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Studiens syfte var att belysa hur förskollärare beskriver och arbetar för att skapa 
trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. Förskollärares syn på 
vad som är viktigt för att barnet ska bli trygg i verksamheten påverkar val av 
introduktionsmodell samt hur introduktionen läggs upp. Genom en kvalitativ 
studie där intervjuer och observationer har använts framkom olika perspektiv 
på vad som är viktigt för att barnet ska bli trygg i verksamheten under 
introduktionen. Samtliga respondenter lyfter vikten av att skapa goda relationer 
till vårdnadshavare under introduktionen, däremot går deras åsikter isär då det 
kommer till betydelsen av relationen till vårdnadshavarna i förhållande till 
barns trygghet i verksamheten. Slutsatsen är att de olika introduktions-
modellerna genererar olika arbetssätt där förskollärarna får en mer aktiv eller 
passiv roll i relationsskapandet till barnet. 
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1 Inledning       

Idag går 84% av alla barn mellan ett och fem år i förskola i Sverige (Skolverket, 
2017a). Förskolan har genom läroplanen (Skolverket, 2016) till uppdrag att stimulera 
och uppmuntra barns utforskande, lek och lärande. För att barn ska våga ägna sig åt 
utforskande, lek och lärande behöver barnet uppleva en grundläggande tillit och 
trygghet till förskolans personal (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Förskolans 
andra uppdrag, en god omvårdnad (Skolverket, 2016), är därmed minst lika viktig då 
det är en förutsättning för lärande. Den första kontakten barnet har med förskolan 
som institution sker under perioden som vi benämner som introduktionen. Under 
introduktionen läggs grunden för att förskolebarnet ska få en trygg och rolig samt 
lärorik förskoletid (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) tydliggör förskollärarens ansvar för introduktionen, där varje barn 
tillsammans med dess vårdnadshavare ska ges en god introduktion. Genom 
Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017b) beskrivs 
introduktionen syfta till att barnet och dess vårdnadshavare får möjlighet att skapa 
trygghet till verksamheten och verksamhetens personal. 

Det kan väcka starka känslor hos ett barn att utan sin eller sina vårdnadshavare bygga 
upp tillit till nya vuxna. Det är angeläget att förskolans personal är medvetna om detta 
och gör introduktionsperioden så trygg som möjligt för barnet. (Skolverket, 2017b, s.25) 

Här lyfts vikten av att personalen skapar en trygg introduktion för barnet och dess 
vårdnadshavare, men vad begreppet trygghet rent praktiskt innebär är inte lika 
tydligt framskrivet. Ur ett anknytningsperspektiv är barns trygghet starkt förknippat 
med att barnen utvecklat en god anknytning till minst en av förskolans personal 
(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006; Broberg et al., 2012). 
Broberg m.fl. (2012) beskriver anknytning som nära och känslomässiga relationer 
och menar att när barnet har utvecklat en trygg anknytningsrelation till en vuxen, 
vågar barnet ägna sig åt utforskande och lärande. I vår tidigare pilotstudie framkom 
det att skapandet av relationer till barnen var något som förskollärarna ansåg som 
viktigt för barns möjlighet att utveckla trygghet på förskolan. 
 
Som vi nämnt är introduktionen barnens och dess vårdnadshavares första möte med 
förskolan, hur introduktionen går till är dock ett område som i den tidigare forskning 
vi tagit del av inte belysts i någon större utsträckning. Tryggheten är något som ska 
grundläggas under introduktionen (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017b) och ur ett 
anknytningsperspektiv innebär det att barnet under introduktionen får möjlighet att 
utveckla en trygg anknytningsrelation till någon av förskolans personal (Broberg et 
al., 2006). Av den anledningen blir det intressant att titta närmare på 
relationsskapandet mellan vuxen och barn under introduktionen. Samtliga vuxna 
som arbetar i ett arbetslag har betydelse för skapandet av relationer till barnen under 
introduktionen. Då det är förskollärarens ansvar att barnen får en god introduktion 
(Skolverket, 2016) syftar föreliggande studie till att belysa introduktionen ur 
förskollärares perspektiv.  
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Introduktionen till förskolan är något som idag, berör många barn i Sverige 
(Skolverket, 2017a) och ska grundlägga en trygghet hos barnet för förskolans 
verksamhet (Skolverket, 2016). Trots detta är introduktionen något som i tidigare 
forskning inte uppmärksammats i någon större utsträckning (Simonsson & Thorell, 
2010). Förskolans arbete ska dock enligt skollagen (SFS 2010:800) vila på 
vetenskaplig grund, därav bör även introduktionsperioden belysas inom forskning. 
Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare beskriver och arbetar för att 
skapa trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. Följande 
frågeställningar används för att besvara syftet: 

1) Vad upplever förskollärare är viktigt för att skapa trygga relationer till barnen 
under introduktionen?  

2) Hur arbetar förskollärare för att skapa relationer till barnen under introduktionen?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I kommande kapitel presenteras föreliggande studies bakgrundsavsnitt, där redogörs 
inledningsvis för väsentliga begrepp samt avgränsningar i litteratursökningen. 
Därefter presenteras introduktionsmodellerna och tidigare forskning, vilket 
innefattar artiklar, avhandlingar samt litteratur som berör det relevanta 
forskningsområdet. Bakgrundsavsnittet avslutas med, för studien, relevanta delar ur 
förskolans styrdokument. I studiens tredje kapitel presenteras studiens teoretiska 
perspektiv, där vi redogör för valet av teori. Detta kapitel efterföljs av ett 
metodkapitel, där val av metoder, urval samt studiens genomförande presenteras. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens trovärdighet, pålitlighet samt 
reflexivitet. I studiens femte kapitel presenteras studiens resultat vilket efterföljs av 
en resultatsammanfattning. Där efter presenteras studiens näst sista kapitel vilket är 
en analys av studiens resultat utifrån anknytningsteorin och aktör-nätverksteorin. I 
studiens avslutande kapitel redogörs diskussionsavsnittet som är uppdelat i en 
resultatdiskussion och metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras studiens 
betydelse för förskollärarprofessionen samt förslag på vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis föreliggande studies centrala begrepp samt de 
avgränsningar som använts vid litteratursökningen. Därefter presenteras de olika 
introduktionsmodellerna samt den tidigare forskning med relevant koppling till 
föreliggande studie. Avslutningsvis beskrivs styrdokumentens riktlinjer för arbetet 
med introduktionen.  

2.1 Centrala begrepp i studien 

Föreliggande studies centrala begrepp presenteras under de enskilda rubrikerna, 
invänjning/inskolning/introduktion, barnperspektiv och vuxenperspektiv samt 
artefakt och aktör. Varje rubrik innefattar en redogörelse för begreppens innebörd i 
denna studie. 
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2.1.1 Introduktion 

Det finns flera olika begrepp som använts inom olika statliga utredningar och 
läroplanen för att tala om barns första möte med förskolan, så som invänjning (SOU, 
1997:157), inskolning (Prop. 2004/05:11) samt introduktion (Skolverket, 2016). I 
denna studie används begreppet introduktion för att beskriva den period när barnet 
tillsammans med sin/sina vårdnadshavare börjar bekanta sig med förskolans 
verksamhet. Detta eftersom begreppen inskolning och invänjning kan ses ha ett 
större fokus på att barnet och vårdnadshavare ska “inrätta sig i” verksamheten. 
Medan begreppet introduktion snarare fokuserar på att “presentera” verksamheten 
för barnet och vårdnadshavare, där de tillsammans skapar introduktionsperioden. 
Om det är så att de olika begreppen innebär olika arbetssätt är inte något 
föreliggande studie kommer gå närmare in på. 

2.1.2 Barnperspektiv och vuxenperspektiv 

Det finns olika perspektiv som kan anses ligga till grund för förskolans val av 
introduktionsmodell. De perspektiv föreliggande studie utgått ifrån är 
barnperspektiv samt vuxenperspektiv. Barnperspektivet menar Pramling 
Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) är ett brett perspektiv som ofta används 
lite slarvigt. Begreppet perspektiv har sitt ursprung från latin och direkt översatt 
skulle det sammansatta begreppet ”barnperspektiv” betyda ”ett sätt att se på barn”. 
En sådan bred definition av begreppet innebär att vilken syn på barn som helst kan 
betraktas som ett barnperspektiv (Pramling Samuelsson et al., 2011). Då begreppet 
barnperspektiv förekommer i föreliggande studie är utgångspunkten från Pramling 
Samuelsson m.fl. (2011) definition av begreppet ”Barnperspektiv riktar de vuxnas 
uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattningar, erfarenheter och 
handlingar i världen.”(s. 42) Ett vuxenperspektiv utgår istället från, i denna studie, 
vårdnadshavares och förskollärares uppfattningar och erfarenheter. 

2.1.3 Artefakt och aktör 

Även begreppen artefakt och aktör används i studien. Begreppet artefakt utgår från 
Vygotskijs (1995) beskrivning av begreppet, en artefakt är ett kulturellt redskap som 
människor använder sig av för att förstå och tolka sin omvärld. Föreliggande studie 
grundar sig i en syn på barn, vårdnadshavare och förskollärare som aktörer, dvs. där 
de genom sitt agerande och samspel påverkar varandra och tillsammans skapar 
introduktionen (Simonsson & Thorell, 2010). 

2.2 Avgränsningar i litteratursökning 

Vid sökning efter tidigare forskning har det förekommit svårigheter med att hitta 
relevant tidigare forskning som berör introduktionen i förskolan. Vid sökningarna 
har bland annat databaserna SwePub och Diva använts där svenska sökord som 
förskola, introduktion, inskolning, sociala relationer, samspel samt anknytning 
använts. Sökningar har även genomförts i databaserna Google scholar, ERIC samt 
Primo där engelska sökord som preparatory training, preschool, attachment, social 
relations och child care använts. Samtliga sökningar begränsades till ”referee-
granskad” eller “peer-reviewed”. Då dessa sökningar inte gav så många träffar som 
var relevanta för föreliggande studie har även referenslistor från böcker som berör 
introduktionen till förskolan använts för att hitta vetenskapliga artiklar kopplade till 
det berörda ämnet. 
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2.3 Introduktionsmodeller 

Lindgren och Torro (2017) beskriver att det idag finns två olika 
introduktionsmodeller som är dominerande inom förskolan, traditionell respektive 
föräldraaktiv introduktion. Inom varje modell finns en stor variation i hur de 
genomförs på olika förskolor, vilket bidrar till att det är svårt att utförligt redogöra för 
de olika modellerna.  
 
Den traditionella modellen är den introduktionsmetod som varit vanligast under en 
längre tid i Sverige (Broberg et.al., 2012; Lindgren & Torro, 2017). Lindgren och 
Torro (2017) beskriver att den traditionella introduktionsmetoden bygger på att en 
specifik person ur personalen är ansvarig för introduktionen samt för att ta kontakt 
med barnet under den första tiden. Den pågår i cirka två veckor och i början kommer 
vårdnadshavare och barnet tillsammans till förskolan och stannar i kortare stunder. 
Dessa stunder byggs successivt på under den första veckan. Barnet och dess 
vårdnadshavare får under denna tid ta del av flera aktiviteter och rutinsituationer. 
Vid dessa tillfällen som barnet är i verksamheten tillsammans med sin 
vårdnadshavare ska personalen som ansvarar för introduktionen ta kontakt och 
försöka locka barnet till lek och samspel (Broberg et. al., 2012; Lindgren och Torro, 
2017). Vidare lyfter Lindgren och Torro (2017) att vårdnadshavaren uppmanas att 
hålla sig passiv och sitta still på en bestämd plats för att personalen ska få möjlighet 
att göra detta. Barnet kan vid behov återkomma till sin vårdnadshavare för att få 
trygghet om hen behöver det. Sedan ska barnet lockas på nytt till lek. Lindgren och 
Torro (2017) menar att när personalen lyckats få kontakt med barnet på så sätt att 
barnet intresserar sig för lek och samspel med förskolans personal ska barnet börja 
lämnas i kortare stunder utan sin vårdnadshavare. I början stannar vårdnadshavaren 
på förskolan för att finnas tillgänglig om så skulle behövas, barnet lämnas sedan 
ensam utan vårdnadshavare på förskolan. 
 
Den föräldraaktiva introduktionsmodellen innebär enligt Lindgren och Torro (2017) 
att barnet och dess vårdnadshavare är i förskolans verksamhet under oftast tre hela 
dagar tillsammans. I denna metod är vårdnadshavaren inte lika passiv utan barnet 
och dess vårdnadshavare tar en aktiv del av verksamheten tillsammans. De tar del av 
de aktiviteter som sker där och ska samtidigt påbörja en relation till förskolans 
personal och de andra barnen. Efter den tredje dagen lämnas barnet till pedagogerna 
på förskolan och vårdnadshavaren ska finnas tillgänglig om det skulle behövas. 
Broberg m.fl. (2012) menar att i den föräldraaktiva introduktionsmetoden finns det 
ofta inte en bestämd person i arbetslaget som ansvarar för introduktionen eller för att 
ta kontakt med barnet. 

2.4 Styrdokument 

Enligt FN.s konvention om barns rättigheter ska barnets bästa alltid komma i främsta 
rummet då det kommer till alla åtgärder gällande barn (UNICEF Sverige, 2009). 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhåller att förskolläraren ska ansvara 
för att barnen tillsammans med sin/sina vårdnadshavare får en god introduktion i 
förskolan. Verksamheten ska utformas så att barns behov och omsorg tillsammans 
med utveckling och lärande bildar en helhet, där verksamheten ska vara rolig, trygg 
och lärorik (Skolverket, 2016). Skolverket har även tagit fram viktiga punkter som 
kan ses som riktlinjer för hur arbetet under introduktionen ska gå till, i Allmänna råd 
om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017b). Där lyfts personalens 
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förhållningssätt som en faktor som påverkar kvaliteten av en introduktion samt 
vikten av att barns behov ligger till grund för introduktionen, så att introduktionens 
tid anpassas utefter varje barns behov. Skolverket (2017b) menar dessutom att det är 
angeläget att personalen är medveten om att det kan vara svårt för barnet att skapa 
tillit till nya vuxna utan sin/sina vårdnadshavare. 
 

2.5 Tidigare forskning  

Som fokus i föreliggande studie ligger de sociala relationer som skapas mellan 
förskolans personal och barnet under introduktion, vilket har betydelse för barnets 
utveckling av trygghet (Broberg et al., 2012). Här nedan presenteras tidigare 
forskning som visar att barn reagerar på olika sätt vid en introduktion samt forskning 
som belyser vikten av att skapa trygga relationer i samband med introduktionen. 

2.5.1 Barns introduktion till förskolan 

Simonsson och Thorell (2010) menar att introduktionen inte är något som bara sker i 
verksamheten, utan introduktionen är något som görs i samspel mellan dess aktörer, 
det vill säga mellan barnet som introduceras, personalen och den övriga 
barngruppen. Simonsson och Thorell (2010) lyfter avsaknaden av tidigare forskning 
som berör introduktionsperioden i förskolan och kommer till samma slutsats som 
föreliggande studie gjort i sökning efter forskning inom detta område. Den tidigare 
forskningen fokuserar på övergångar kopplade till, från förskola till förskoleklass 
eller inom skolan. I Simonsson och Thorells (2010) studie beskrivs utgångspunkten 
vara att barn är ”aktiva i konstruerandet av sina egna liv och därmed även i skapandet 
av sina egna barndomar.”(s.54). Studien fokuserar på hur barnen som aktörer knyts 
samman med de olika kulturella kontexter barnet kommer i kontakt med. Studien 
belyser hur barnet agerar för att få tillgång till leken med andra barn samt hur barnet 
gör för att bygga relationer med den vuxne. På så sätt synliggörs hur barnet gör sin 
barndom i mötet med andra barn och vuxna. Studien utgår från aktör-nätverksteorin, 
teorin fokuserar på hur socialt liv produceras och konstrueras genom mänskliga och 
icke mänskliga enheter. Där icke mänskliga enheter, så som artefakter, är ett viktigt 
inslag och ses som en aktör i dessa nätverk. Simonsson och Thorells (2010) studie 
visar att barnet under introduktionen använder sig i hög grad av icke mänskliga 
artefakter, som leksaker, för att samspela med andra barn och vuxna. Simonsson och 
Thorells (2010) studie fokuserar i likhet med föreliggande studie på samspelet under 
introduktionen men belyser introduktionen ur barnets perspektiv.  
 
Markström och Simonssons (2017) studie är en annan studie som lyfter 
introduktionen ur just förskollärares perspektiv. Studien fokuserar på förskollärares 
uppfattningar av interaktionen mellan hem och förskolan i relation till 
introduktionsperioden. Studien är byggd på analyser av fokusgruppsintervjuer. I 
studien framkommer att introduktionsmodellen som förskolan utgår ifrån får stort 
utrymme då respondenterna samtalar kring introduktionen. Markström och 
Simonsson (2017) redogör i sin studie för att samtliga förskollärare som deltar i 
studien har övergått från en traditionell till en föräldraaktiv introduktionsmodell. 
Bakgrunden till bytet av introduktionsmodell beskrivs i studien vara, 
vårdnadshavares stress över att vara borta från arbetet i två veckor för att introducera 
sitt barn, samt att förskollärarna upplevde att de inte lärde känna vårdnadshavarna 
tillräckligt under en traditionell introduktion. Markström och Simonsson (2017) 
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lyfter att paradoxalt nog menar förskollärarna att de lär känna vårdnadshavarna 
bättre nu trots att vårdnadshavarna spenderar en kortare tid i verksamheten. Vidare 
framkommer förskollärarnas gemensamma beskrivning av att, under en föräldraaktiv 
introduktion, behöver barnet och vårdnadshavarna inte tränas på att lämna och 
separeras utan fokuserar på att lära känna verksamheten istället. Ytterligare 
gemensamma uppfattningar som uttrycks av förskollärarna i Markström och 
Simonssons (2017) studie är den förändrade roll som vårdnadshavare fått vid 
introduktionen. Vårdnadshavarna har gått från att vara passiva i en traditionell 
introduktion där kontakt mellan barn och personal är i fokus, till att vara aktiva där 
vårdnadshavaren följer sitt barn genom hela dagen och är den som är med barnet i 
alla situationer.  
 
Något som uttrycks av vissa deltagare i Markström och Simonssons (2017) studie är 
uppfattningen om att, då vårdnadshavaren är med under några dagar flyter resten av 
verksamheten på som vanligt. Förskollärarna upplever att de inte behöver “gå och le” 
i två veckor utan de nu kan vara mer avslappnade och sig själva. Att skapa en god 
relation till vårdnadshavare beskrivs av samtliga förskollärare i studien, vara grunden 
till trygga barn. Markström och Simonsson (2017) kommer till slutsatsen att 
vårdnadshavare i den föräldraaktiva introduktionen kan uppfattas som aktiva aktörer 
som skapar sina egna bilder av förskoleverksamheter. Författarna lyfter även studien 
ur ett maktperspektiv med utgångspunkt från Foucaults perspektiv på makt. 
Markström och Simonsson (2017)  menar att detta fokus på att vårdnadshavare ska ta 
del av verksamheten kan ses som att förskolan skapar vårdnadshavare som vet hur de 
ska/bör vara.  
 
Även Palla (2011) lyfter ett maktperspektiv på förskolan, i studien redogör Palla 
(2011) för hur olika rum och material, rutiner och tid samt kropp och lek används 
som väglednings- och styrinstrument av förskolans personal. Även denna studie 
utgår från Foucaults perspektiv på makt och menar att ur ett maktperspektiv kan 
förskolan ses styra och kontrollera barnen genom att strukturera barnens möjligheter 
till att handla. Vidare beskriver Palla (2011) att enligt Foucault är den disciplinära 
makten osynlig, regler och förväntningar är inte alltid klara eller uttalade. Studien 
visar att personalens målsättningar ligger till grund för hur praktiken hanteras och 
personalens hanterings- och styrningsförslag är ett sätt att få verksamheten att 
fungera. Vidare framkommer hur såväl barn som personal styrs av dagsrytmen och 
de rutiner den innebär. Materialet personalen väljer att använda visar att vissa saker 
är önskvärda och accepterade i vissa rum och under en bestämd tid. Resultatet i 
studien visar att det upplevs problematiskt av personalen då barnen skapar oordning 
kring dessa rutiner. Exempelvis när det händer att barn börjar leka och skvätta med 
vattnet när det är tid för att tvätta händerna. Eller att barnen dröjer kvar inne på 
toaletten då det är tid för blöjbyte. Enligt personalen skapar dessa händelser oflyt i 
verksamheten (Palla, 2011).  
 
I Pallas (2011) studie lyfts även rummets styrning där exempel från förskolans 
målarrum lyfts fram. Kring detta målarrum finns det vissa regler om vilka aktiviteter 
som är accepterade, som att målarrummet är en plats där kreativa aktiviteter är 
accepterade. Andra platser är omgivna av regler, som att det inte är tillåtet att springa 
inomhus. Studien visar också att personalen tycker det är viktigt att barnen får en 
förståelse för varför det finns vissa regler i verksamheten. Därför förklarar personalen 
alltid för barnen varför reglerna finns och på så sätt kan barnen bli självstyrande och 
bärare av dessa regler. Barnen kan då själva hjälpa till att reglera andra barn som 
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bryter mot dem. Vidare redogör Palla (2011) i sin studie för hur den rådande 
föreställningen om barnet i förskolans kontext domineras av en syn på barnet och 
dess möjlighet att anpassa sig till verksamhetens krav och rådande mönster. 
Verksamhetens miljö problematiseras sällan, utan fokus ligger på barnets förmåga till 
anpassning. 

2.5.2 Skapandet av relationer 

Ahnert, Lamb och Barthel (2004) har studerat hur barn fysiskt påverkas, i form av 
stresspåslag, vid introduktionen till förskolan. Studien visar att barnen under tiden 
de introduceras får ett kraftigt ökat stresspåslag. Ahnert m.fl. (2004) påvisar att 
dessa stresspåslag visade sig under tiden som barnet befann sig i förskolan, men att 
en vårdnadshavares närvaro kunde fungerade som ett skydd mot barnets inre stress. 
Detta skulle enligt Ahnert m.fl. (2004) bero på att vårdnadshavaren hade funktionen 
av en trygg punkt för barnet, en punkt dit barnet kunde återvända för att tanka 
trygghet. Studien tar sin utgångspunkt från Bowlbys tankar kring betydelsen av nära 
känslomässiga relationer. Ahnert m.fl. (2004) lyfter Bowlbys syn på barns inbyggda 
anknytningssystem, där barnets omvårdnadsperson utgör en känslomässig trygghet 
för barnet och att separation från denna anknytningsperson är stressutlösande för 
barnet. Ahnerts m.fl. (2004) studie visar att barn som var tryggt anknutna till sin 
vårdnadshavare visade större stresspåslag vid första lämningen än barn som hade en 
otrygg anknytning till sin vårdnadshavare. Barn med en otrygg anknytning visade 
samma stresspåslag oavsett om vårdnadshavaren var närvarande eller inte. Vidare 
lyfter Ahnert m.fl. (2004) att kraftiga protester som gråt och ilska var vanligt bland 
tryggt anknutna barn, detta menar forskarna beror på att barnen hade förväntningar 
på att deras protester skulle leda till en snabb återförening med vårdnadshavaren. De 
otryggt anknutna barnen upplevdes ofta oberörda vid separation, trots högt 
stresspåslag. Ahnert m.fl. (2004) menar att de otryggt anknutna barnen kan ha lärt 
sig lägga band på sina känsloyttringar, eftersom barnens tidigare erfarenheter av att 
visa sina känslor inte lett till någon bekräftelse. Vidare lyfter Broberg m.fl. (2012) att 
den forskning som finns tyder paradoxalt nog på att det är lättare att skola in ett 
otryggt barn än ett tryggt anknutet barn då tryggt anknutna barn uppvisar oftare och 
kraftfullare protester än vad otryggt anknutna barn gör. Broberg m.fl. (2012) menar 
att de otrygga barnen utvecklar vanligtvis beteenden som att de blir rastlösa och har 
svårt att finna ro, eller blir passiva och tysta. 
  
Boyse, Vershueren och Doumens (2009) studie visar att personalen på förskolan kan 
få en betydande roll för barn som har en otrygg anknytning till sin vårdnadshavare. 
Boyse m.fl. (2009) hänvisar till tidigare forskning som visar att barn som har 
erfarenhet av en otrygg anknytning till sin primära vårdnadshavare löper större risk 
att få problem med sin känslomässiga utveckling och oftare uppvisar ett aggressivt 
beteende, som att bli fysiskt utåtagerande. Dock visar resultatet av Boyses m.fl. 
(2009) studie att, om barnet får en trygg anknytningsperson på förskolan kan det 
verka förebyggande mot en problematisk känslomässig utveckling hos barnet. 
Neander och Scotts (2006) studie är ytterligare en studie som lyfter personalens 
betydelse för barns utveckling. I Neander och Scotts (2006) studie framgår att 
familjer som har haft svårigheter i relationerna till sina barn, har identifierat 
personer utanför familjen som har haft en positiv betydelse för barnet och övriga 
familjen. Bland dessa personer som identifierats som viktiga lyfts bland annat 
förskollärare fram. Att förskolläraren kan ha en betydande roll är något som även 
Ottosson (2017) lyfter fram. Ottosson (2017) menar att personalen i förskolan har en 
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viktig betydelse för de inre arbetsmodeller barnen utvecklar. Ottosson (2017) lyfter i 
likhet med Ahnerts m.fl. (2004) studie att alla barn inte öppet visar sina behov eller 
upplevelser av sorg och stress vid separation från sina vårdnadshavare. Därför menar 
Ottosson (2017) att det är viktigt att personalen på förskolan har förståelse för detta 
och att personalen är fysiskt och mentalt närvarande. Ahnert, Pinquart, och Lamb 
(2006) beskriver i sin studie att en utbildad förskolepersonal dessutom, tack vare 
sina kunskaper, kan vara mer lyhörd för ett barns behov och signaler än vad 
exempelvis barnets vårdnadshavare kan. Dock lyfter Ahnert m.fl. (2006) i studien att 
denna lyhördhet minskas i och med barngruppsstorleken, då den vuxne måste dela 
sin uppmärksamhet mellan fler barn. 
  
Månsson (2000) har i sin studie studerat samspelet mellan vuxna och de yngsta 
barnen i förskolan, och redogör för stora skillnader i kvaliteten av interaktionen 
mellan vuxen och barn. Det framkom även skillnader i bemötande utifrån en 
genusaspekt, där pojkar i regel fick mer fysisk kontakt än vad flickor fick. Månsson 
(2000) menar att personalen på en avdelning för yngre barn har en extra 
betydelsefull roll. Då barn vid låg ålder i större utsträckning är beroende av att 
personalen kan tolka och besvara icke verbala uttryck än vad äldre barn som har ett 
väl utvecklat talspråk är. Även Bae (2004) lyfter i sin studie, av vuxen-barn samspel i 
förskolan, vikten av att som vuxen vara lyhörd för barns känslomässiga och 
upplevelsemässiga uttryck. Bae (2004) menar att i de samspel där den vuxne är 
lyhörd för barnet och svarar an i samklang med barnets signaler där tas även barnets 
självständiga bidrag i dialogen tillvara. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Anknytningsteorin beskrivs av Broberg m.fl. (2012) vara den teori som idag är 
viktigast när det kommer till psykologiska teorier som belyser vuxna och barn i deras 
sätt att förhålla sig till åt ena sidan närhet, beskydd och omsorg, och åt andra sidan 
upptäckarglädje och självständighet. Anknytningsteorin blir relevant då föreliggande 
studie syftar till att bidra med kunskaper om hur trygghet grundläggs för barnet 
under introduktionen. Barns trygghet ligger i skapandet av relationer och enligt 
anknytningsteorin är anknytningen det mest centrala i relationen för de yngsta 
barnen (Broberg et al., 2012; Bowlby, 2010; Hart & Schwartz, 2010). 
Anknytningsteorin nyttjas för att förstå vad som utgör en trygg anknytningsrelation 
samt vad som är centralt för att en sådan relation ska kunna uppstå. Teorin blir på så 
sätt ett perspektiv att tolka insamlad data utifrån. 
 
För att förstå hur förskollärare går till väga för att skapa relationer till barnet under 
introduktionen nyttjas aktör-nätverksteorins (Simonsson & Thorell, 2010) syn på 
artefakters aktörskap. Simonsson och Thorell (2010) beskriver aktör-nätverksteorins 
grundläggande syn på hur socialt liv konstrueras samt produceras via komplexa 
nätverk av mänskliga och icke mänskliga enheter (artefakter).  Simonsson och 
Thorell (2010) lyfter som ett exempel på artefakters aktörskap, hur leksaker kan 
användas av vuxna och barn för olika ändamål, att bjuda in eller bli inbjuden till 
samspel. 

2.6.1 Anknytningsteorin 

Bowlby (2010) utgår från en syn där barnet från födseln ses vara utrustad med många 
olika möjligheter till utveckling, hur utvecklingen blir är beroende av samspelet 
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mellan barnet och den miljö som barnet omges av. Bowlby (2010) menar att om 
barnet har lyhörda vårdnadshavare, som reagerar på barnets signaler, kommer 
barnet utvecklas längs en trygg och sund väg. Är barnets vårdnadshavare däremot 
avvisande eller okänsliga kommer barnet utvecklas längs en väg som leder till otrygg 
och undvikande anknytning, som även kan leda till en problematisk 
personlighetsutveckling. Hart och Schwartz (2010) menar att Bowlbys syn på 
utveckling kan ses som ”ett träd med många grenar varav några kommer att växa sig 
stora och starka och andra försvinna efterhand, beroende på hur den omgivande 
miljön reagerar.”(s. 74). Hart och Schwartz (2010) menar att anknytningsteorin ser 
inte barnet som beroende av fasta utvecklingsfaser. Olika beteendesystem kan 
snarare uppfattas aktiveras beroende av personlig mognad samt att den omgivande 
miljön tolkar och besvarar barnets signaler och behov på ett adekvat sätt (Hart & 
Schwartz, 2010). Den omgivande miljön får därmed betydelse för barnets utveckling 
ur ett anknytningsperspektiv. Bowlby (2010) fokuserade i sin forskning på relationen 
som skapas mellan modern och barnet. I anknytningsteorin ses barnet som en social 
varelse som har behov av att kommunicera och relatera till andra. Brandtzæg, 
Torsteinson och Øiestad (2016) beskriver anknytning som barnets medfödda förmåga 
att söka skydd och hålla sig nära en vuxen för att säkerställa den egna tryggheten och 
överlevnaden. Modern ses enligt Bowlby (2010) som den primära 
anknytningspersonen och vid dennes frånvaro finns det inte någon annan person 
som kan fungera som ersättare. 
 
Broberg m.fl. (2012) utgår från Bowlbys tankar om anknytningens betydelse för 
barns utveckling. Dock har Broberg m.fl. (2012) tagit teorin vidare och utvidgat den 
till att innefatta att även andra personer än enbart den familj som barnet föds in i. 
Exempelvis en morfar eller moster kan om de har en varaktig och nära känslomässig 
relation till barnet, där de får möjlighet att tillgodose barnets behov av närhet, tröst 
och beskydd, utveckla en anknytningsrelation till barnet. På samma sätt menar 
Broberg m.fl. (2012) att personalen på förskolan kan ha en betydande roll och bli en 
trygg anknytningsperson för barnet. Att förskolans personal kan ha en betydande 
roll, som funktionen av en trygg anknytningsperson, är något som även tidigare 
forskning visar (Ahnert et al., 2006; Ahnert et al., 2004; Neander & Scott, 2006; 
Boyse et al., 2009).  
 
I anknytningsteorin är tryggheten beroende av att barnet utvecklat en trygg 
anknytning till, i förskolans kontext, minst en av personalen (Broberg et al., 2012). 
Har barnet en trygg anknytning innebär det att barnet får sina behov av stöd, skydd 
och tröst tillgodosedda. Tryggheten ligger alltså i att barnet känner att det finns en 
vuxen som ger barnet stöd och tröst när det behöver det (Broberg et al., 2012; Hart & 
Schwartz, 2010; Ottosson, 2017). 

2.6.2  Trygg bas 

Trygg bas är ett begrepp som beskrivs som det mest centrala inom 
anknytningsteorin (Broberg et al., 2006; Broberg et al., 2012; Bowlby, 2010; Hart & 
Schwartz, 2010; Ottosson, 2017) Genom att, den för barnet, trygga vuxna finns till 
hands och reagerar med uppmuntran på barnets utforskande samt ingriper endast 
när det är absolut nödvändigt, så grundläggs en trygg bas (Bowlby, 2010). Denna 
trygga bas innebär att den vuxne ska utgöra en trygg plattform för barnet så att 
barnet ska våga ägna sig åt utforskande. Barnet ska sedan kunna återvända till denna 
trygga bas för att få fysisk och emotionellt stöd och tröst (Bowlby, 2010). Broberg 
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m.fl. (2012) benämner det som att barnet ska kunna återvända till en säker hamn. 
För att personalen ska bli denna trygga bas som finns tillgänglig för barnet menar 
Ottosson (2017) att det är viktigt att befinna sig på barnets nivå och utstråla ett lugnt 
och öppet inbjudande kroppsspråk. Broberg m.fl. (2012) menar att detta arbetssätt 
kräver fysiskt och emotionellt närvarande vuxna. 

2.6.3 Inre arbetsmodeller 

Inre arbetsmodeller är ytterligare ett centralt begrepp inom anknytningsteorin. 
Bowlby (2010) menar att med utgångspunkt från barnets erfarenheter av anknytning 
skapar barnet inre mentala representationer av verkligheten och sig själv. Dessa inre 
bilder kan barnet använda sig av för att förutse andra människors reaktioner och på 
så sätt kan barnet anpassa sitt eget beteende (Hart & Schwartz, 2010). Broberg m.fl. 
(2012) beskriver dessa arbetsmodeller på så sätt att den anknytning som barnet 
under sin uppväxt får erfarenhet av, lagras inuti barnet och bildar så småningom 
olika inre arbetsmodeller. Beroende av om barnet har erfarenhet av en trygg 
anknytning eller inte utvecklas en modell för hur barnet ska agera när till exempel 
behovet av tröst uppstår. Broberg m.fl. (2012) menar att den inre arbetsmodellen hos 
ett barn med trygg anknytning blir tydligt genom att observera barnets beteende vid 
behov av tröst. Har barnet en erfarenhet av att få tröst av sin anknytningsperson när 
det gråter, då blir barnets arbetsmodell att söka sig till den vuxne då behov av tröst 
uppstår. 
 
Vidare menar Bowlby (2010) att de olika arbetsmodellerna skapar olika 
anknytningsmönster. Där en trygg anknytning skapar ett tryggt 
anknytningsmönster, vilket kännetecknas av att barnet använder sin vårdnadshavare 
som en trygg hamn, någon att söka sig till för att vid behov få tröst och hjälp. 
 
Den otrygga anknytningen kan skapa olika anknytningsmönster, en av dessa otrygga 
anknytningsmönster benämner Bowlby (2010) som otrygg ambivalent 
anknytningsmönster. Detta anknytningsmönster kännetecknas av att barnen är 
spända, oroliga och kroniskt osäkra över att de ska separeras från sin 
anknytningsperson. Barnen eftersöker ständigt närhet av sin anknytningsperson men 
närheten leder inte till att barnet känner sig tillfreds eller lugn. Detta 
anknytningsmönster skapas där samspelet mellan barn och vårdnadshavare inte varit 
tillförlitligt. Anknytningspersonen har i vissa fall funnits tillgänglig för barnet men i 
andra fall inte gått att nå. Ett annat otryggt anknytningsmönster benämns av Bowlby 
(2010) som otrygg undvikande anknytningsmönster. Barnen som har detta mönster 
undviker närhet och försöker istället vara självförsörjande genom att inte söka någon 
emotionell kontakt. Barnen lär sig att avaktivera anknytningssystemet som ett sätt att 
skydda sig mot att bli avvisade. Mönstret utvecklas i relationer där vårdnadshavaren 
varit avvisande eller inte känslomässigt närvarande för barnet. Som ett exempel på 
detta lyfter Hart och Schwartz (2010) vårdnadshavare som lider av egna 
känslomässiga problem eller psykisk sjukdom. 

2.6.4 Trygg och otrygg anknytning 

Anknytningen delas upp i trygg respektive otrygg anknytning. Där en trygg 
anknytning kännetecknas av att barnet får sina behov tillgodosedda, det vill säga, att 
barnet får beskydd och trygghet av den vuxne när barnet söker det. Om barnets 
närhetssökande däremot inte leder till att barnet känner en ökad känsla av beskydd 
och trygghet kallas anknytningen otrygg (Broberg et al., 2012; Bowlby, 2010; Hart & 
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Schwartz, 2010; Ottosson, 2017). Varför det blir viktigt att uppmärksamma 
anknytningens betydelse i förskolans kontext menar Broberg m.fl. (2012) är att en 
trygg anknytning är förutsättningen för att barnet ska kunna ägna sig åt lek och 
lärande. Känner barnet sig trygg och har en trygg anknytningsrelation till någon av 
personalen befinner sig barnets anknytningssystem i viloläge, alltså att barnets behov 
av tröst och skydd aktiveras så lite som möjligt under dagen. Då har barnet också 
möjlighet att ägna sig åt lek och lärande (Broberg et.al., 2012). 
 
Två viktiga aspekter för att en anknytningsrelation ska utvecklas beskrivs av Broberg 
m.fl. (2012) som ”1) hur tät och regelbunden kontakt barnet haft med personen 2) 
hur ofta den vuxna haft anledning, getts möjlighet till och varit framgångsrik med att 
trösta barnet.”(s.67). Barn kan utveckla en anknytningsrelation till vårdnadshavare 
eller annan närstående vuxen även om barnet vanvårdas. De enda barn som inte 
utvecklar en anknytningsrelation till närstående vuxen är de barn som gått från famn 
till famn och inte befunnit sig i samma famn tillräckligt länge (Broberg et al., 2012). 

3 Metod 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis föreliggande studies val av metod samt urval. 
Därefter redogörs för studiens genomförande där datakonstruktion, dataanalys samt 
etiska övervägande presenteras. Avslutningsvis beskrivs föreliggande studies 
trovärdighet, pålitlighet samt reflexivitet. 

3.1 Metodval 

Detta är en studie med kvalitativ ansats, då föreliggande studie syftade till att ta del 
av respondenternas uppfattningar och erfarenheter kring det berörda ämnet. Detta 
lyfter Bryman (2011) som en väsentlig skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskning, där den kvantitativa forskningen i regel utgår från forskarens uppfattning 
medan den kvalitativa forskningen utgår från deltagarnas uppfattningar. För att ta 
del av respondenternas beskrivningar kring det aktuella ämnet i föreliggande studie 
valdes intervjuer som metod. Då Bryman (2011) menar att studiens tillförlitlighet 
stärks vid användandet av flera metoder valdes även deltagande observationer som 
en metod.  
 
Överförbarheten av resultatet i en kvalitativ studie är något som Bryman (2011) lyfter 
som bundet till den kontext studien genomförs i. Därför uppmanas forskare inom 
kvalitativ forskning att lämna mer djupgående beskrivningar kring den kultur där 
studien genomförs. Detta beskrivs under avsnittet datakonstruktion. Då föreliggande 
studie grundar sig i personliga beskrivningar kan studiens resultat inte generaliseras 
till att gälla alla förskollärares uppfattningar om vad som är viktigt för att skapa 
trygga relationer under introduktionen. Bryman (2011) menar att generaliserbarhet 
är inte heller något forskaren inom kvalitativa studier eftersträvar. Generaliserbarhet 
används inom kvantitativ forskning för att en studies resultat ska bedömas vara 
giltigt för ett stort antal människor. 
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3.2 Urval 

Då studien har till syfte att belysa hur förskollärare beskriver och arbetar för att 
skapa trygghet för barnen under introduktionen till förskolan, så eftersträvades att 
studera och intervjua förskollärare som arbetar aktivt med barns första möte med 
förskolans verksamhet. Därför valdes förskolor med avdelningar som under studiens 
genomförande haft introduktioner med barn i åldrarna ett till tre år. För att få 
tillträde till att göra observationer i en sluten miljö som Bryman (2011) benämner att 
förskolan är, användes de kontakter vi som författare hade i förskolans verksamhet. 
Utifrån ovan nämnda begränsningar har urvalet sedan skett genom vad Bryman 
(2011) kallar ett målinriktat urval. 

3.3 Genomförande 

För att studera hur förskollärare arbetar för att skapa relationer till barnen under 
introduktionen användes intervjuer samt observationer som metod. I detta avsnitt 
presenteras föreliggande studies datakonstruktion vilket efterföljs av en redogörelse 
av dataanalysen och avslutningsvis presenteras etiska överväganden. 

3.3.1 Datakonstruktion 

De förskolor som deltagit i studien ligger i olika bostadsområden med olika 
socioekonomiska förutsättningar. För att ta del av respondenternas tankar kring 
introduktionen har intervjuer genomförts. Bryman (2011) menar att intervjuer är en 
bra metod för att ta del av respondentens djupare beskrivningar och uppfattningar. 
Data från intervjuerna har konstruerats genom semi-strukturerade intervjuer 
(Bryman, 2011) där öppna frågor har ställts utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). 
Respondenterna hade då möjlighet att utforma sina egna svar utifrån sina tolkningar 
av frågorna. Enskilda intervjuer har genomförts med fyra förskollärare från tre olika 
förskolor. Alla förskollärare är verksamma på avdelningar för barn ett till tre år. Av de 
fyra medverkande förskollärarna är tre verksamma på avdelningar som tillämpar en 
föräldraaktiv introduktion, den fjärde förskolläraren är verksam på en avdelning som 
utgår från en traditionell introduktion. Samtliga förskollärare som medverkar i 
studien är kvinnor och har en yrkeserfarenhet på mellan 8-37 år. Vid intervjuernas 
genomförande har båda författarna till denna studie medverkat, där en ställt frågor 
medan den andra haft möjlighet att anteckna. Intervjuerna spelades in med 
ljudupptagning efter respondenternas medgivande. Intervjuerna varade mellan 30 
och 45 minuter. 
 
Föreliggande studie har inspirerats av vad Bryman (2011) benämner som en form av 
mikro-etnografi. Bryman (2011) beskriver att inom etnografin går forskaren in för att 
engagera sig för en grupp individer under en längre tidsrymd. En fullskalig 
etnografisk studie menar Bryman (2011) inte är möjligt att genomföra i ett 
examensarbete då tidsramen inte möjliggör att tillbringa lång tid på fältet. Genom att 
fokusera på en specifik aspekt av ett tema menar Bryman (2011) att det skulle vara 
möjligt att genomföra en mikro-etnografisk studie under några veckor till någon 
månad.  
 
Föreliggande studies observationer har fokuserat på interaktionen mellan 
förskollärare och barnet som introduceras, utifrån en observationsmall (se bilaga 2). 
Genom dessa observationer har data konstruerats som kan ses ge en bild av hur 
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förskolläraren arbetar för att skapa kontakt och på så sätt bygga relationer till barnen 
under introduktionen. Deltagande observationer kan enligt Bryman (2011) 
genomföras på fyra olika sätt såsom fullständig deltagare, deltagare som observatör, 
observatör som deltagare samt fullständig observatör. Vår roll som observatörer 
under observationernas genomförande var genom vad Bryman (2011) benämner som 
fullständig observatör, det vill säga, vi samspelade inte med personerna i miljön som 
studerades. Totalt genomfördes sex observationer, varje observation varade under en 
förmiddag. Tre observationer genomfördes under tre sammanhängande förmiddagar 
på en och samma avdelning och ytterligare tre genomfördes på en och samma 
avdelning på en annan förskola. De två förskoleverksamheterna som deltog i studiens 
observationer var samma förskolor som medverkade där två av studiens intervjuer 
genomfördes. Observationerna genomfördes enskilt på varsin avdelning. 

3.3.2 Dataanalys 

Under bearbetningen av studiens insamlade data från intervjuerna, delades 
transkriberingen upp mellan studiens författare. Materialet från observationerna 
sammanställdes enskilt. Därefter genomfördes enskilt och separat en analys av 
materialet, där författarna valde ut delar ur transkriberingen samt observationerna. 
Därefter träffades författarna och gick gemensamt igenom det var och en funnit 
intressant utifrån studiens syfte och anknytningsteorins syn på barns trygghet 
(Broberg et al., 2012) för att analysera, diskutera och sammanställa ett resultat. Vilka 
begrepp som använts av respondenterna vid samtal om introduktion, relationer och 
trygghet, samt hur ofta dessa begrepp benämnts har legat till grund för studiens 
analys. På detta sätt framkom tydliga skillnader och likheter i respondenternas 
beskrivningar kring ovan nämnda begrepp, vilket mynnade ut i olika teman. Vissa av 
dessa teman gick det även att utläsa i observationerna. Därefter sorterades relevant 
data in under respektive tema, datan bearbetades därefter på nytt. På så sätt 
framkom det genom denna kodning (Bryman, 2011) fem olika teman, förespråkande 
av introduktionsmodell, arbetssätt, relationer till vårdnadshavare, barns trygghet i 
verksamheten samt artefakters betydelse vid introduktion. Utifrån 
anknytningsteorins syn på relationens betydelse för barns trygghet (Broberg et al., 
2012) analyserades respondenternas beskrivningar kring ovanstående teman.  

3.3.3 Etiska överväganden 

I studiens genomförande har de fyra etiska principerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet beaktats 
(Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2011). Respondenterna har innan intervjuns 
genomförande svarat på förfrågan om medverkan i studien genom mejl där 
respondenterna delgavs missivbrevet (se bilaga 3). I missivbrevet fick 
respondenterna ta del av studiens syfte (informationskravet). Där framgick även hur 
materialet kommer användas (nyttjandekravet), att det insamlade materialet endast 
kommer användas i denna studie. Genom brevet informerades respondenternas rätt 
till att avbryta sin medverkan i studien utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för respondenten (samtyckeskravet). Det framgick även hur 
uppgifter kring respondenternas konfidentialitet kommer att behandlas 
(konfidentialitetskravet), att respondenternas identitet inte kommer kunna 
identifieras i denna studie. Förskolechefen för respektive förskola delgavs 
missivbrevet efter att respondenterna tackat ja till att medverka i studien.  
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Då föreliggande studie även innefattar observationer från två olika 
förskoleavdelningar har även barn medverkat i studien. Syftet har dock inte varit att 
studera barnen utan att studera förskollärare och hur de arbetar för att skapa en 
relation till barnet under introduktionen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) har samtliga 
deltagande i en studie rätt att bestämma över sin egen medverkan. Därför kan det 
ändå ses som problematiskt att inte kunna få ett samtycke av barnen, då barnen som 
är medverkande under observationerna inte kan tillgodogöra sig informationen om 
studiens syfte. Är de medverkande i en studie under 15 år bör vårdnadshavare enligt 
Vetenskapsrådet (2017) tillfrågas om samtycke. Vårdnadshavare till barnen på de 
avdelningar där studiens observationer genomförts har via förskolan informerats om 
våra observationer och gett verbalt samtycke på plats. Eftersom 
introduktionsperioden är en ny och känslig situation för barnet och vårdnadshavare, 
har vi som författare under studiens genomförande/observationer varit extra lyhörda 
för signaler från barn och vårdnadshavare, som att de signalerat att vår närvaro var 
besvärande och vi har då dragit oss undan. 

3.4 Trovärdighet och pålitlighet 

Bryman (2011) redogör för begreppet trovärdighet och menar att trovärdigheten i 
mångt och mycket handlar om att studera det som studien faktiskt eftersträvar att 
studera. Föreliggande studie syftar till att belysa hur förskollärare beskriver och 
arbetar för att skapa trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. Barns 
trygghet ligger enligt Broberg m.fl. (2012) i skapandet av relationer. Då en kort tids 
observation inte kan ses skapa en trovärdig bild av vad som är en trygg relation eller 
inte formulerades forskningsfråga nummer två med fokus på skapandet av relationer 
istället för trygga relationer. Detta för att stärka studiens trovärdighet, då studien 
ska ha möjlighet att undersöka det studien syftar till att undersöka.  

För att kunna undersöka det studien syftar till att undersöka har intervjuer samt 
observationer använts, Bryman (2011) menar att användandet av flera metoder kan 
stärka studiens trovärdighet. Under studiens datakonstruktion redogörs för att båda 
studiens författare medverkade under intervjuerna. Det kan ses skapa en ojämn 
maktbalans där två personer intervjuar en respondent. Trots detta valdes 
intervjuerna att genomföras tillsammans då vi anser att två intervjupersoner stärker 
konfirmeringen av studien. Genom att båda författarna deltog under intervjun 
begränsades inte respondenternas beskrivningar till endast en tolkning.  

Bryman (2011) lyfter begreppet pålitlighet i kvalitativ forskning som en motsvarighet 
till begreppet reliabilitet som används inom kvantitativ forskning då det kommer till 
att redogöra för forskningsprocessen. Genom att föreliggande studie redogör för 
studiens olika faser, från skapande av problemområde och syfte, till genomförande 
och dataanalys så stärks pålitligheten. 

Genom hela studien har en objektiv hållning från oss som författare eftersträvats. 
Under intervjuernas gång ställdes frågor till respondenterna såsom, “Har vi uppfattat 
dig rätt, att du menar..?”, detta för att stärka studiens trovärdighet. I studien har även 
respondentvalidering (Bryman, 2011) genomförts för att få bekräftelse på den 
redogörelse som framkommit genom intervjuerna. Respondenterna har via mejl fått 
tagit del av en redogörelse av intervjun och har sedan bekräftat denna redogörelse. På 
så sätt säkerställs att våra uppfattningar av respondenternas svar är tolkade på det 
sätt respondenterna avsett. 
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3.5 Reflexivitet 

Reflexivitet handlar enligt Bryman (2011) om att forskaren inte ska låta egna 
värderingar påverka studien. Bryman (2011) menar att forskning inte är 
värderingsfri, därav bör forskaren inta ett självreflekterande förhållningssätt under 
studiens gång. Vi är medvetna om att i viss mån har våra personliga värderingar 
påverkat studien på så sätt att det aktuella forskningsområdet som valts är något vi 
personligen finner intressant. Dock har vi inte tidigare arbetat med introduktion av 
barn i förskolan och är på så sätt inte bärare av redan inarbetade arbetssätt kring en 
introduktion, vilket skapar en mer distanserad hållning till studiens 
forskningsområde. Genom att endast utgå från vad vi har observerat och vad som har 
beskrivits under intervjuernas gång har vi objektivt förhållit oss till vår insamlade 
data. 

4 Resultat  

I detta avsnitt redogörs föreliggande studies resultat utefter de fem teman som 
framkom vid bearbetning av studiens data, Förespråkandet av introduktionsmodell, 
Arbetssätt, Relationen till vårdnadshavare, Trygg bas samt Artefakters betydelse 
vid introduktion. 

4.1 Förespråkandet av introduktionsmodell 

Då respondenterna ombads beskriva sitt arbete vid introduktionen, fick valet av 
introduktionsmodell stort utrymme i intervjuerna. Två olika synsätt på 
introduktionen framkom under intervjuerna, där två förskolor förespråkar samt 
använder sig utav en så kallad föräldraaktiv introduktion. Den tredje förskolan 
använder sig utav en traditionell introduktion där respondenten under intervjuns 
gång även ifrågasätter den föräldraaktiva introduktionen.  

De respondenter som beskriver att de idag använder sig utav en föräldraaktiv 
introduktion har samtliga gått över från en traditionell introduktionsmodell. 
Samtliga respondenter presenterar en gemensam bild av tanken med den 
föräldraaktiva introduktionen, där syftet beskrivs vara att aktivera vårdnadshavarna 
mer under introduktionen. Något som lyfts fram som positivt i denna 
introduktionsmodell är att vårdnadshavarna på så sätt får en bättre bild av 
verksamheten och förståelse för hur den dagliga verksamheten fungerar på förskolan. 
Även relationen till vårdnadshavarna upplevs av respondenterna bli bättre under en 
föräldraaktiv introduktion. Trots att den föräldraaktiva introduktionen utgår från att 
vårdnadshavaren deltar och är aktiv tillsammans med sitt barn under tre hela dagar, 
lyfter respondenterna att introduktionen blir väldigt individuell. Tiden då 
vårdnadshavaren är närvarande anpassas efter barnets behov. Samtliga respondenter 
beskriver att en viktig del av introduktionen är avstämningen tillsammans med 
vårdnadshavarna efter att de tre dagarna har gått. Den föräldraaktiva introduktionen 
går enligt samtliga respondenter ut på att barnet ska få en trygghet till hela 
verksamheten, inte att barnet ska bli trygg med enbart en person. En förskollärare 
beskrev detta på följande sätt: 

För oss är det viktigt att föräldrarna ska känna sig trygga, att de får ett förtroende. I den 
här föräldraaktiva inskolningen är det föräldrarna som är aktiva, det är dom som är med 
barnet och så, och gör allt med barnet. Vi tycker det är ett bra sätt, föräldrarna hänger 
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med i allt och då får dom ju också se hur det funkar här hos oss. Sen kan det vara så att 
dom (vårdnadshavare) orkar inte, eller jag menar typ att dom (vårdnadshavare) känner 
sig klara efter tre hela dagar på förskolan.  (Förskollärare, 8 år i yrket) 

Här beskriver respondenten en bild som är representativ för samtliga respondenter 
när det kommer till varför en föräldraaktiv introduktion är att föredra. Respondenten 
lyfter i citatet ovan att verksamheten kan flyta på som vanligt, introduktionen 
påverkar inte den dagliga verksamheten i någon större utsträckning. Dessa två 
aspekter, att vårdnadshavare får inblick i verksamheten samt att övriga 
verksamheten kan flyta på som vanligt, beskrivs av respondenterna som det mest 
centrala när det gäller en föräldraaktiv introduktion.  

I dessa intervjuer där en föräldraaktiv introduktionsmodell ligger till grund för 
introduktionen kretsar samtalet till stor del kring vårdnadshavarna, till skillnad mot 
intervjun med respondenten som utgår från en traditionell introduktionsmodell. 
Respondenten lägger stort fokus på barnet och att anpassa verksamheten efter 
barnets behov. Respondenten lyfter hur denna modell har sin utgångspunkt ur 
anknytningsteorin och ifrågasätter även syftet med den föräldraaktiva 
introduktionen. Respondenten beskriver det på följande sätt: 

Vi har fått från vår chef att om vi inte skulle börja med tredagars inskolning, men där 
säger vi nej. Det vill vi hålla borta så länge som möjligt. Ja tänker liksom, jag ställer mig 
frågande till för vems skull använder man tredagars? Jag tänker att ja det är ju smidigt 
för verksamheten, att det är jobbigt för verksamheten att ha föräldrar som går här i två 
veckor (skrattar) för det tar tid men det måste få ta tid. (Förskollärare, 12 år i yrket) 

Ovan beskriver respondenten att den föräldraaktiva introduktionen är något som är 
önskvärt från förskolechefens sida. Utifrån respondentens kunskaper kring 
anknytning ifrågasätter respondenten den föräldraaktiva introduktionen som hon 
benämner som tredagars. Respondenten menar att en introduktion behöver ta tid. 
Vidare går respondenten in på hur verksamheten påverkas av deras val att utgå från 
en traditionell introduktionsmodell. Respondenten beskriver det på följande sätt: 

Vår verksamhet påverkas väldigt mycket av en inskolning, det känns ganska självklart 
eftersom det är ett nytt barn som kommer in, som vi ska lära känna och som själv 
förhoppningsvis ska känna att det här är en trygg och rolig plats att vara på. Då måste vi 
göra anpassningar efter just det barnets behov. Men det är inte så att hela övriga 
barngruppen behöver stå tillbaka och liksom pausas som jag vet att vissa som talar emot 
en traditionell inskolning menar. Så är det inte, vi har fortfarande aktiviteter med barnen, 
vi plockar fram och erbjuder olika material i ateljen, vi går till skogen, vi är ute, vi har 
sångstunder och så. Men vi kanske inte gör allt detta med barnet som skolas in. Utan vi 
får helt enkelt organisera vår verksamhet. Det går ju att göra det när det är en person som 
har hand om inskolningen, då finns det två andra som kan jobba på med resten av 
barngruppen. (Förskollärare, 12 år i yrket) 

 
Respondenten ger här uttryck för att de tack vare att en person är ansvarig för 
inskolningen kan verksamheten fortsätta som vanligt med övriga barngruppen. 

4.2 Arbetssätt 

Dessa olika introduktionsmodeller genererar även olika arbetssätt kring 
introduktionen. I den föräldraaktiva introduktionen är det vårdnadshavaren som är 
aktiv under sitt barns introduktion, personalen gör inga speciella anpassningar i det 
dagliga arbetet utan verksamheten beskrivs flyta på som vanligt. Det är inte någon 
speciell i arbetslaget som är ansvarig för introduktionen. Vårdnadshavaren är aktiv i 
alla situationer tillsammans med sitt barn och får ta del av rutiner och sköter sådant 
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som blöjbyte och matning av sitt eget barn. Tanken är att vårdnadshavare och barn 
ska få ta del av och se hur verksamheten fungerar. En respondent beskriver det på 
följande sätt: 
 

När de är här, är de dem som sköter om sitt barn. Vi iakttar, de är med barnen. De sitter 
med överallt. Vårdnadshavarens roll är att det är dom som gör omsorgen. De får visa 
deras sätt hur de gör i umgänget med barnet. Deras är att stå för tryggheten...Som det är 
nu så försöker vi rulla på verksamheten som den är, vi har samling, vi målar, ja men då är 
det det som händer men det gör inget om jag (barnet) är med på det för jag har ju mamma 
eller pappa med mig, för det är ju såhär det ser ut på förskolan. Vi vill inte knyta barnet 
till någon speciell så det är ingen speciell som har inskolningen. (Förskollärare, 30 år i 
yrket) 

Här beskriver respondenten arbetslagets arbetssätt under introduktionen. 
Vårdnadshavare beskrivs som den aktiva vuxna som har en viktig roll av att vara 
barnets trygghet. Vårdnadshavare och barn får följa med och se hur verksamheten 
fungerar. Respondenten lyfter även att de i arbetslaget har ett utarbetat arbetssätt 
som innebär att det inte är en person som är ansvarig för att en trygg 
anknytningsrelation påbörjas under introduktionen då vårdnadshavaren är 
närvarande. En av respondenterna från den föräldraaktiva introduktionsmodellen 
reflekterar över anknytningen under introduktionen. Respondenten uttrycker det på 
följande sätt: 

Och jag vet att när jag gick ICDP (International Child Development Programme) då 
pratade man mycket om anknytning och då tänkte jag mycket på varför tycker jag att den 
här inskolningen fungerar så bra när den på sätt och vis säger emot det man säger i ICDP 
att man ska ha anknytning till en person. Men jag tror att det hänger ihop med att barnet 
så starkt upplever att föräldern är trygg och ser att vi och föräldrarna har en jättegod 
dialog. (Förskollärare, 37 år i yrket) 

Här uttrycker respondenten en medvetenhet om betydelsen av en trygg 
anknytningsrelation vilket förespråkar att en person är ansvarig för introduktionen 
av barnet. Samtliga respondenter som arbetar med en föräldraaktiv introduktion 
upplever att det avgörande för att barnet ska bli tryggt i verksamheten är resultatets 
tredje tema, betydelsen av relationen till vårdnadshavare.  

I den traditionella introduktionsmodellen beskriver respondenten ett annat 
arbetssätt där den person som är ansvarig för introduktionen är den aktiva under 
barnets introduktion. Verksamheten anpassas på olika sätt till att ett nytt barn ska 
introduceras. Respondenten uttrycker det på följande sätt: 

 Första dagen de kommer så ordnar vi så vi och förälder och barn är själva inne. Andra 
dagen går resten av gruppen ut och jag om det är jag som ansvarar för inskolningen 
stannar innen med kanske 3-4 andra barn….Här gäller det att inte vara för på, men att 
försöka närma sig ibland så jag inte lämnar barnet och bara väntar på att barnet ska 
komma, för då kanske det aldrig kommer. Jag måste ge barnet tid och roliga tillfällen så 
barnet tillslut ska vilja och känna att det är roligt här. (Förskollärare, 12 år i yrket) 

 
Här beskriver respondenten hur verksamheten anpassas utifrån att ett nytt barn ska 
introduceras. Respondenten lyfter att det krävs ett aktivt handlande från 
respondentens sida för att en relation ska påbörjas, samtidigt som vikten av att ge 
barnet tid lyfts fram. 
 
I observationerna gick det också att urskilja hur de olika introduktionsmodellerna 
genererade olika arbetssätt. I likhet med vad respondenterna beskriver under 
intervjuerna så kunde vi i den föräldraaktiva introduktionen se en mer avvaktande 



 18 

roll från förskollärarnas sida. Under dessa observationer var det ett fåtal tillfällen 
som förskolläraren tog kontakt med barnet som introducerades och förskolläraren 
fanns inte heller närvarande för att möjliggöra för barnet att ta kontakt. 
Vårdnadshavaren var den vuxne som var med barnet under vistelsen i förskolan och 
ingen speciell i arbetslaget var ansvarig för introduktionen.  
På avdelningen där den traditionella introduktionsmodellen låg till grund för arbetet 
var det tydligt vem i personalen som ansvarade för introduktionen. Förskolläraren 
som under observationen ansvarade för introduktion välkomnade barn och 
vårdnadshavare och informerade och samtalade med vårdnadshavare om 
introduktionens upplägg och sökte kontinuerligt kontakt och tillfällen för samspel 
med barnet som skolas in. 

4.3 Relationer till vårdnadshavare 

Gemensamt i samtliga intervjuer var att relationen till vårdnadshavaren lyfts som 
något betydelsefullt i samband med introduktionen. Dock skilde sig uppfattningarna 
mellan respondenterna som använder en föräldraaktiv respektive traditionell 
introduktion angående betydelsen av relationen till vårdnadshavare för barnens 
utveckling av trygghet i verksamheten. 
 
Respondenten som utgår från en traditionell introduktion menar att det är viktigt att 
introduktionen blir en positiv upplevelse även för vårdnadshavare och hänvisar till 
läroplanen om förskollärarens ansvar att ge både barn och vårdnadshavare en god 
introduktion. Dock menar respondenten att goda relationer till vårdnadshavarna är 
något som är viktigt under hela barnets tid på förskolan. Respondenten lägger fokus 
på att det viktigaste är att arbeta för att barnet ska utveckla en relation till personalen 
som introducerar barnet, som sedan förhoppningsvis utvecklas till en trygg 
anknytningsrelation. Respondenten uttrycker det på följande sätt: 

Trygghet för mig är att jag har hunnit skapa en anknytning till barnet, så barnet 
accepterar tröst av mig och jag får hålla, bära barnet och att barnet kan komma till mig 
när föräldern inte är här. Men annars är en god samverkan med hemmen väldigt viktigt 
under hela barnets tid på förskolan, att inte bara vid inskolning, utan att vi har kontakt 
och kan berätta om det hänt något under dagen vilket underlättar så föräldrar kan prata 
med sina barn hemma ja att idag gjorde du det här och det här på förskolan. 
(Förskollärare, 12 år i yrket) 

Av de respondenter som utgår från en föräldraaktiv introduktion uttrycks i 
intervjuerna betydelsen av att skapa goda relationer till vårdnadshavarna som 
avgörande för att barnet även känner sig trygg i verksamheten. Detta var något som 
samtliga respondenter från den föräldraaktiva introduktionen lyfte fram som viktigt. 
Genom att vårdnadshavaren är med i verksamheten, blir trygg med personalen och 
ser hur verksamheten fungerar så gör vårdnadshavarens trygghet att barnet blir 
tryggt. En respondent uttrycker det på följande sätt: 
 

Får du en tillit till föräldrarna då får du en tillit till barnet, det är a och o. Egentligen är det 
lika mycket till vårdnadshavarna som till barnet...man måste vinna vårdnadshavarna för 
att kunna vinna barnet. Om mamma och pappa är orolig då blir jag(barnet) orolig. Det 
gäller och vinna föräldrarnas hjärta. (Förskollärare, 30 år i yrket) 

I citatet ovan framkommer respondentens syn på vikten av att skapa goda relationer 
till vårdnadshavarna. Denna beskrivning är representativ för samtliga respondenter 
som utgår från en föräldraaktiv introduktion. 
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4.4 Barns trygghet i verksamheten 

I samtliga intervjuer ger respondenterna uttryck för innebörden av ett tryggt barn på 
förskolan. Respondenternas uppfattningar av ett tryggt barn är inte beroende av 
vilken introduktionsmodell de använder sig av. Vissa respondenter uttrycker det som 
att barnet kan ses tryggt när det befinner sig i verksamheten tillsammans med sin 
vårdnadshavare och vågar göra små utflykter, såsom att barnet vågar lämna 
vårdnadshavarens knä, och röra sig i rummet. En respondent uttrycker det på 
följande sätt: 

Jag tycker man kan se det på barnet, man ser liksom hur det rör sig i verksamheten. 
Alltså, att föräldrarna sitter där och barnet kan göra såna här som, ja men som små 
rundvandringar liksom. Ja men jag tänker att när man kan se det då är det kanske dags 
att ta det här samtalet med föräldrarna att det är dags. (Förskollärare, 8 år i yrket) 

Detta citat ovan är representativt för vad som framkom i två av intervjuerna. De 
övriga respondenterna definierar ett tryggt barn som att förskolläraren får trösta 
barnet vid separation från dess vårdnadshavare och att barnet sedan ska finna ro för 
att kunna ägna sig åt lek. En respondent uttrycker det som:  

Att jag ska lyckas trösta barnet när de kanske är ledsen för att barnet separeras från sin 
mamma till exempel. Och att barnet då också finner ro tillslut så det vågar ängna sig åt att 
leka och koncentrera sig på olika saker vi gör här i verksamheten. (Förskollärare, 12 år i 
yrket) 
 

I studiens observationer går det att även där urskilja tillfällen där barnets trygga bas 
blir synlig. 

Exempel 1:  
Observation från introduktionens andra dag förskolläraren, som ansvarar för 
introduktionen, är inne med en grupp på tre barn och resterande barngrupp har gått ut. 
Barnet som introduceras (som vi kallar Sara) kommer till förskolan med sin mamma. 
Förskolläraren tar emot dem i hallen och går in till de andra tre barnen som är kvar inne, 
ropar till Sara “kom Sara och mamma så går vi in hit” Förskolläraren sätter sig på golvet 
vid de andra barnen. Saras mamma sätter sig på en stol och sätter Sara framför sig. 
Förskolläraren sträcker fram en garnboll till Sara och säger “titta, har du sett den här, en 
boll av ett garnnystan” Sara tittar på förskolläraren och tar garnnystanet och stryker med 
sina fingrar på garnet. Tittar upp mot förskolläraren en stund, böjer in huvudet i 
mammans klänning. Förskolläraren ler och vänder sig mot ett annat barn som pekar på 
en bild som sitter på väggen. 

 
I exemplet ovan försöker förskolläraren initiera ett samspel med Sara genom att 
sträcka fram en garnboll. Förskolläraren får kontakt med Sara genom att Sara tar 
emot garnbollen och de utbyter blickar med varandra. Sara återvänder sedan till sin 
vårdnadshavare. 

4.5 Artefakters betydelse vid introduktion 

Något som framkom både genom observationer och i beskrivningar under 
intervjuerna var artefakters betydelse i samspelet mellan förskollärare och barnet 
under introduktionen. Tre av de deltagande respondenterna beskrev dessa artefakter 
som ett sätt att ta kontakt med barnet och som en hjälp till att närma sig ett barn som 
upplevdes avvaktande och inte ville att respondenten skulle komma för nära. 
Respondenterna ser det som värdefullt att skapa relationer till barnet i syfte att 
barnet ska bli trygg och trivas i förskolans miljö. En respondent beskrev det på 
följande sätt: 



 20 

Jag kan ju liksom inte dyka på dem. Om inte de kommer själv av nyfikenhet då kanske jag 
kan använda en bil och skicka till barnet och få den kontakten där och se och fråga kan du 
skicka till mig, eller rulla en boll. Alltså via föremål komma närmare för att inte bli så 
fysisk. Om barnet är lite försiktigt så vill jag ju inte “klampa in” för nära, och då kan ett 
föremål vara en väg att närma sig barnet. (Förskollärare, 37 år i yrket) 

Beskrivningen i detta citat är representativt för de intervjuer där respondenterna 
redogör för artefakters betydelse i samspelet. Respondenten beskriver här hur hon 
går tillväga för att skapa en relation till ett barn som inte på eget initiativ vill ta 
kontakt med respondenten.  

Artefakter var även i observationerna ett tydligt inslag vid samspelet mellan 
personalen och barnet under introduktionen. Dessa artefakter används även som ett 
försök att bjuda in barnet till ett samspel med övriga barngruppen. Nedan följer två 
exempel från observationerna som visar på artefakters betydelse i samspelet under 
introduktionen. 

Exempel 2: 
Observation från en introduktion dag fyra. Avdelningen befinner sig på förskolans 
utegård där det finns en stor sandlåda med en dubbel sittgunga. Förskolläraren och en 
vikarie samt lärarstudent är ute tillsammans med barnen. Förskolläraren står efter 
förskolans husvägg och samtalar med vikarien. Studenten är tillsammans med ett barn 
vid gungan i sandlådan. Barnet som introduceras (som vi kallar Siri) och mamman går 
fram till gungan. Siri pekar på gungan. Studenten säger “ja vill du också gunga?” Siri 
nickar, studenten lyfter upp Siri mitt emot det andra barnet. Studenten sätter sig på huk 
och gungar de båda barnen. Barnen gungar och ler och studenten sitter och har hela tiden 
ögonkontakt med barnen. Studenten säger ” oj vad ni gungar , är det roligt, ja wii”. Barnen 
ler och tittar båda på studenten.  

 
I detta exempel blir det synligt hur Siri använder en artefakt för att bli inbjuden till 
ett samspel genom att gå fram till gungan och med sitt kroppsspråk visa ett intresse 
för aktiviteten. Nedan följer ett exempel där barnen och förskolläraren genom 
artefakter bjuder in till samspel. 
 

Exempel 3: 
Introduktionens tredje dag. Förskolläraren är inne tillsammans med en barngrupp på fem 
barn samt barnet som introduceras (Sara) och hennes mamma. Förskolläraren sitter på 
mattan på golvet i ett större lekrum där det finns utklädningskläder, en hörna med 
leksaksspis och ett bord med “mat” av olika slag. Förskolläraren befinner sig på golvet i 
mitten av rummet och barnen är utspridda på olika platser runt om förskolläraren. Ett 
barn kommer fram och bjuder förskolläraren på “saft och kakor”. Förskolläraren 
“smakar” och smaskar på det som bjuds och säger “åh är det till mig, får jag smaka på din 
kaka, tack, å kommer du med saft också tack så mycket”. Förskolläraren tittar bort mot ett 
barn som provar olika utklädningskläder och skor säger “ men “Lisa” håller du på och 
provar skor du, ja jag ser det och vilken lång kjol du har satt på dig.” Mamman sitter med 
Sara i knä, Sara tittar på de andra barnen och förskolläraren när hon pratar. 
Förskolläraren tittar på Sara i mammans knä “ ser du Sara, Lisa håller på att prova kläder 
och skor, och här får jag smaka på mer kaka tack” (ett barn kommer fram med kaka). Sara 
sitter stilla i mammans knä och tittar på förskolläraren när hon pratar med henne. 

 
I detta exempel blir det synligt att de artefakter som finns tillgängliga i förskolans 
miljö används av barnen för att initiera ett samspel tillsammans med förskolläraren, 
genom att ett barn sträcker fram en ”kaka”. Förskolläraren i sin tur använder sig av 
barnens initiativ för att även göra Sara delaktig i samspelet. 
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4.6 Resultatsammanfattning 

I föreliggande studies resultat framkommer två olika introduktionsmodeller, 
föräldraaktiv och traditionell introduktionsmodell. Samtliga respondenter upplever 
sig nöjda med sin introduktionsmetod och motiverar dem på olika sätt. Resultatet 
visar även hur dessa olika introduktionsmodeller genererar olika arbetssätt. I den 
föräldraaktiva introduktionen lyfter respondenterna att, genom att vårdnadshavarna 
är aktiva, möjliggör det att verksamheten kan flyta på som vanligt. Medan i den 
traditionella introduktionen menar respondenten att det är just på grund av att en 
person är ansvarig för introduktionen som övriga verksamheten kan flyta på som 
vanligt. I den föräldraaktiva introduktionen kan fokus ses ligga mer på relationen till 
vårdnadshavaren under introduktionen. Samtliga respondenter i den föräldraaktiva 
introduktionen lyfter vikten av att vårdnadshavaren ska blir trygg medan 
respondenten i den traditionella lägger större fokus på att barnet ska utveckla en 
trygg anknytning till personen som introducerar barnet. Respondenten som beskriver 
en traditionell introduktion lyfter att tiden är en viktig aspekt under introduktionen 
och att verksamheten anpassas efter en introduktion på så sätt att barngruppen 
minskas vid en introduktion. 
 
I resultatet framkommer även två olika definitioner av vad som utgör ett tryggt barn i 
förskolan. Två respondenter kopplar ett tryggt barn till att barnet vågar göra utflykter 
i verksamheten då dennes vårdnadshavare är närvarande. Övriga två respondenter 
menar att när barnet är tryggt accepterar barnet tröst av förskolläraren och barnet 
vågar sedan ägna sig åt lek. Vidare visar studiens observationer av hur förskollärare 
arbetar för att skapa relationer till barnet under introduktionen att artefakter, som en 
gunga eller ett garnnystan, används av både barn och förskollärare för att initiera till 
samspel. 

5 Analys 

I resultatet av föreliggande studie framgår att respondenten som beskriver en 
traditionell introduktion lyfter att tiden är en viktig aspekt under introduktionen, 
vilket ur ett anknytningsperspektiv är en viktig faktor för att en anknytningsrelation 
ska kunna skapas (Broberg et al., 2012). Utvecklandet av en anknytningsrelation är 
beroende av att barnet och förskolläraren haft en tät och regelbunden kontakt 
(Broberg et al., 2012). Resultatet visar att den traditionella introduktionsmodellen 
anpassar verksamheten utifrån en introduktion. Barnet som kommer som ny till 
förskolan kan ses ha ett behov av att vara i ett mindre sammanhang och 
gruppstorleken anpassas därefter utifrån barnet som introduceras. I den traditionella 
introduktionen redogör respondenten för att hon behöver ge barnet tid och många 
roliga tillfällen, respondenten kan därmed ses arbeta aktivt för att skapa en relation 
genom att skapa flera tillfällen för samspel med barnet. Resultatet från observationer 
på en avdelning med traditionell introduktionsmetod visar på ett arbetssätt som visar 
ett aktivt handlande för att skapa tillfällen för samspel med barnet som introduceras. 
Den traditionella introduktionen kan på så sätt generera ett arbetssätt som kan ses 
grunda sig i ett anknytningsperspektiv, där barnet får många interaktioner med en 
och samma person. 

Vidare framkommer det i studiens resultat att den föräldraaktiva introduktionen har 
ett utarbetat arbetssätt där inte en specifik person i arbetslaget ansvarar för 
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introduktionen och för skapandet av en anknytningsrelation till barnet. Ur ett 
anknytningsperspektiv kan det ses som problematiskt att det i den föräldraaktiva 
introduktionen enbart är vårdnadshavaren som har tiden tillsammans med sitt barn 
under introduktionen. Broberg m.fl. (2012) menar att en grund för att en trygg 
anknytningsrelation ska kunna utvecklas är att det kräver många och varaktiga 
tillfällen av samspel. Genom att vårdnadshavaren är den aktiva i verksamheten under 
en föräldraaktiv introduktion får barnet endast erfarenheter av förskolans 
verksamhet tillsammans med vårdnadshavaren. Då vårdnadshavaren inte är varaktig 
i verksamheten bör barnet ur ett anknytningsperspektiv få möjlighet att under 
introduktionen utveckla en anknytningsrelation till någon av personalen för att 
barnet ska bli tryggt (Broberg et al., 2012). I resultatet framkommer att en av 
respondenterna från den föräldraaktiva introduktionen reflekterar kring deras 
arbetssätt då respondenten menar att arbetssättet på sätt och vis går emot att barnet 
ska få en anknytning till en person. Trots detta upplever respondenten sig nöjd med 
den föräldraaktiva introduktionsmodellen. 
  

Samtliga respondenter från den föräldraaktiva introduktionen menar att barnen blir 
trygga i förskolans verksamhet om vårdnadshavarna utvecklar en trygghet och god 
relation till verksamheten. Respondenterna redogör i resultatet för hur den 
föräldraaktiva introduktionen möjliggör att goda relationer skapas till 
vårdnadshavare. Respondenten som utgår från en traditionell introduktionsmodell 
lyfter att samverkan med vårdnadshavare är något som är viktigt under hela barnets 
tid på förskolan. Respondenten lägger inget fokus på att barnets trygghet i 
verksamheten är beroende av relationen mellan respondent och vårdnadshavare. Då 
respondenten talar om barnets trygghet beskriver hon vad Broberg m.fl. (2012) 
benämner som en trygg anknytningsrelation, att barnet accepterar tröst och kommer 
till respondenten då vårdnadshavaren inte är där. Respondenterna som utgår från 
den föräldraaktiva introduktionsmodellen kan snarare uppfattas beskriva barns 
trygghet till förskolans verksamhet som beroende av en god relation mellan 
vårdnadshavare och personal. Ur ett anknytningsperspektiv kan det uppfattas 
representera en syn på att, barnet som har en trygg relation till sin/sina 
vårdnadshavare har lärt sig läsa av vårdnadshavares signaler och kan ses påverkas av 
om vårdnadshavaren utstrålar en trygghet till verksamheten. Så länge barnet har sin 
vårdnadshavare med i verksamheten kan barnet upplevas som trygg, men vad händer 
när vårdnadshavaren lämnar verksamheten och barnet inte har en 
anknytningsperson på avdelningen. Frågan är om detta innebär att barnet upplever 
sig trygg till personalen även fast det inte är en person som arbetat aktivt för att 
skapa en anknytningsrelation. 

I resultatet framkommer två olika definitioner av vad ett tryggt barn på förskolan 
innebär. Två respondenter beskriver att barnet när det är tryggt vågar göra små 
utflykter från sin vårdnadshavares knä. Övriga två respondenter menar att ett tryggt 
barn är att barnet ska acceptera tröst från förskolläraren vid separation från 
vårdnadshavare och att barnet sedan ska finna ro och våga ägna sig åt lek. Båda 
beskrivningarna som framkommer i resultatet kan ses beskriva en trygg 
anknytningsrelation (Broberg et al., 2012). Det som skiljer beskrivningarna åt är vem 
barnet har en trygg anknytningsrelation till och därmed utgör barnets trygga bas 
(Broberg, et al., 2012). Den andra beskrivningen kan ses beskriva en trygg 
anknytningsrelation mellan barnet och förskolläraren. Broberg m.fl. (2012) menar att 
då barnet knutit an, accepterar det tröst från sin anknytningsperson och 
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anknytningspersonen intar då rollen av barnets trygga bas. Den första beskrivningen 
av vad som beskrivs som ett tryggt barn på förskolan kan tolkas som barnets trygga 
anknytning till sin vårdnadshavare. Att barnet har sin vårdnadshavare närvarande 
och vågar göra mindre utflykter kan ur ett anknytningsperspektiv uppfattas som att 
vårdnadshavaren utgör vad Broberg m.fl. (2012) menar är barnets trygga bas. Dessa 
definitioner av ett tryggt barn beskrivs av respondenterna ligga till grund för att 
avgöra när barnet är redo att separeras från sin/sina vårdnadshavare. I det fall då det 
är vårdnadshavaren som utgör barnet trygga bas, innebär det ur ett 
anknytningsperspektiv inte nödvändigtvis att barnet även skapat en trygghet till 
någon av förskolans personal. 
  
I resultatet framkommer även artefakters betydelse vid introduktion. Tre av studiens 
medverkande respondenter ger exempel på hur olika artefakter används vid samspel 
med barn som har ett behov av att den nya vuxne inte kommer för nära. En 
respondent uttrycker det som att hon inte ska “dyka på barnet” vilket kan förstås som 
att hon är lyhörd för barnets behov. Respondenten identifierar barnets behov av 
distans och hittar vägar via artefakter för interaktion. Broberg med flera (2012) 
menar att ett aktivt arbete från en mentalt och känslomässigt närvarande vuxen är 
nödvändigt för att bygga en anknytningsrelation. Även resultatet av studiens 
observationer visar hur artefakter används av både förskollärare och barn. I exempel 
1 sätter sig förskolläraren på golvet bland övriga barngruppen. Detta kan ur ett 
anknytningsperspektiv ses som att förskolläraren fungerar som en trygg bas för 
barngruppen. Broberg m.fl. (2012) menar att i den trygga basen ska den vuxne utgöra 
en stabil punkt för barnen att vända sig till vid behov. För att initiera ett samspel med 
Sara använder sig förskolläraren utav en artefakt, genom att sträcka fram 
garnnystanet. Garnnystanet blir på så sätt en aktör (Simonsson och Thorell, 2010) 
som blir en del av det korta samspel som uppstår mellan förskolläraren och Sara där 
de utbyter blickar med varandra. Genom att förskolläraren sitter på golvet visar hon 
även för Sara att hon kan utgöra en trygg hamn (Broberg et al., 2012). Sara som är 
helt ny i förskolans miljö visar även vart hon har sin trygga bas. Hon tar emot 
garnnystanet och tittar upp mot förskolläraren en stund vilket ur ett 
anknytningsperspektiv kan tolkas som en liten “utflykt” för att sedan vända tillbaka 
till sin trygga hamn då hon böjer in huvudet mot mammans klänning. 
  
Vidare visar exempel två hur barnet som introduceras tar eget initiativ till interaktion 
genom en artefakt. Siri går fram till gungan och visar med sitt kroppsspråk (pekar på 
gungan) att hon vill delta i denna aktivitet. Ur aktör-nätverksteorin (Simonsson & 
Thorell, 2010) kan detta förstås som att Siri använder sig utav gungan för att bli 
inbjuden till ett samspel. Genom att studenten är lyhörd och svarar an på Siris 
signaler blir gungan en aktör i detta samspel. Exempel tre är ytterligare ett exempel 
på artefakters aktörskap (Simonsson och Thorell, 2010) i samspelet mellan barn och 
vuxen i förskolan. I exempel tre ser vi hur ett barn bjuder in förskolläraren till en lek 
genom att sträcka fram något som ska föreställa något ätbart. Förskolläraren svarar 
an på barnets inbjudan genom att initiera en lek, “får jag smaka på din kaka”. 
Artefakterna som används av de andra barnen används av förskolläraren för att bjuda 
in Sara i gemenskapen genom att vända sig till henne och berätta vad de andra 
barnen och förskolläraren gör. I detta exempel kan vi se hur förskollärare aktivt 
arbetar för att skapa samspelstillfällen med barnet under introduktionen, dessa 
samspelstillfällen kan ur ett anknytningsperspektiv ses som grunden för att en 
anknytningsrelation ska kunna utvecklas (Broberg et al., 2012). 
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6 Diskussion  

Här presenteras föreliggande studies sista avsnitt, vilket innefattar en 
resultatdiskussion och slutsats samt metoddiskussion. Avsnittet avslutas med 
studiens relevans för förskollärarprofessionen samt förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare beskriver och arbetar för att 
skapa trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. Resultatdiskussionen 
är uppdelad i två rubriker Relationsskapande mellan vuxen och barn samt Olika 
perspektiv på introduktionsmodeller. Under rubriken Relationsskapande mellan 
vuxen och barn diskuteras hur förskollärare arbetar för att skapa trygghet för barnet 
under introduktionen, där fokus ligger på hur relationer skapas. Under rubriken 
Olika perspektiv på introduktionsmodeller diskuteras förskollärarnas beskrivningar 
av sitt arbete med att skapa trygghet för barnen under introduktionen, där valet av 
introduktionsmodell får betydelse för arbetssättet under introduktionen. 

6.1.1 Relationsskapande mellan vuxen och barn 

I studiens resultat framkommer en gemensam syn på att barns trygghet ligger i 
skapandet av relationer. Vissa förskollärare ser att barns trygghet till förskolans 
verksamhet ligger i personalens förmåga att skapa goda relationer till barnets 
vårdnadshavare. Medan en annan förskollärare menar att barns trygghet ligger i att 
skapa en trygg anknytningsrelation till barnet. Enligt anknytningsteorin ligger barns 
trygghet i att den vuxne har utvecklat en nära och känslomässig relation till barnet 
(Broberg et al., 2012). Då studiens fokus ligger på hur förskollärare beskriver och 
arbetar med att skapa trygghet för barnen under introduktionen, blir det väsentligt 
att belysa hur relationsskapandet mellan vuxen och barn ser ut. Föreliggande studie 
visar på många olika sätt att skapa kontakt, för att bygga en relation till barnet under 
introduktionen. Om det är så att dessa olika sätt att skapa relationer på innebär att 
barnet utvecklar en trygg anknytningsrelation kan vi genom enbart studiens 
observationer inte svara på. Däremot visar studien i likhet med vad tidigare forskning 
som utgår från aktör-nätverksteorin (Simonsson och Thorell, 2010) visar, att socialt 
liv i hög grad konstrueras mellan mänskliga och icke mänskliga enheter (artefakter). 
Trots att vissa förskollärare ser att barns trygghet ligger i relationsskapandet till 
vårdnadshavarna redogör merparten av förskollärarna för tydliga och väl medvetna 
strategier för hur de ska arbeta för att nå fram och få kontakt med barnet. En boll, 
beskrevs av en av förskollärarna, kunna fungera som en väg fram till ett barn som är 
avvaktande och inte vill att den nya vuxne (förskolläraren) kommer för nära. 
Ett garnnystan blir ett föremål som används av förskolläraren för att skapa kontakt 
med barnet och bjuda in barnet till ett samspel med övriga barngruppen. 
Föreliggande studie visar även att förskollärarna inte endast använder artefakter för 
att bygga relationer till barnet, utan även kroppsspråk och inkännande av barnets 
signaler är viktiga aspekter i arbetet för att bygga relationer. Exempelvis 
framkommer det i resultatet hur förskolläraren med ett leende försöker bjuda in 
barnet till ett samspel, där barnet backar och gömmer sig i mammans klänning. 
Förskolläraren är då lyhörd för barnets signaler och backar därmed undan. Ahnerts 
m.fl. (2006) studie visar att utbildad förskolepersonal, kan vara mer lyhörd för ett 
barns behov och signaler än vad barnets vårdnadshavare kan. Men att denna 
lyhördhet minskas i och med barngruppsstorleken då den vuxne måste dela sin 
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uppmärksamhet mellan fler barn. I föreliggande studies observationer framkommer 
hur barngruppens storlek i vissa falla anpassas utefter en introduktion, vilket även 
möjliggör för förskolläraren att vara mer lyhörd för barnet under introduktionen. 
  
Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ligger introduktionen på förskollärarens ansvar. 
Dock visar föreliggande studie i likhet med Simonsson och Thorells (2010) studie att 
barnet i sin tur inte är en passiv individ, utan en aktiv aktör som är med och påverkar 
sin egen introduktion. I föreliggande studie framkommer även hur barnen använder 
sig av artefakter i kontaktskapandet med de vuxna och övriga barngruppen. Flera 
exempel från denna studies observationer visar på barnets initiativ till 
kontaktskapande, där barnet till exempel går fram och bjuder förskolläraren på 
kakor. Detta exempel visar även på att artefakternas aktörskap är i sin tur beroende 
av hur den vuxne svarar an på barnets initiativ. Både Månsson (2000) och Bae 
(2004) lyfter betydelsen av personalens lyhördhet och mentala närvaro, vilket de 
menar är avgörande i samspelet. I föreliggande studie kan vi se hur ett barn använder 
sig utav en gunga för att initiera ett samspel, tack vare sin lyhördhet kan den vuxne 
svara an på barnets initiativ och barnet blir på så sätt delaktig i detta samspel. På så 
sätt kan vi se hur introduktionen till stor del är beroende av hur samspelet mellan 
mänskliga och icke mänskliga enheter utspelar sig, där både den vuxne och barnet är 
initiativtagare till detta samspel. 

6.1.2 Olika perspektiv på introduktionsmodeller 

Utifrån föreliggande studies resultat framkom att både traditionell och föräldraaktiv 
introduktionsmodell var något som fick stort utrymme i samtliga intervjuer. Då valet 
av introduktionsmodell ligger till grund och påverkar hur upplägget kring en 
introduktion sedan genomförs, blir det intressant att reflektera över vilket perspektiv 
som kan ses ligga till grund för den typ av introduktionsmodell förskolan väljer att 
tillämpa. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska förskolans verksamhet anpassas 
utefter barnens behov. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet när det 
kommer till alla åtgärder som berör barn (UNICEF, Sverige, 2009). I föreliggande 
studie redogör tre av de intervjuade förskollärarna för en föräldraaktiv introduktion. 
Resultatet i denna studie visar i likhet med Markström och Simonssons (2017) studie 
att förskollärarna upplever den föräldraaktiva introduktionen som något att föredra 
framför en traditionell. Gemensamt med Markström och Simonssons (2017) studie är 
även motivering till varför förskollärarna gått över till en föräldraaktiv introduktion. 
Det lyfts bland annat av förskollärarna att den övriga verksamheten under en 
föräldraaktiv introduktion kan flyta på som vanligt och att det är lättare att skapa 
goda relationer till vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är den aktiva under barnets 
introduktion och förskollärarna menar att vårdnadshavare efter tre dagar i 
verksamheten upplevs “färdiga”. Barnet och dess behov lyfts inte av förskollärarna i 
samband med motiveringen för val av introduktionsmodell. Vidare framkommer 
förskollärarnas positiva uppfattningar kring att vårdnadshavare får ta del av 
verksamheten, genom att de aktivt är med under flera hela dagar. Palla (2011) lyfter i 
sin studie hur förskolans verksamhet styrs genom osynliga regler och rutiner samt 
hur problematiskt det upplevs av personalen när barnen skapar oordning i dessa 
rutiner eller bryter mot regler. Förskollärarnas positiva syn i föreliggande studie när 
det gäller vårdnadshavares närvaro i verksamheten kan uppfattas som att, genom 
vårdnadshavares aktiva närvaro i verksamheten får de även ta del av dessa som Palla 
(2011) menar outtalade regler och rutiner. Genom att vårdnadshavare får ta del och 
”lär sig” dessa osynliga regler kan de också bli ett stöd i introduktionen och även ”lära 
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barnet” hur det ska vara för att befinna sig i verksamheten. Det kan på så sätt ses 
skapa en fungerande verksamhet med barn som vet hur de ska bete sig.  
Ur detta perspektiv där introduktionsmodellen motiveras genom att, övrig 
verksamhet inte påverkas av en introduktion, där vårdnadshavares behov av en kort 
introduktion lyfts fram samt hur relationen till vårdnadshavare förbättras i denna 
introduktion. Kan den föräldraaktiva introduktionen tolkas utgå från ett 
vuxenperspektiv, där det är de vuxnas behov och önskemål som ligger till grund för 
val av introduktionsmodell. Detta öppnar upp för frågan om vem det är som ska 
introduceras i verksamheten, är det vårdnadshavare eller barn? En syn på att det är, 
som en av förskollärarna i föreliggande studie lyfter “Egentligen är det lika mycket till 
vårdnadshavarna som till barnet.”, som introduktionen syftar till, framkommer 
därmed.  
 
Den traditionella introduktionen har med utgångspunkt från anknytningsteorin 
(Broberg et.al., 2012) byggts upp utifrån anknytningsteorins tankar om hur en trygg 
anknytningsrelation skapas. Tidigare forskning (Ahnert et.al., 2004) med 
utgångspunkt från anknytningsteorin tar upp barnets behov vid separation från 
sin/sina vårdnadshavare. Boyse m.fl. (2009) lyfter att en trygg anknytningsrelation 
till förskolans personal är vad barnet behöver för att känna sig trygg utan sin/sina 
vårdnadshavare. Hur den traditionella introduktionsmodellen tillämpas kan skiljas 
sig åt mellan olika förskolor. I föreliggande studie framkommer att den förskola som 
använder en traditionell introduktionsmodell tillämpar en liknande utformning av 
introduktionen som beskrivs av Lindgren och Torro (2017). Förskolläraren i 
föreliggande studie lyfter även att deras verksamhet påverkas i stor grad av en 
introduktion, förskolläraren menar att detta är självklart då det är ett nytt barn som 
ska introduceras och hon menar att “barnet ska känna att det här är en trygg och rolig 
plats att vara på, då måste vi göra anpassningar efter just det barnets behov”. I 
samtliga beskrivningar kring den traditionella introduktionen så är det en 
utgångspunkt från barnets behov som får störst utrymme. På så sätt kan den 
traditionella introduktionsmodellen ses anta en utgång ur ett barnperspektiv. 
 
Föreliggande studie syftar inte till att kartlägga olika introduktionsmodeller men 
introduktionsmodellen blir av betydelse då den skapar ett visst arbetssätt, 
arbetssättet skapar i sin tur olika förutsättningar för möten och samspel mellan 
barnet som introduceras och förskolans personal. Dessa möten ligger till grund för att 
barnet ska ha möjlighet att skapa trygga relationer till någon i personalen. En aktiv 
vårdnadshavare hindrar inte barnet från att ta egna initiativ, däremot så sker 
relationsskapandet efter personalens initiativ inte lika aktivt i en föräldraaktiv 
introduktionsmodell. Boyse m.fl. (2009), Broberg m.fl. (2012), Ahnert m.fl. (2004), 
Ottosson (2017), Neander och Scott (2006) lyfter samtliga betydelsen av trygga 
relationer. Ur ett anknytningsperspektiv på relationsskapande under introduktionen 
kan den föräldraaktiva introduktionen ses problematisk då, som tidigare lyfts fram, 
är många varaktiga “möten” med en och samma person avgörande för att en 
anknytningsrelation ska skapas (Broberg et al., 2012). Frågan är vilken påverkan 
dessa olika förhållningssätt till en introduktion har för barns anknytningsmönster. 
Forskning som visar att ett barn med en otrygg anknytning till sin/sina 
vårdnadshavare inte påverkas lika kraftigt av en separation från vårdnadshavare 
(Ahnert et al., 2004). Dessa barn kan på så sätt uppfattas som ”lätta” att introducera 
då barnet inte visar känsloyttringar som gråt och skrik. En respondent från den 
föräldraaktiva introduktionen reflekterar över deras arbetssätt och menar att 
arbetssättet att inte en i arbetslaget ansvarar för introduktionen går emot skapandet 
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av anknytningsrelationer. Respondenten upplever sig trots detta nöjd med den 
föräldraaktiva introduktionsmetoden, då barnen anses bli trygg om vårdnadshavaren 
känner sig trygg. Hur respondenterna i föreliggande studie definierar ett tryggt barn 
på förskolan framkommer det två olika definitioner av. Två respondenter kopplar 
barns trygghet i verksamheten till barnets agerande vid vårdnadshavarens närvaro i 
verksamheten. Övriga två respondenter kopplar ett tryggt barn till att respondenten 
får möjlighet att trösta barnet vid gråt. Frågan är hur barn som inte öppet visar sina 
känsloyttringar tolkas. Enligt anknytnigsteorin har ett barn med erfarenhet av en 
trygg anknytning till sin/sina vårdnadshavare utvecklat ett tryggt 
anknytnignsmönster och söker sig på så sätt till en vuxen vid behov av tröst. Barn 
som däremot har ett annat anknytningsmönster uttrycker inte nödvändigt vis sina 
känslor och söker tröst hos en vuxen (Broberg et al., 2012). Hur blir dessa barn trygga 
i förskolans verksamhet? 

6.1.3 Slutsats 

Syftet med denna studie var att belysa hur förskollärare beskriver och arbetar för att 
skapa trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. I studien framkommer 
hur barnet självt under introduktionen är en aktör som är med och påverkar 
introduktionens utgång. Resultatet i studien visar på hur artefakter blir en central 
aktör som används av både vuxna och barn i samspelssituationer, för att antingen 
bjuda in eller bli inbjuden till ett samspel. Studien visar även på hur olika 
introduktionsmodeller får betydelse för introduktionens upplägg. En föräldraaktiv 
introduktion skapar aktiva vårdnadshavare som får en inblick i förskolans dagliga 
verksamhet, där vårdnadshavaren utgör barnets trygghet i verksamheten, vilket 
genererar att förskolläraren är mer avvaktande i relationsskapandet till barnet. Den 
traditionella introduktionsmodellen visar på ett arbetssätt där förskolläraren aktivt 
bjuder in barn och vårdnadshavare i verksamheten, där förskolläraren från dag ett 
riktar fokus på att skapa en relation till barnet i syfte att grundlägga en trygghet. 
Slutsatsen är att de olika introduktionsmodellerna genererar olika arbetssätt där 
förskollärarna får en mer aktiv eller passiv roll i relationsskapandet. 

6.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studie syftade till att belysa hur förskollärare beskriver och arbetar för 
att skapa trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. För att ta del av 
förskollärares perspektiv på en introduktion anser vi att intervjuer var rätt metod att 
använda. Vi har dock reflekterat över om vi har fått tagit del av respondenternas 
genuina beskrivningar eller om de medverkande har gett oss svar som de tror att vi 
vill höra. Trots att vi ser både för och nackdelar så valde vi att skicka intervjufrågorna 
till samtliga respondenter i förväg. En fördel med det anser vi är att respondenterna 
har möjlighet att tänka igenom vad de personligen tänker kring ämnet och därmed 
ges möjlighet till djupare beskrivningar som vi annars kanske inte fått tagit del av. 
Bryman (2011) menar att det som forskare är viktigt att vid intervjuer underlätta för 
deltagarna så att forskaren kan få svar på sina undersökningsfrågor. Dock ser vi en 
nackdel med att delge frågorna i förväg då det skulle kunna påverka respondenterna 
på så sätt att, de tänker att de ska hitta de “rätta” svaren på frågorna. Men vi har ändå 
utgått från att de beskrivningar vi fått är respondenternas egna uppfattningar och 
inte lagt in våra egna värderingar och tolkningar på ett sätt som skulle kunna 
påverkar studiens resultat. 
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Genom att tre olika förskolor, lokaliserade i olika områden med olika 
socioekonomiska förutsättningar samt att deltagarna har en bred variation i 
arbetslivserfarenhet, anser vi stärker överförbarheten för andra verksamheter i 
liknande kontexter på andra orter i Sverige. Vi menar dock inte att studien har en 
stark överförbarhet på grund av att studien endast har fyra deltagare men studien har 
en viss grad av överförbarhet utifrån den variation som finns bland de deltagare som 
är representerade i studien. Bryman (2011) menar att forskarens redogörelse av 
detaljer kring den kultur som studeras har betydelse för studiens överförbarhet. 
 
Som tidigare framgått ligger perspektivet i denna studie på att barns trygghet 
grundar sig i relationsskapande. För att studera hur förskollärare arbetar för att 
skapa relationer till barnet under introduktionen användes observationer. Som 
tidigare redogjorts, inspirerades denna studie av det som Bryman (2011) benämner 
som en mikro-etnografi. Vi menar inte att det är en sådan studie som har genomförts, 
men med inspiration från en mikro-etnografisk hållning valde vi att tillbringa en 
längre sammanhängande tid för observationer på två avdelningar, istället för fler 
korta observationer från flera olika avdelningar. Fokuset under observationerna har 
även väl avgränsats till, hur samspel konstrueras mellan förskollärare och barnet som 
introduceras, för att samla data som kan ge en mer representativ bild av studiens 
fokusområde. Bryman (2011) menar att genom att forskaren utformar ett 
väldefinierat tema för observation kan studien genomföras under en relativt kortare 
tidsperiod. Dock så är förskolans verksamhet komplex och väldigt olik från dag till 
dag vilket gör att det är svårt att genom en kortare tids observationer ge en 
representativ bild av arbetet i förskolan. Även vår närvaro som observatörer är något 
som kan påverka de aktörer som deltar under observationerna. Vi anser dock att 
genom att vi valde att genomföra tre dagars sammanhängande observationer får en 
rättvisare bild av arbetet i verksamheten, då våra exempel från observationerna är 
representativa för den begränsade tidsperioden. Önskvärt hade varit att genomföra 
studien under en längre tidsperiod som fullständig deltagare och på så sätt bli vad 
Bryman (2011) benämner som en dold observatör. Bryman (2011) menar att en 
fullständig deltagare tillbringar så pass lång tid i den sociala miljö som undersöks att 
forskaren därmed blir en fullvärdig medlem av den och på så sätt blir en dold 
observatör. 

6.3 Studiens relevans för förskollärarprofessionen 

Denna studie bidrar med kunskaper om hur förskollärare beskriver sitt arbete kring 
introduktionsperioden i förskolan samt hur de går tillväga för att skapa relationer till 
barnet under introduktionen. Studien belyser vikten av att de vuxna som arbetar med 
att introducera barn och vårdnadshavare för förskolans verksamhet är känslomässigt 
och mentalt närvarande. Studien visar även på att det inte finns ett sätt att arbeta på 
för att skapa relationer till barnet under introduktionen, däremot belyser denna 
studie artefakters aktörskap i dessa olika sätt att bjuda in barn till samspel.    
 
Föreliggande studie får betydelse för personal som arbetar med att introducera barn i 
förskolan. Förhoppningen är att studien upplevs intressant av yrkesverksamma och 
på så sätt bidrar till en reflektion över den egna praktiken, i syfte att utveckla den och 
skapa bättre förutsättningar för barn och vårdnadshavare att utveckla en trygghet för 
verksamheten under introduktionen. 



 29 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vid sökning av tidigare forskning som belyser barns första möte med förskolan, det 
vill säga introduktionen, fann vi att detta var något som inte belysts i någon större 
utsträckning. Som tidigare nämnts ska förskolans verksamhet vila på vetenskaplig 
grund (SFS 2010:800). Därför ser vi att ett fortsatt fokusområde på hur trygghet 
grundläggs för barnet under introduktionen till förskolan är något som för fortsatt 
forskning är högst aktuellt. Efter att vi i föreliggande studie fått möjlighet att ta del av 
förskollärares perspektiv på introduktionen anser vi att det skulle vara intressant 
med vidare forskning som belyser introduktionen ur vårdnadshavares perspektiv. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

 

Inledande fråga om antal år i yrket, ålder på barngrupp, hur länge har du jobbat i 
detta arbetslag? 

 

 

Introduktion 

Beskriv hur en introduktion går till på er avdelning? 

Hur skulle du beskriva ert arbete under introduktionen? 

Om denna inskolning inte passar barnet, vilken introduktion tillämpar ni då? 

Vad anser du är viktigt i samband med introduktionen? 

Beskriv hur du ser på vårdnadshavarens roll vid en introduktion? 

 

 

Förhållningssätt 

Hur skulle du beskriva din barnsyn? 

Hur skulle du beskriva en god relation mellan dig och barn? 

Hur skulle du beskriva ert arbetssätt? 

 

 

Trygghet 

Vad betyder begreppet barns trygghet för dig? 

Hur skulle du beskriva ett tryggt/otryggt barn? 

Hur går ni tillväga för att skapa trygghet hos barnet? 

Hur skulle du beskriva en svår/lätt introduktion? 
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Bilaga 2 Observationsmall 

Ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion 
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Bilaga 3 Missivbrev  

Informationsbrev om en undersökning som handlar om relationsskapande och barns 
trygghet i förskolan.  
 
Med detta brev tillfrågas du om deltagande i denna studie. 
 

Hej! 
Vi heter Emma Dahlgren och Emilia Larsson Samoladas och vi går sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi har nu påbörjat vårt 
självständiga arbete. Vi planerar att genomföra en undersökning som syftar till att 
fördjupa våra kunskaper om hur förskollärare beskriver och arbetar för att skapa 
trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. Vi vill med undersökningen 
få en bild av vad du som förskollärare ser som viktigt vid introduktionen. 
Undersökningen kommer att genomföras genom enskilda intervjuer där vi båda 
studenter kommer medverka. Dessa intervjuer önskar vi komplettera med 
observationer i barngruppen. Där vi kommer titta på hur arbetslaget arbetar för att 
skapa relationer till barnen.  
 
Intervjun grundar sig i dina beskrivningar av vad som är viktigt i samband med en 
introduktion för att kunna skapa en god relation till barnet. Vi önskar få avsätta 30 
minuter av din tid för denna intervju. Vi önskar även att få spela in intervjun då det 
underlättar för oss i vårt arbetet. De forskningsetiska principerna kommer att beaktas 
under hela undersökningens genomgång. I det självständiga arbetet kommer namn 
på de medverkande och förskola att fingeras. Det inspelade materialet kommer 
endast vi två studenter ta del av och materialet kommer att raderas efter bearbetning. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 
Tack för att du har tagit dig tid till att läsa det här missivbrevet, vi ser  
fram emot att få tillfälle att möta dig i en intervju.  
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