrarna vid introduktionen. Detta kan framför allt påverka barn med otrygg 
anknytning till sina föräldrar eftersom Broberg m.fl. hävdar att dessa barn har otrygga inre 
arbetsmodeller som gör att de ofta får en interaktion med andra människor som präglas av 
negativitet, vilket befäster barnets uppfattningar om andra människor och hur de är (2012, s. 
48). När det introduceras många barn samtidigt finns inte samma tid till att bemöta och lära 
känna barnet, vilket det för otryggt anknutna barn är av stor vikt att pedagogen har för att 
barnet ska få möjlighet att skapa nya mer positiva inre arbetsmodeller.  
 
Vilka tankar och erfarenheter har förskollärare kring kontakten och samarbetet med 
barn och föräldrar innan och under introduktionen? 
 

Med utgångspunkt från ovan ställda frågeställning har det visat sig att förskollärares tankar 
och erfarenheter kring kontakten och samarbetet med barn och föräldrar innan introduktionen 
kan se ut på olika sätt. Ett flertal av de intervjuade förskollärarna uppger att de bjuder in 
föräldrarna till ett föräldramöte innan introduktionen och några av förskollärarna framhäver 
dessutom vikten av ett personligt möte med barnet innan introduktionen. De förskollärare som 
uppger att de inte erbjuder ett föräldramöte innan introduktionen framhäver att tiden inte finns 
till detta. Några av de intervjuade förskollärarna framhäver vikten av ett personligt möte med 
barnet innan introduktionen. Mot bakgrund av att föräldramöten enligt Jonsdottir och Nyberg 
är en viktig del för barns och föräldrars introduktion kan detta vara någonting att prioritera på 
ledningsnivå. Att informationen till föräldrarna inför introduktionen är viktig för föräldrarnas 
trygghet poängteras av Broberg m.fl. som även pekar på att det är betydelsefullt att informera 
föräldrarna att introduktionen kan vara en jobbig period och att alla barn reagerar olika (2012, 
s. 157- 160).  
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Det har i utgångspunkt i ovan ställda frågeställning visat sig att samtliga intervjuade 
förskollärare anger att de anpassar introduktionens längd helt efter barnet och barnets behov. 
Att det är viktigt att anpassa introduktionens längd efter det enskilda barnets behov framgår 
av Kihlbom m.fl. som poängterar att introduktionen är individuell för varje barn (2009, s. 29-
31). I och med att barnets kognitiva förmåga utvecklas får barnet lättare för separationer från 
föräldrarna och även lättare i mötet med nya människor (Broberg m.fl., 2012, s. 37, 43) och 
mot bakgrund av detta går det att argumentera för att introduktionens längd bör anpassas efter 
det enskilda barnets behov och ålder, vilket samtliga förskollärare anger att de gör. En av 
förskollärarna förklarar att de räknar med att barnet efter två veckor är introducerat i rutiner 
men att sorgearbetet inte tar slut för det. Detta anser vi är en viktig poäng att lyfta och precis 
som Kihlbom m.fl. framhåller behöver barnet få visa sig ledset över att föräldern lämnat 
(2009, s.29-31). Detta kan även ses mot bakgrund av det som Winnicott framhäver, nämligen 
att barnet under den första tiden i förskolan helt och hållet använder sina krafter till att 
fokusera på att hålla fast vid de inre bilder som barnet har av föräldern. Winnicott menar att 
detta är en bearbetning barnet måste gå igenom och att om pedagogen inte ger barnet tillåtelse 
till detta kan barnet påverkas genom stress och förlora intresset av att uppleva och utforska 
(Løkken m.fl., 2006, s.68).   
 
Hur resonerar förskollärare kring barns anknytning under introduktionen? 
 

Några av de intervjuade förskollärarna hävdar att anknytningen mellan barn och pedagog har 
en avgörande roll för barnets vistelse på förskolan. De pekar på att anknytningen mellan barn 
och pedagog är det viktigaste under barnets introduktion och att det är deras uppgift som 
förskollärare att hjälpa barnet att känna trygghet till dem. Detta synsätt delas av Kihlbom m.fl. 
som framhåller att föräldrarna är det mest betydelsefulla barnet har och att barnet när det 
börjar förskolan i stället behöver finna tryggheten till pedagogen under tiden barnet vistas på 
förskolan (2009, s. 14). Dessa förskollärare framhäver även att barnets anknytning till 
pedagogen är betydelsefull när barnet utforskar omvärlden vilket styrks av Broberg m.fl. som 
hävdar att den vuxne ska vara en trygg bas när barnet utforskar omvärlden samt att den vuxne 
ska vara en ”säker hamn” dit barnet kan vända sig om den känner oro (2012, s. 44-45). Några 
av de intervjuade förskollärarna framhäver istället att det är anknytningen till verksamheten 
som är viktig för barnet. De menar att det viktigaste är att barnet känner anknytning till miljön 
eftersom det är där barnet befinner sig under vistelsen på förskolan. Enligt anknytningsteorin 
är anknytning en specifik typ av nära känslomässig relation (Broberg m.fl., 2012, s. 36-37) 
och vad dessa förskollärare menar med anknytning till förskolans miljö är inte densamma som 
vi tolkar med anknytning enligt ett anknytningsteoretiskt synsätt.  
 
Inom förskolan är det dock inte oproblematiskt med anknytning utifrån ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv. Det kan vara ett dilemma hur nära inpå förskolläraren kan 
tillåta barnet att komma utan att förskolläraren förlorar sin professionalitet. Vilka möjligheter 
förskolläraren har till att bemöta barnets anknytningsbeteenden kan även påverkas av vilka 
resurser och förutsättningar som förskolläraren har att tillgå beroende på arbetsgivare och 
ledning. Hur förskollärare resonerar kring barnets anknytning kan även påverkas av den 
pedagogiska inriktning som förskolan arbetar efter, men detta är inget som vi har undersökt.  
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Av resultatet framgår att de intervjuade förskollärarnas sätt att resonera kring kontaktpedagog 
ser olika ut. Några av förskollärarna uppger att de inte använder sig av någon kontaktpedagog 
eftersom de framhäver att det är viktigt att barnet och föräldrarna känner en trygghet till alla 
pedagoger. Deras resonemang delas inte av Broberg m.fl. som framhåller vikten av att barnet 
från början behöver en pedagog att skapa förtroende och trygghet till för att sedan knyta an till 
de andra pedagogerna (2012, s.157-158). En av förskollärarna som använder sig av en 
kontaktpedagog framhåller likt som Broberg m.fl. att det är av stor vikt att använda sig av en 
kontaktpedagog till en början för att barnet ska knyta an och känna sig trygg med en pedagog 
för att sedan knyta an till de resterande (2012, s. 157-158). Även forskning visar på att det är 
av betydelse att varje barn har en kontaktpedagog som är ytterst ansvarig för introduktionen 
(Månsson, 2013, s.80-81). De övriga intervjuade förskollärarna som uppger att de använder 
sig av en kontaktpedagog vid introduktionen framhåller att kontaktpedagogen främst fyller 
funktionen att göra det tydligare för föräldrarna att veta vem av pedagogerna som de bör 
vända sig till med sina frågor och funderingar. När dessa förskollärare lyfter vikten av att 
använda sig av en kontaktpedagog lyfter de bara fram att det är positivt för föräldrarna, inte 
att barnet ska knyta an till en pedagog. Det blir således tydligt att alla intervjuade 
förskollärare inte menar samma sak med kontaktpedagog och alla resonemang går inte heller i 
linje med det som Broberg m.fl. menar med kontaktpedagog. Enligt Dalli går det utifrån ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv att argumentera för att det bästa sättet att förbättra kvaliteten 
av barns introduktion i förskolan är att använda sig av en kontaktpedagog. Dalli pekar på att 
användningen av en kontakpedagog kan säkerställa barnets behov av trygghet vid 
introduktionen och även föräldern (1999, s. 27-28). 
 

8.1 Slutord 
 

Genom att ta del av förskollärares resonemang kring introduktionen samt litteratur och 
tidigare forskning har vi fått en djupare förståelse för denna process som vi kommer att ta 
med oss i vårt framtida arbete. Introduktionen är barnets första institutionella möte och det är 
vårt uppdrag som förskollärare att se till att det blir en positiv upplevelse för både barn och 
föräldrar. Genom arbetet har vi fått en insikt om hur åtta olika förskollärare resonerar kring 
barnets introduktion och om faktorer som de anser är viktiga i denna process. Introduktionen 
är både en komplex och problematisk händelse som måste ställas i relation till de 
förutsättningar och resurser som finns till förskollärarens förfogande. Det som skulle vara 
intressant att undersöka vidare är vilka erfarenheter och upplevelser föräldrar har kring barns 
introduktion i förskolan och de resonerar kring barnets trygghet och anknytning under denna 
process.  
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Bilaga 1- Information om deltagande 
 

Hej! 
 
Vi heter Jenny Jansson och Ann-Sofie Källman och går sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. Vi har precis påbörjat vårt självständiga 
arbete som handlar om barns introduktion i förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka 
vilka tankar och erfarenheter förskollärare har kring barns anknytning och introduktion i 
förskolan och om detta skiljer sig beroende på om förskolläraren arbetar på en fristående eller 
kommunal förskola. Deltagandet i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 
din medverkan så länge arbetet inte är avslutat. Alla uppgifter om dig och din förskola är helt 
konfidentiella vilket innebär att dessa uppgifter inte kommer att synliggöras i arbetet eller för 
någon annan utomstående. Inspelningar som görs under intervjun kommer endast att användas 
till detta syfte och därmed raderas efteråt.  
 
Vid frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig  
 
Mail: Jenny.Jansson.4562@student.uu.se  Telefon: 070-XXXXXXX 
Mail: Ann-Sofie.Kallman.9322@student.uu.se Telefon: 073-XXXXXXX 
 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

Hur många barn går på avdelningen och hur gamla är de? 

Hur många är ni som arbetar på avdelningen och vilken utbildning har ni? 

Sysselsättningsgrad? 

 

Förberedelser inför introduktionen 

Berätta om och i så fall hur ni förbereder er inför en introduktion. 

 

Eventuella följdfrågor: 

När och hur sker första kontakten med de nya vårdnadshavarna? 

Förbereds vårdnadshavarna inför introduktionen? På vilket sätt i så fall?  

Får ni någon information om barnet innan den första introduktionsdagen? Vilken och på vilket 

sätt i så fall? 

Anpassar ni miljön och verksamheten inför introduktionen? På vilket sätt i så fall? 

 

Introduktionen 

Berätta om hur en introduktion går till hos er. 

 

Eventuella följdfrågor: 

Introduceras barnen enskilt eller i grupp? 

Hur ofta har ni introduktioner? 

Hur många dagar pågår en introduktion hos er? 

Vad har du som förskollärare för ansvar under introduktionen? 

Vad tycker du som förskollärare är viktigast under introduktionen? 

Vad anser du som förskollärare att syftet med introduktionen är? 

Vad har vårdnadshavaren för roll under introduktionen? 

Hur förhåller sig du som förskollärare till barnet och vårdnadshavaren under introduktionen? 

Har vårdnadshavaren några möjligheter att påverka introduktionens utformning? 

Vem är det som avgör när en introduktion är färdig? 

Har du arbetat på något annat sätt med introduktion tidigare? Berätta om dina erfarenheter 

kring detta. 



 
 

Vad är det som gör att ni har valt att arbeta på det sätt som ni gör nu? 

 

Anknytningen  

Berätta hur du ser på anknytningen mellan barnet och förskolläraren under introduktionen. 

Har hela arbetslaget ansvar för det nya barnet eller använder ni er av en anknytningsperson? 

Har ni alltid gjort så? 

Vad gör du om barnet är ledsen när vårdnadshavaren lämnat förskolan? 

Hur hanterar ni om flera barn är ledsna samtidigt under introduktionsperioden? 

 

Uppföljning 

Gör ni någon slags uppföljning av introduktionen? När och hur sker den i så fall? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


