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Abstract 

Studien undersöker hur olika modeller för introduktion av barn och deras föräldrar i förskolan 

ger förutsättningar för arbete med barnets anknytning till förskolläraren samt separation från 

föräldern. Fokus ligger på introduktionens längd samt graden av aktivitet hos föräldern under 

introduktionen. Vidare ges en inblick i begreppen anknytning, separation och 

föräldrasamverkan. Genom intervjuer med förskollärare ges en bild av hur de olika 

modellerna används i de representerade förskolorna och vilka för- respektive nackdelar de ser 

med de olika graderna av föräldrasamverkan vad gäller anknytning och separation samt hur 

lång tid de anser krävs för att skapa förutsättningar för barnens nya anknytning till 

förskolläraren samt hantera separationen från föräldern. Studien undersöker även hur 

föräldrar involveras i planeringen av introduktion samt hur arbetet med föräldrasamverkan 

fungerar tiden efter introduktionen. Syftet är att undersöka sex förskollärares erfarenhet av 

användning av olika modeller för introduktion, samt deras argument för att använda 

modellerna. Resultaten lyfter fram erfarenheter från samtliga arbetssätt och synliggör för- och 

nackdelar. Slutligen förs en diskussion om i vilken grad föräldrar bör medverka aktivt i 

barnets introduktion för att främja barnets anknytning till förskolläraren samt hantera 

separationen från föräldern, även här lyfts fram för- och nackdelar utifrån ett 

erfarenhetsperspektiv samt forskning. 
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Inledning och bakgrund 

Studien kommer att handla om de yngsta barnens introduktion i förskolan. Det är viktigt att 

som förskollärare vara insatt i den forskning och den beprövade erfarenhet som finns om 

introduktion, eftersom det är förskollärarens ansvar "att varje barn tillsammans med sina 

föräldrar får en god introduktion i förskolan" (Skolverket, 2017, s. 13). En lyckad 

introduktion förebygger problem med barnens anknytning till förskolläraren längre fram 

(Brodin & Höglund 2008, s 108).  

Enligt statistik från Skolverket (2017) gick nästan hälften, 48 %, av landets ettåringar i 

förskola 2016. Enligt skollagen (2017, 8 kap Förskolan § 5) får barn börja i förskolan vid ett 

års ålder om dess föräldrar arbetar, studerar eller om barnets anses ha behov av att vara i 

förskolan på grund av hur familjesituationen ser ut. Det betyder att ungefär hälften av landets 

ettåringar och deras föräldrar är med om en introduktion i förskolan. Jag har själv arbetat som 

vikarie i förskolor och varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där jag varit en del 

av arbetslaget som har hand om introduktionen av de yngsta barnen. Det har ofta varit barn 

runt 12-14 månader som ännu inte helt lärt sig att gå och som inte kan uttrycka sig med andra 

medel än kroppsspråk och gråt eller skrik. Det är ett stort ansvar och en utmaning för 

förskollärarna och de andra pedagogerna i arbetslaget att ta hand om de här barnen på ett sätt 

som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Niss (2013, s. 26-27) menar att det inte går att säga exakt hur länge de yngsta barnen kan 

hålla kvar minnet av sin förälder och på så sätt finna tröst i att tänka på sina föräldrar och veta 

att de kommer och hämtar snart. Därför är det viktigt att barnet har knutit an till en eller två 

vuxna på förskolan som kan skänka den värme och trygghet barnet behöver för att finna ro. 

Barnet kan då med lust delta i förskolans aktiviteter och lära sig samspela med andra barn och 

vuxna (Kilhbom, 2013, s. 99). Uteblir däremot den trygga anknytningen hävdar Kilhbom 

vidare att det kan leda till att barnet visar aggressivitet och kan lättare än trygga barn uppleva 

skamkänslor som kommer av att de tvivlar på sitt värde. Niss (2017, s. 27-31) menar att ett 

barn som har en god anknytning till sina föräldrar ändå kan ha en otrygg anknytning till sina 

förskollärare och de andra pedagogerna på förskolan. Barnet kan också ha föräldrar som av 

olika anledningar inte lyckats ge barnen den omvårdnad som behövs för en god anknytning, 

här kan förskolan spela stor roll eftersom barnet enligt Niss ändå kan knyta an till sin 

förskollärare eller pedagog.  
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Jag har själv i mitt yrkesliv erfarenhet av att en god anknytning till förskolläraren eller 

pedagogen på förskolan kan bidra till att barnets relation till sin förälder/sina föräldrar 

förbättras. Detta finns stöd för i Acer och Agun (2010, s.2) som menar att en pålitlig vuxen 

förebild bygger upp en bättre självkänsla hos barnet och en förväntan att andra vuxna i 

närheten går att lita på. De menar vidare att individer som en gång upplevt en trygg 

anknytning får lätt att knyta an till ytterligare personer. Erfarenhet visar att barn kan dra stora 

fördelar i sin utveckling av arbetet som gjorts med barnets problem med anknytning. Om vi 

redan när barnet är mycket litet kan arbeta för en trygg anknytning till en eller flera 

omhändertagande vuxna, förebygger vi psykisk ohälsa hos den individen senare i livet (J. 

Bowlby, 2010). Vi kan se hur viktig roll förskolan kan spela i barnens och föräldrarnas liv 

och vi vill att introduktionen ska fungera så att barnen kan få en trygg anknytning till 

förskollärare och andra pedagoger, samt klara av separationen från föräldrarna. Detta är något 

vi alla kan instämma i, däremot är inte alla överens om hur introduktionen skall gå till. 

Villanueva Gran (2017) skriver positivt om den korta, föräldraaktiva introduktionen som har 

lyfts fram i media under de senaste åren, medan andra, som Niss (2017) menar att barn 

behöver en längre introduktion där föräldrarna håller sig passiva i bakgrunden. Därför är det 

viktigt att undersöka hur olika modeller fungerar i verksamheten och detta leder fram till mitt 

syfte. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka sex förskollärares erfarenhet av användning av olika modeller för 

introduktion, samt deras argument för att använda modellerna. Vilka förutsättningar anser 

förskollärarna i studien att modellerna ger i arbetet med anknytning och separation? Hur 

involveras föräldrarna under planeringsstadiet samt under introduktionen och tiden efter 

introduktionen? 

Litteratur och forskningsöversikt 

Anknytningsteori, Ainsworth och Bowlby 

Mary Ainsworth (1913-1999) var en psykolog från USA som på flera kontinenter arbetade 

med forskning om barns anknytning till och separation från sin förälder. Hon grundade 

begreppet "en trygg bas" vilket innebär att barnets anknytningsperson fungerar som den 

bas/hamn från vilken barnet kan utforska sin omgivning med en känsla av att vara trygg i och 

med att det alltid kan återvända till sin bas (Broberg et al. 2006, s. 27-33, s. 165-168). John 
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Bowlby (1907-1990) var en barnpsykiater och psykoanalytiker i England som forskade om 

barns tidiga separationer från sina föräldrar. Han skrev också om barns anknytning till sina 

föräldrar (J. Bowlby, 2010). J. Bowlby framhöll att hela familjens situation bör utredas om ett 

barn uppvisar svårigheter med att kontrollera sitt beteende. Ainsworth och Bowlby arbetade 

tillsammans under fyrtio år och det är deras forskning om anknytning och separationer som 

präglar vårt synsätt på dessa begrepp än idag (Broberg et al. 2006, s. 27-33). Studien kommer 

att utgå från dessa teorier tolkade av främst Richard Bowlby.  

John Bowlbys son Richard Bowlby beskriver anknytningsteorin som att barnet knyter an till 

en primär anknytningsperson och att det bandet varar livet ut (R. Bowlby, 2007). Han 

beskriver vidare hur det oftast är barnets biologiska mamma som blir denna primära 

anknytningsperson, men att det även kan vara barnets pappa, en mor- eller farförälder, en 

adoptivförälder eller en barnskötare. Den personen är den som barnet i första hand vänder sig 

till när det behöver trygghet och tröst. Sedan kan barnet knyta an till andra personer som 

syskon, förskollärare och andra pedagoger. R. Bowlby menar att barnet inte tar skada av att 

vara ifrån sin primära anknytningsperson om det är tillsammans med någon av sina sekundära 

anknytningspersoner. Tvärtom kan det vara utvecklande för barnets sociala kompetens och 

göra det mer robust för att klara av framtida svårigheter.  

Trygg eller otrygg anknytning 

Enligt R. Bowlby (2007) kan barnet bilda en trygg anknytning till sin primära 

anknytningsperson och/eller sekundära anknytningspersoner. Det viktiga är att de är pålitliga 

i sitt sätt att ge barnet en känsla av att vara tryggt, uppmärksammat och varmt omvårdat. En 

otrygg anknytning innebär att barnet inte kan lita på att anknytningspersonen kommer att 

finnas där när barnet behöver honom eller henne. Niss (2017, s. 28-31) beskriver hur 

anknytningen kan vara undvikande, ambivalent eller desorienterad, men att 60-70 % av 

ettåringarna här i västvärlden har en trygg anknytning. R. Bowlby (2007) uppger siffran      

60 %.  

Niss (2017) menar att barn med en otrygg anknytning till föräldern eller föräldrarna utmärker 

sig på olika sätt, de kan bland annat upplevas som klängiga och krävande eller raka motsatsen 

–som att de klarar sig själva och upplevs som lätta att ha att göra med. Niss menar vidare att 

förskollärare och pedagoger som upptäcker att barnet har en otrygg anknytning kan hjälpa det 

att komma till rätta med den och våga lita på de vuxna i dess närhet. Detta arbetet är lättare ju 

tidigare i barnets liv man börjar. Även R. Bowlby (2007) beskriver dessa olika former av 
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otrygg anknytning och menar precis som Niss att det kan upptäckas på att barnet antingen är 

mycket krävande eller tvärtom verkar oberört av separationen från föräldern. I studien 

används otrygg anknytning som ett samlingsnamn för de tillfällen där anknytningen av olika 

anledningar blivit störd.  

Separation och stress 

R. Bowlby (2007) menar att både barn och vuxna mår bra av en hanterbar och förväntad 

förekomst av utmaningar och stress under dagen. Kroppen producerar då kortisol som är 

nödvändigt för vårt välmående. Blir det alltför stora utmaningar och oförutsägbara händelser 

kan de yngsta barnen ha en alltför hög nivå av kortisol och om de inte finner ett lugn hos en 

trygg anknytningsperson kan den höga kortisolnivån vara konstant under hela dagen. R. 

Bowlby menar att det finns en oro för hur de höga kortisolnivåerna påverkar utvecklingen av 

de små barnens hjärnor. Han spekulerar i att dessa barn kan få svårare att kontrollera sina 

känslor och sitt beteende längre fram. Även Kihlbom (2013, s. 114-115) hävdar att barnens 

hjärnor påverkas av långvarig stress och höga nivåer av kortisol, speciellt de yngsta barnen är 

utsatta och pojkar mer än flickor. Vid stressande situationer behöver barn främst bli lugnade 

av en anknytningsperson på förskolan, men de kan även lugna sig själva genom att suga på 

fingrar eller napp eller krama om en nalle eller snuttefilt (R. Bowlby, 2007).  

Föräldrasamverkan 

Vourinen et al. (2014) visar i sin studie att föräldrar och förskollärare ofta fokuserar på olika 

former av kvalitet i förskolan. Förskolläraren vill framhäva barnets utveckling och lärande i 

enlighet med läroplanen och föräldrar frågar främst om dagliga rutiner och barnets trivsel. 

Genom intervjuer med förskollärare har Vourinen et al. sett att många föräldrar förknippar 

undervisning och lärande med skolan, förskolan förväntas vara mer inriktat på omvårdnad 

samt vara rolig för barnen. Det kan tolkas som att föräldrarnas frågor handlar om barnens 

anknytning till en omvårdande förskollärare som får barnet att trivas. 

Att börja i förskolan 

I studien används ordet introduktion, då det är termen som förekommer i Lpfö 98, reviderad 

2016 (Skolverket, 2017). I dagligt tal används ofta ordet inskolning och i lägre grad ordet 

invänjning. Orden används som synonymer och för att göra texten sammanhängande kommer 

ordet introduktion användas även när studien inkluderar en referens där ett annat begrepp 

används. Undantaget blir naturligtvis vid användning av direkta citat. 
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Det är förskollärarens ansvar att barn och föräldrar får en bra introduktion i förskolan 

(Skolverket, 2017). I förskolan arbetar förutom förskollärare även andra typer av lärare, 

barnskötare samt outbildad personal. Det finns förskollärare som har svårt att lyssna på de 

barnskötare som arbetat länge och på så vis har anskaffat en stor kunskap och erfarenhet. 

Men i de flesta fall upplever jag att det är ett ömsesidigt utbyte och att allas kunskap, 

erfarenhet och utbildning värderas och tas i beaktande vid planering och beslut. I studien 

används ordet pedagoger för att referera till icke förskollärarutbildad personal i förskolan. I 

flera böcker skrivna av forskare och psykologer används begreppet pedagog om samtlig 

personal på förskolan. Jag anser att det är av vikt att särskilja förskollärarna som har 

akademisk utbildning från de som saknar denna och därmed inte skall ansvara för planering 

av verksamheten på likartat sätt. I speciellt fall med barn som har en skadad anknytning till 

sina föräldrar eller till en förälder, spelar förskolepersonalens utbildning stor roll i att reparera 

barnets förmåga till tillit och möjliggör barnets vidare utveckling (Kihlbom, 2013 s153-155). 

Det blir även missvisande att använda ordet pedagog om både barnskötare och förskollärare i 

ett försök att likställa alla som arbetar i förskolan. 

Alla barn i Sverige går inte i förskolan och alla som gör det börjar inte under sitt andra 

levnadsår. Studien kommer att koncentrera sig på barn mellan 12 och 24 månader, som börjar 

i sin första förskola. Det är en speciell utmaning att introducera dessa barn jämfört med äldre 

som man på ett annat sätt kan resonera med och förklara vad som händer och vad som 

kommer att hända, till exempel att föräldern kommer och hämtar efter mellanmålet. Det går 

inte med en ettåring som endast är här och nu i tanken och måste ha mycket stöd av 

förskolläraren eller pedagogen för att kunna hantera separationen från föräldern (Niss, 2017 s 

31). 

För att göra introduktionsprocessen möjlig att överskåda och kunna jämföra olika metoder 

har studien granskat fyra modeller. Studien fokuserar på introduktionens längd, från några 

dagar upp till några veckor samt hur aktiva barnens föräldrar är.  Forskningen kring de olika 

modellerna är ojämnt fördelat och tonvikten ligger på en längre introduktion med en passiv 

förälder. Modellen med en kortare introduktion med en aktiv förälder är omskriven i media 

men det finns ännu inte mycket forskat om den. Studien kommer att redovisa för hur 

ytterligare två modeller fungerar trots att omfattande forskning saknas. Detta för att dessa 

modeller används ute i verksamheter.  
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Det studien kommer att fokusera på är tiden då barnet tillsammans med en förälder eller 

annan vårdnadshavare är på förskolan tillsammans och man arbetar aktivt med 

introduktionen. Även tiden innan samt efter är en del av introduktionen, då man har en tät 

kontakt med familjen om hur dagen på förskolan ser ut (Wessman, 2010 s 34).  

De fyra modellerna i studien är; kort föräldraaktiv introduktion, längre föräldraaktiv 

introduktion, kort introduktion med passiv förälder samt längre introduktion med passiv 

förälder. Det är inte alltid barnet har med sig en vårdnadshavare under introduktionen. 

Studien har valt att använda begreppet förälder och syftar då på den vuxna person som är med 

barnet på förskolan och där går in i en föräldraroll. Föräldrarollen innebär att personen endast 

finns på förskolan för just det barnets skull, till skillnad från förskollärare och andra 

pedagoger som i sina beslut och handlingar måste ta hänsyn till samtliga barn på förskolan, 

samt i förlängningen även andra föräldrar, kollegor, styrdokument och så vidare. Jag har 

erfarenhet av barn som haft med sig far- eller morföräldrar eller något av föräldrarnas syskon. 

Det kan handla om att föräldrarna inte haft möjlighet att ta ledigt från arbete eller studier, 

sjukdom eller andra orsaker.   

Figur nr. 1 Fyra modeller för introduktion i förskolan 
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Kort, föräldraaktiv introduktion 

Med kort avses i studien en introduktion som aktivt pågår under maximalt en vecka.  

Det har kommit fram en modell för introduktion som går ut på att barnet tillsammans med en 

aktiv förälder ska vara tre heldagar på förskolan för att sedan räknas vara i stort sett färdig 

med sin introduktion. Syftet är att förälder och barn tillsammans ska introduceras till 

vardagen på förskolan och få insyn i aktiviteter och rutiner. Att föräldern är aktiv skall visa 

barnet att förskolan är rolig och inte skrämmande. Personalen på förskolan får lära känna 

såväl barn som förälder och det syftar till att bygga en samverkan mellan förskolan och 

hemmet (Villanueva Gran, 2017, s 40-43). 

Det kan ifrågasättas om argumentationen för denna modellen grundas på vad Birkler (2008, s 

29) kallar "Argumentation via inadekvat och förhastad generalisering", där man på en 

förskola har arbetat med kortare inskolning, haft goda resultat och dragit slutsatsen att det här 

är en bra metod som fungerar för förskolor utan att betänka andra faktorer som kan spela in. 

I motsats till Villanueva Gran skriver Söderström och Niss (2015 s 81) explicit att en kort 

inskolning gör barn otrygga då de inte på så kort tid klarar av att hantera separationen från 

föräldern, samt att knyta an till nya personer och en ny omgivning. 

Längre, föräldraaktiv introduktion 

De forskare som förespråkar en längre introduktion menar att föräldern bör vara passiv. 

Exempelvis Niss (2017, s. 39) menar att föräldern bör sitta på en bestämd plats under 

introduktionen, då vet barnet var det kan finna sin förälder och koncentrera sig på att bygga 

en relation med förskolläraren. Studien har inte funnit någon forskare som förespråkar en 

längre, föräldraaktiv introduktion, men valt att inkludera modellen då en av de intervjuade 

förskollärarna förespråkar den. 

Kort introduktion med passiv förälder 

Även denna modell har studien valt att inkludera eftersom den förespråkas utav en av 

förskollärarna i studien. Kort introduktion förknippas vanligtvis med att föräldern är aktiv. 

Syftet är att både barn och föräldern ska introduceras och bli trygga med förskolan som 

helhet (Villanueva Gran, 2017, s. 40).  
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Längre introduktion med passiv förälder 

Med längre avses en introduktion som aktivt pågår under mer än en vecka, upp till tre veckor. 

Niss och Söderström (2010 s 111-115) menar att förskolan ska avsätta tre veckor för 

introduktion och att alla de nya barnen skall börja samtidigt för kontinuitet och samhörighet i 

den nya gruppen. De menar vidare att för att barnen ska kunna förknippa förskolan med dess 

leksaker och lekar med förskollärarna och pedagogerna, bör föräldern sitta passiv på samma 

plats under hela introduktionsperioden. När barnet känner sig trygg i att hela tiden veta var 

föräldern sitter, kan hon eller han våga sig ut och upptäcka förskolan (Niss, 2017 s 25-27).  

Brodin och Hylander (2008, s107-108) menar att barn tar olika lång tid på sig att knyta an till 

förskolläraren eller de andra pedagogerna, därför ska man låta barnet välja takten och vara 

nära det för att kunna uppleva saker tillsammans och på så vis skapa en nära kontakt. När det 

gäller ettåringarna kan man vänta med att lära barnet förskolans rutiner eller låta det bekanta 

sig med hela förskolemiljön. De menar vidare att man på småbarnsavdelningar fokuserar helt 

och fullt på introduktionen och barnets separation från föräldern, till skillnad från äldre barn 

som snabbare kommer in i rutinerna men som kan få problem med anknytningen till 

förskollärarna längre fram.  

R. Bowlby (2007) använder inte begreppen aktiv eller passiv förälder, men hans 

rekommendationer om introduktionen kan tolkas som att föräldern skall hålla sig i 

bakgrunden så att barnet kan knyta an till en speciell förskollärare eller annan pedagog under 

några veckors tid. Värt att notera är att R. Bowlby har undersökt förhållanden inom 

barnomsorgen i England och att barnen i undersökningen var nio månader och äldre när de 

började. I Sverige får inte så små barn börja i förskolan. R. Bowlby nämner inte förskolans 

andra barn eller miljö med leksaker, utan lägger fokus på relationen mellan barnet och 

förskolläraren eller pedagogen. Förmodligen kan barnet ta in flera faktorer av trygghet, 

relationer med andra och nyfikenhet ju äldre det är. När barnet har knutit an till förskolläraren 

eller pedagogen kan föräldern lämna förskolan korta stunder och succesivt lämnas barnet 

längre tid på förskolan (R. Bowlby, 2007).  

Metod  

Jag använde mig av kvalitativ intervju som metod i studien för att få en bild av vad 

förskollärare anser om introduktion, anknytning, separation och föräldrasamverkan. Frågorna 
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hade en svag struktur och fungerade som en öppning för ett samtal med fokus på mina 

frågeställningar (Kihlström, 2007, s. 48-49). 

För att tydliggöra vad de olika modellerna i studien innebär användes en enkel skiss som 

visades upp innan intervjun startade. Sex förskollärare intervjuades och spelades in. Några 

dagar innan intervjutillfället hade de fått ut information om intervjuns syfte för att vara 

medvetna om sina rättigheter samt få tid att reflektera över ämnet.  

Urval 

Jag har intervjuat sex förskollärare för att synliggöra deras erfarenheter och åsikter om 

introduktion, med fokus på hur de olika introduktionsmodellerna arbetar med barns 

separation och anknytning. Urvalet skedde slumpmässigt på så vis att jag intervjuade de 

första som tackade ja till att medverka.  

Metodkritik 

När jag i efterhand lyssnade till intervjuerna kunde jag höra hur jag med min röst 

uppmuntrade de intervjuade förskollärarna att berätta mer om de ämnen som passade in i 

studien. Även mitt kroppsspråk kan ha bidragit till att en del berättelser fick mer plats än 

andra. Efter de första intervjuerna försökte jag vara medveten om mitt tonläge och 

intervjuerna blev då längre och behandlade fler ämnen. Det är dock omöjligt att förhålla sig 

helt neural i ett samtal och det är viktigt att som intervjuare visa ett äkta intresse för det som 

sägs (Kihlström, 2007, s 54).  

Etik, forskning om barn 

Vetenskapsrådet (2017) menar att det alltid är viktigt att ha en diskussion om forskning som 

involverar barn. Även om man fått ett samtycke från barnets vårdnadshavare kan barn inte 

göra en bedömning av huruvida det de säger och gör under undersökningen kan komma att 

påverka dem. Studien har valt att helt fokusera på de vuxna i förskolan och deras bemötande 

gentemot barn och föräldrar. De förskollärare som intervjuades nämnde inga namn på varken 

barn eller föräldrar.  

Även för forskning som involverar vuxna är det viktigt att få ett informerat samtycke som när 

som helst kan dras tillbaka (Vetenskapsrådet, 2017). Jag skickade ut ett brev till 

förskolechefen som sedan skickade det vidare till sina anställda förskollärare där jag 

berättade om vad studien undersöker. De informerades också om att deras namn kommer att 
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fingeras och under den tiden intervjuerna spelades in kallade jag dem för deras påhittade 

namn.  

Två av förskollärarna jag intervjuade har jag arbetat med tidigare och det gjorde att de snabbt 

öppnade upp och berättade om upplevelser som de kanske inte pratat med en helt okänd 

person om. Även de andra förskollärarna visste om vem jag är och var jag tidigare arbetat, 

vilket troligtvis gjorde att de snabbare litade på mig som intervjuare och kände sig fria att 

berätta om sina erfarenheter och dela sina åsikter.  

Bortfall 

Den första intervjun kom att handla om missförhållanden som pågått på en förskola för några 

år sedan och jag anser inte att sådana typer av skräckexempel är passande att inkludera i 

denna typ av undersökning. Den förskolläraren uppvisade också i efterhand tecken på 

osäkerhet inför att hennes intervju skulle vara en del av mitt arbete, så även på grund av 

etiska skäl har jag valt att helt utesluta den.  

Presentation av intervjupersonerna 

De intervjupersonen som kommer att medverka med fingerade namn är: Anna, Bella, Cilla, 

Dora samt Ella. Anna och Dora har arbetat med de yngsta barnens introduktion i förskolan i 3 

år, Bella i 5 år, Ella i 9 år och Cilla i 25 år. Anna och Bella träffade jag en och en och gjorde 

muntliga intervjuer med anteckningar och ljudinspelning. Cilla och Dora gjorde jag en 

gemensam intervju med, med anteckningar och ljudinspelning. Ella svarade på mina frågor 

via mejl, vi hade pratat om min undersökning innan hon fick frågorna. Anna och Bella 

arbetar på samma förskola, likaså Cilla och Dora, därför kommer svaren om planering och 

arbetssätt att vara liknande med de har alla egna åsikter och erfarenheter från andra 

arbetsplatser som format deras synsätt.  

Jag har transkriberat intervjuerna från talspråk till ett mer lättläst skriftspråk och kategoriserat 

svaren utifrån studiens frågeställningar och de olika modeller för introduktion studien 

undersöker. 
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Resultat och analys 

Studiens forskningsfrågor är: 

Vilka förutsättningar anser förskollärarna i studien att modellerna ger i arbetet med 

anknytning och separation?  

Hur involveras föräldrarna under planeringsstadiet samt under introduktionen och tiden efter 

introduktionen? 

Denna del av studien kommer att redovisa resultaten och analysen av intervjuerna. Den inleds 

med frågan om planering och går sedan in på förskollärarnas erfarenheter av och synpunkter 

på de fyra olika introduktionsmodellerna i studien. Som avslutning kommer ett särskilt 

avsnitt om anknytning och till sist handlar det om föräldrasamverkan och där framkommer 

det också hur de arbetar tiden efter introduktionen. 

Planering 

Dora och Cilla samtalar om planeringen kring introduktionen av en ny barngrupp.  

  "Vi får nya barn om en månad, bara små, vi har ännu ingen planering" Dora 

"(Jag) vill ha en färdig barngrupp, arbetslag och lokal. Skillnad när du har 

kanske fyra barn redan, sen två till, sen två till." Cilla 

Cilla och Dora anser inte att de har tillräckligt med tid till att planera introduktionen utan litar 

till sin tidigare erfarenhet. Cilla har en idé om hur hon vill lägga upp introduktionen med 

några få barn i taget som kommer in i en etablerad barngrupp, men hon menar att de inte har 

tid att planera för det. 

"Vi pratar om minuter" Cilla om tid för planering 

Anledningen till att Cilla och Dora inte haft tid till planering kan bero på omorganisation på 

deras arbetsplats. Jag tolkar det också som att ledningen och de andra förskollärarna och 

pedagogerna sätter stor tilltro till Cillas långa erfarenhet i yrket.  

Ella berättar att de diskuterar introduktionen när det blir aktuellt med nya barn som ska börja. 

De tar tillvara på tillfällen under dagen för att prata och använder även rasten till att prata om 

hur det går med introduktionen, huruvida barnet är redo för att föräldern lämnar och annat 

praktiskt. De har också tid för planering av introduktionen på arbetslagets planeringstid. Det 
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har även Anna och Bella, som även reviderar sin planering av dagliga rutiner inklusive 

introduktionen en gång om året.  

"Även om man har tänkt ut någonting innan och man ser bakåt att det jag gjorde 

fungerade, det kör vi på, så får man ändå vara flexibel för varje barn och varje 

förälder." Anna 

Kortare, föräldraaktiv introduktion 

    "Jag hade aldrig skolat in där de har tre dagar!" Dora     

Av de förskollärare jag intervjuade har endast Ella arbetat med den kortaste introduktionen på 

tre dagar. Barnen var då tillsammans med sina respektive föräldrar på förskolan tre heldagar, 

måndag, tisdag och torsdag och började sedan vara där ensamma med start måndagen 

följande vecka.  

"Detta var ingen bra metod då barnet vande sig vid att ha vårdnadshavaren med 

hela dagarna. Plus att du som pedagog inte kan ägna dig åt ett barn hela dagen, 

pedagogen måste gå på rast, pedagogen måste avlasta de andra så de kan gå på 

rast osv.  Vilket medförde att barnet sökte sig till vårdnadshavaren och hade 

svårt att knyta an till pedagogen. När barnet sedan lämnades (fjärde dagen) så 

blev separationen stor och barnen blev ofta väldigt (!) ledsna." Ella 

Ella menar vidare att de andra barnen på förskolan undrade varför några barn fick ha sin 

förälder där, men inte de och det rev upp svåra känslor. En del barn upplevdes som otrygga 

när en främmande vuxen var där under dagen på förskolan. Särskilt som den vuxna endast 

visade sitt eget barn uppmärksamhet.  

Anna och Bella arbetar med introduktion på ungefär en vecka sedan några år tillbaka och 

uppger att de känner att den modellen fungerar. De bjuder först in enbart föräldrarna för att 

tillsammans med dem gå igenom alla förskolans rutiner. Då får de även chansen att prata om 

barnen och deras rutiner och intressen. Barnen börjar med att vara med i verksamheten 

tillsammans med sin förälder under en timme första dagen, för att sedan resten av veckan 

vara med under hela dagar.  

"På ett sätt hade man velat ha längre tid än fem dagar, för att knyta an till 

barnen. Men samtidigt så vänjer sig barnet vid att mamma eller pappa ska vara 
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där också och blir det för utdraget kan det bli jättesvårt också, ska de gå nu?" 

Anna 

Anna menar att en del barn klarar av separationen från föräldern på bara några dagar, medan 

en del kan vara ledsna och gråta i två veckor. Hon berättar att det är individuellt och att de får 

anpassa sig efter barnet. Liksom Ella problematiserar Anna modellen med föräldraaktiv 

introduktion där barnet vänjer sig vid att föräldern är med på förskolan och förväntar sig att 

det ska fortsätta vara så. Anna menar att de försöker komma undan det problemet genom att 

föräldrarna redan under introduktionsveckan går från förskolan så att barnet får träna på 

separationen. 

Längre, föräldraaktiv introduktion 

Dora har erfarenhet av att jobba med denna modell och delger positiva erfarenheter. Hon 

pekar på fördelar med modellen för nyanlända familjer som genom den dagliga kontakten 

med förskolan utvecklar en förståelse för det svenska samhället. Hon anser inte att språket är 

ett hinder, utan visar på hur hon använder kroppsspråk i kommunikationen. Hon menar att 

föräldrarna ofta blir positivt överraskade över att vara välkomna in på förskolan och att deras 

erfarenheter värderas högt. Både Cilla och Dora poängterar att det är föräldrarna och inte 

förskolläraren som är experter på sina barn och att föräldrar ofta inte har det synsättet när de 

först kommer till förskolan. De ger som exempel att föräldrar kan rådfråga förskolläraren om 

klädinköp till barnet. 

Dora pekar på fördelen med att föräldrarna är med under hela dagen, de får då uppleva alla 

rutiner och de får även se hur förskollärare och andra pedagoger säger ifrån till barnen när de 

gjort något de inte får lov. Hon framhåller att en fördel med föräldraaktiv introduktion är att 

föräldrarna fick uppleva hela dagar på förskolan och inte tillrättalagda introduktionstimmar. 

Föräldrarna får också se hur de flesta på förskolan börjar bli trötta på eftermiddagen och 

tempot sjunker.  

"Det blir inte tillgjort." Dora 

Kortare introduktion med passiv förälder 

Ingen av de förskollärare jag intervjuade ansåg att tre dagar är tillräckligt lång tid för att en 

ettåring kan klara av separationen från föräldern och den nya anknytningen till förskolläraren. 

Dock ansåg Anna, Bella samt Ella att fem dagar kan vara tillräckligt men att det beror på 

barnet.   



   
 

  18 
 

"Jag anser utifrån min erfarenhet att vårdnadshavaren bör vara passiv och sitta 

på ett ställe där det är lättillgängligt för barnet att komma tillbaka till 

vårdnadshavaren och "tanka" lite trygghet och sen vända tillbaka till leken och 

leksakerna." Ella 

Ella menar att barnen vänjer sig vid att föräldrarna är vid deras sida på förskolan om de 

medverkar aktivt under introduktionen och att kaos utbryter när barnet lämnas och ska vara 

själv på förskolan. En del barn är i större behov av bekräftelse och då kan det barnets förälder 

vara mer delaktig i aktiviteterna för att barnet ska kunna känna nyfikenhet inför 

förskolemiljön. 

Längre introduktion med passiv förälder 

Bella föredrar att föräldrarna är med i verksamheten, men kan se att en del föräldrar inte riktigt 

vet vad de ska göra och att det då kan vara en bra idé att ha ett så kallat föräldrabord där de får 

en egen uppgift, exempelvis att göra en bok som handlar om barnet. Men då går de enligt Bella 

miste om inblicken i verksamheten. 

"Har man den här traditionella, de (föräldrarna) sitter på en stol. Jag tycker att 

den föräldraaktiva är bättre, där får de en inblick i hur verksamheten fungerar." 

Bella 

Cilla och Dora arbetar med den längre introduktionen med passiv förälder. Barnet kommer 

under två veckors tid tillsammans med en förälder och går korta dagar. Syftet med de korta 

dagarna är att barnet ska känna att det är roligt på förskolan och när de går hem efter bara några 

timmar längta tillbaka dit. Cilla och Dora berättar dock om barn som gråter större delen av 

tiden då de är där och de önskar då att det hade stannat längre dagar för att hinna lugna ner sig 

och leka innan det är dags att gå hem.  

Cilla ser fördelar med att föräldern är passiv, hon kan då lättare arbeta med barnets anknytning 

till henne. Hon menar att det är bra om det är minst två barn som introduceras samtidigt 

eftersom deras föräldrar då kan prata med varandra. Generellt anser hon att det är lättare att 

introducera barn som har med sig sin pappa. Dels för att amning inte stör arbetet med barnets 

anknytning till förskolläraren, dels för att hon upplever att pappor lättare pratar med varandra.  
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Anknytning  

Anna berättar att de låter barnet själv välja vilken förskollärare eller pedagog som det vill 

knyta an till i första hand. Hon menar att föräldrarna kan förbereda sitt barn genom att ge sitt 

barn strategier för att hantera separationer och stress, exempelvis genom att använda en napp 

istället för att amma. Då kan förskolläraren erbjuda barnet nappen som tröst när barnet är 

ledset. Anna pekar dock på den skörhet som finns i att knyta an till endast en förskollärare 

eller annan pedagog i förskolan. Barnet kan då få svårt att bli lugn om den personen inte finns 

på plats när barnet kommer på morgonen. Cilla pratar om vikten av att inte endast fokusera 

på en förskollärare. 

"Vi uppmuntrar föräldrar att prata mycket och positivt hemma, om barnen och 

grejerna, inte bara fröken." Cilla 

En tolkning är att förskollärare jag intervjuat gärna vill skjuta fokus från dem själva till 

förskolan med dess barn, leksaker och aktiviteter de gör gemensamt. Cilla och Dora berättar 

om hur svårt det känns att ta ledigt eftersom barnet har knutit an till just dem. Även Anna tar 

upp skörheten i att endast knyta an till en förskollärare och menar att idealet är att barnet 

introduceras till hela verksamheten. R. Bowlby (2007) hävdar däremot att det är barnets 

relation till förskolläraren som är avgörande för barnets trivsel och välmående på förskolan. 

Föräldrasamverkan 

Ella berättar att föräldrarna får ut ett schema och att de från början är delaktiga i 

introduktionen genom att de får välja vilken dag barnet ska börja på förskolan, såtillvida att 

det är en dag med vanlig verksamhet. Föräldrarna får sedan vara med och diskutera med 

förskollärare och andra pedagoger när barnet är redo för att bli lämnat. 

Dora och Cilla beskriver föräldrakontakten och lyfter fram de arbetssätt som de anser bygger 

en god relation mellan förskollärarna och föräldrarna. De ringer eller skickar sms till föräldrar 

som visat oro inför separationen från sitt barn på morgonen. De kommunicerar också med 

föräldrarna genom att berätta om dagen på en tavla i hallen. Dora och Cilla poängterar vikten 

av att alla barn ska synas på bilder och nämnas i texter i hallen för att varje förälder ska veta 

att deras barn har blivit sett. En tolkning är att det handlar om att visa upp för föräldrarna att 

deras barn är sedda, omtyckta och utifrån den säkerheten har det lekt och haft roligt och nu 

har det somnat.  
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"(Vi) skickar bilder på att barnen har det bra, de har somnat. Skicka även fast 

det går bra nu, värmer föräldrahjärtat. Uppmuntra dem att ringa 

och messa. Vi säger sanningen när de ringer, skapar förtroende" 

Dora 

 "Vi skriver vad vi gjort på tavlan (i hallen), vi har varit i skogen, lekt med 

Duplo, barnen kan ju inte berätta själva. Föräldrarna vill veta vad deras barn 

gör, utgå från det" Cilla 

Vourinen et al. (2014) pekar på hur föräldrar uppskattar öppenhet och ärlighet i kontakten 

med barnens förskollärare och andra pedagoger, att de finns tillgängliga och kan svara på 

föräldrarnas frågor. Det är vidare viktigt att förstå att alla familjer är olika och att visa 

förståelse för detta.  

Anna berättar om hur föräldrarna får komma utan sina barn för att kunna berätta om vilka 

rutiner de har. Föräldrarna för barnens talan om vilka upplevelser de haft, vad det har med sig 

i ryggsäcken. 

"Våra barn kan ju inte prata!" Anna 

Sammanfattning 

Respondenterna hade olika erfarenheter kring planeringen av introduktionen, Anna, Bella och 

Ella uppvisade en trygghet i att ha regelbunden avsatt tid till planeringen och med den som 

utgångspunkt för arbetslaget fanns det utrymme för att vara flexibel. Cilla och Dora utryckte 

en önskan om tid för planering och hade idéer om hur en god introduktion kan genomföras. 

De som har en planering de sade sig vara nöjda med var också de som tydligast lyfte fram 

samarbetet med föräldrarna inför introduktionen. Anna och Bella pekade exempelvis på att 

det första mötet med föräldrarna inför introduktionen förberedde dem på hur barnet skulle 

vara.  

Samtliga förskollärare i studien var insatta i de olika modellerna för introduktion som 

presenterades och de uttryckte för- och nackdelar med dem utifrån egna erfarenheter och 

forskning och artiklar de läst. De vägde in hur förälderns aktivitet ger barnet förutsättningar 

att knyta an till förskolläraren, samt förbereder barnet på separationen från sin förälder. Anna, 

Bella och Ella föredrar att arbeta med en kortare introduktion medan Cilla och Dora föredrar 

en längre. Dock poängterade flera respondenter vikten av att vara flexibel angående tiden och 

att det är barnets anknytning till förskolläraren som främst avgör när introduktionen är 
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avslutad. De problematiserade även kring anknytningen till en speciell förskollärare, 

exempelvis Anna som helst ser att barnet introduceras till hela verksamheten. 

Studien visar slutligen att förskollärarna som medverkat månar om en god föräldrasamverkan 

innan och efter introduktionen. Exempelvis genom att innan introduktionen bjuda in 

föräldrarna för att de ska få berätta om sina barn och efter introduktionen kommunicerar de 

med föräldrarna under dagen om hur det går för deras barn. I diskussionsdelen går studien in 

på förskollärarnas reflektioner kring föräldrarnas roll under själva introduktionstiden 

tillsammans med barnet på förskolan. 

Diskussion 

Studien sökte svar på dessa forskningsfrågor: 

Vilka förutsättningar anser förskollärarna i studien att modellerna ger i arbetet med 

anknytning och separation?  

Hur involveras föräldrarna under planeringsstadiet samt under introduktionen och tiden efter 

introduktionen? 

Då respondenterna i intervjuerna i huvudsak reflekterade över föräldrarnas aktivitet under 

introduktionen och lade mindre vikt vid introduktionens längd kommer diskussionen till 

största delen handla om föräldraaktiv introduktion respektive introduktion med en passiv 

förälder. Det knyter an till den andra frågan som handlar om föräldrasamverkan och studien 

kommer genom intervjuerna och forskning problematisera relationen mellan förskolläraren 

och föräldern, där de ofta vill lyfta fram olika frågor som viktigast för barnet i förskolan.  

Studien reflekterar även över begreppet anknytning genomgående, samt i ett avsnitt där 

förskollärarnas reflektioner jämförs med forskning om trygg respektive otrygg anknytning. 

Slutligen diskuterar studien J. Bowlbys ursprungliga anknytningsteori avseende relevans i 

dagens svenska samhälle. 

Problematisering kring föräldraaktiv introduktion 

Anna och Ella har negativa erfarenheter av modellen med längre föräldraaktiv introduktion 

och menar att barnen vänjer sig vid att ha sin förälder vid sin sida på förskolan. En tolkning 

är att barnet och föräldern introduceras till förskolans miljö och rutiner, men anknytningen till 

förskolläraren uteblir och barnet får det därmed svårt att klara av separationen från sin 
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förälder när introduktionsperioden är över. Detta stöds av R. Bowlby (2007) som framhåller 

barnets anknytning till förskolläraren som avgörande för att barnet ska klara av stressen över 

separationen från föräldern och känna trygghet på förskolan. Anna beskriver hur en kortare 

föräldraaktiv introduktion första veckan introducerar barnet och föräldern till förskolans 

vardag och rutiner. Ofta börjar det verkliga arbetet med barnets anknytning till förskolläraren 

veckorna efter det, Anna beskriver hur barnet kan gråta mycket men succesivt låter sig tröstas 

och lugnas av henne.  

Som studien visat kan alltså en föräldraaktiv introduktion försvåra arbetet med anknytningen 

till förskolläraren och separationen från föräldern för barnet. För föräldrar kan dock 

arbetssättet vara positivt. Dora har erfarenheter av arbetssättet och berättar om nyanlända 

familjer som genom förskolan fick en väg in i det svenska samhället. Dora är tydlig med att 

poängtera att barnet måste ha en anknytning till förskolläraren innan föräldern kan lämna 

förskolan. Hon menar att hon märker att barnet utvecklat denna anknytning när hon kan trösta 

det när det gråter, ibland tar det tid.  

En nackdel med föräldraaktiv introduktion är att främmande människor kommer in på 

förskolan och rör sig bland barnen. Ella berättade om hur en del vuxna endast bryr sig om sitt 

eget barn och att det skapar oro i barngruppen. Det är lätt att förstå hur skrämmande det 

måste vara för ett litet barn att bli ignorerad av en vuxen trots det är ledset och gråter.  

Problematisering kring introduktion med passiv förälder 

Cilla och Dora som arbetar med längre introduktion med passiv förälder beskriver problem 

med att barn vänjer sig vid att föräldern finns på förskolan, om än sittandes mestadels passiv. 

För en del barn kan introduktionen gå smidigt under de två veckorna som föräldern är med 

och sedan drabbas man av ett bakslag när barnets den första veckan ensam på förskolan inser 

att föräldern inte står att finnas. Barnet kan då gå runt och leta efter sin förälder och visa 

stress och sorg över separationen. Cilla och Dora ser dock att dessa starka känslor kan vara 

positiva då de visar att barnet trots allt känner sig tryggt på förskolan och vågar visa sina 

känslor. Ett barn kan känna starka negativa känslor över separationen från föräldern även om 

det har en god anknytning till förskollärarna på förskolan (Niss, 2017).  

En nackdel med introduktion med passiv förälder är att föräldrar inte får delta aktivt i 

förskolans dagliga rutiner och aktiviteter. De som förespråkar en föräldraaktiv introduktion 
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framhåller att den bygger relationer mellan förskollärarna och föräldrarna och det är till gagn 

om problem skulle uppkomma vid ett senare tillfälle (Villanueva Gran, 2017, s. 42). 

Trygg eller otrygg anknytning 

Dora berättar om barn som behövt ha mycket nära kontakt till endast en förskollärare under 

en tid för att bli trygg i förskolan och trycker på att det kan vara nödvändigt att arbeta så i de 

fall där man märker att barnet inte klarar av flera nya personer samtidigt. Hennes tankar får 

stöd från R. Bowlby (2007) som menar att de flesta barn behöver ha en "egen" förskollärare 

eller annan pedagog att knyta an till, medan en del trivs med att ha fler vuxna omkring sig 

och kan finna tröst och trygghet hos någon av dem. Att ett barn ofta gråter och kräver mycket 

uppmärksamhet behöver naturligtvis inte betyda att det har ett otryggt anknytningsmönster 

med sig hemifrån, men det är ett beteende som väcker respons från förskollärarna. Acer och 

Akgun (2010) beskriver hur barnet formar sin nya anknytning till förskolläraren efter den 

anknytningsmodell det har lärts sig tidigare i livet. Har barnet en otrygg anknytning till sina 

föräldrar anknyter det sannolikt otryggt till förskolläraren. En otrygg anknytning kan dels 

visa sig som att barnet är väldigt kontaktsökande gentemot en vuxen, men det kan även bete 

sig undvikande gentemot henne eller honom. Studien visar att denna teori om 

anknytningsmönster får stöd från ett flertal forskare och psykologer, exempelvis R. Bowlby 

(2007) och Niss (2017). Respondenterna beskrev hur en del barn grät mycket och att de då 

fick extra tid och uppmärksamhet, men ingen problematiserade kring de barn som till synes 

inte behövde vuxenkontakt utan sprang rakt in på förskolan och började leka. Ett barn med 

otrygg anknytning kan ha lärt sig att det inte är meningsfullt att söka kontakt hos sina 

anknytningspersoner eftersom de ofta inte ger respons, då antar barnet att alla vuxna beter sig 

på liknande vis (Acer & Akgun, 2010).  

Fyra av de sex intervjuade förskollärarna tar upp amning som ett moment som stör arbetet 

med barnets anknytning till förskolläraren. Främst upplever de en svårighet att få 

ögonkontakt med barnet och uttrycker en uppgivenhet inför arbetet med anknytning. När 

barnet ammas och sedan ofta ligger med huvudet mot sin mammas axel och kanske slumrar 

till uteblir kontakten med förskolläraren. Några av de intervjuade uttrycker en önskan om att 

amningen ska ha upphört när barnet börjar i förskolan, men att det är ett för känsligt ämne att 

ta upp. Ett annat känsligt ämne är när de upplever att föräldern håller sig allt för nära sitt barn 

och på så vis hindrar deras nyfikenhet. En tolkning är att föräldern själv har svårt att 

acceptera att barnet skall separera från dem och denna svårighet smittar av sig på barnet som 
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själv blir osäkert och håller sig intill sin förälder. Villanueva Gran (2017, s. 42) skriver att 

föräldrar som inte vill separera från sitt barn i samband med förskolestarten ligger till grund 

för de flesta problem som uppstår i samband med introduktionen.  

Cilla och Dora berättar att det är svårt att introducera ett barn som har en otrygg anknytning 

till sin förälder. De arbetar då med att försöka anpassa introduktionen så att den ska passa det 

barnet och dess föräldrar. Genomgående i intervjuerna pratar förskollärarna om att de 

försöker anpassa sig efter hur barnets anknytning till föräldern ser ut. Det kan tolkas som att 

de ser ett ansvar att hjälpa familjer med problem. Dora beskriver hur slitsamt det kan vara att 

arbeta med hela familjer under introduktionstiden, men att det är värt extraarbetet. De 

preciserar inte explicit hur en otrygg anknytning till föräldern tar sig uttryck. De, liksom de 

andra förskollärarna i studien beskriver snarare otrygga föräldrar som har svårt att skiljas från 

sitt barn, exempelvis genom att bära barnet med barnets huvud mot sig och från 

förskolläraren. En tolkning är att respondenterna märker av förälderns osäkerhet och menar 

att den smittar av sig på barnet. De nämner inte de tecken på otrygg anknytning som 

exempelvis R. Bowlby (2007) beskriver, som att barnet verkar vara oberört av separationen 

från föräldern eller att det på eget initiativ ständigt håller sig tätt intill en vuxen. 

Arbete med föräldrasamverkan 

Genom sina intervjuer med förskollärare har Vourinen et al. (2014) kommit fram till att det 

föräldrar oftast frågar efter är om deras barn är väl omhändertagna, glada och leker på 

förskolan. Jag har också denna erfarenheten och tolkar det som att barnens trygga anknytning 

till förskolläraren eller en annan pedagog är det som de flesta föräldrar håller som viktigast. 

R.Bowlby (2007) menar att föräldrar aktivt skall uppmuntra sitt barn att knyta an till "sin" 

förskollärare eller pedagog. Flera av förskollärarna i studien beskrev detta som problematiskt 

då de kände att de inte kunde ta ledigt eller stanna hemma vid barns eller egen sjukdom, 

eftersom de då visste hur svårt det var för barnet på förskolan att känna sig trygg utan henne. 

De ville också, liksom respondenterna i studien av Vourinen et al. framhäva vad barnen gjort 

och lärt sig under dagen och att det kom före information om omvårdnad och trivsel. 

Genom att dokumentera vad barnen har gjort för aktiviteter hjälper man till att skapa 

berättelser åt barnen, dessutom visar det för föräldrarna att barnet har roligt på förskolan och 

att deras barn blir sett av förskollärarna och de andra pedagogerna (Vourinen et al. 2014). 
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Problematisering kring J. Bowlbys anknytningsteori 

Då han, kanske färgad av sin tid och omgivning, utgick från att det är barnets mamma som är 

den primära anknytningspersonen och att barnets pappa och andra personer i barnets närhet 

sedan rangordnas under mamman, är det svårt att applicera hans teori rakt av på hur svenska 

familjer ser ut idag. Ett sätt kan vara att bortse från J. Bowlbys refererande till mamman som 

den som i huvudsak sköter om barnen i hans texter och tänka sig att det lika gärna kan handla 

om barnets pappa. Men jag tolkar J. Bowlbys beskrivning av kvinnan som att hon har 

speciella omvårdande egenskaper som män ofta saknar. Han menar bland annat att om 

mamman skulle behöva hjälp med att sköta barnet kan den komma från en ung flicka eller 

kvinna, eller barnets farmor eller mormor (J. Bowlby, 2010, s. 24). Han har dock sett 

exempel på hur ett barns anknytning till sin pappa till största delen kan likna det barnet har 

till sin mamma, men att pappor oftast är den förälder som har rollen som den som leker lite 

vildare, oftast med sönerna (J. Bowlby, 2010, s 33). Att barnen som J. Bowlby undersökte 

endast hade en anknytning till sin mamma kan helt enkelt bero på att barn knyter an till den 

eller de personer som kontinuerligt finns i barnets närhet, att knyta an är en medfödd och 

livsviktig förmåga hos alla däggdjur (Grina, 2015, s 32-33). Grina skriver liksom J. Bowlby 

om barnets rangordning av sina anknytningspersoner, anknytningshierarkin, där den person 

som främst varit tillsammans med barnet under dess första månader i livet är den person som 

barnet helst vill bli tröstad av när det blir ledset eller rädd. Grina menar att pappor som är 

föräldralediga kan bli barnets primära anknytningsperson (s.37-38). Det är möjligt att även J. 

Bowlby kommit fram till detta om föräldrar i dåtidens England haft lagstadgad 

föräldraledighet att dela på. Å andra sidan visar studien hur synen på mamman som primär 

anknytningsperson lever kvar här, trots att vi i Sverige har en generös föräldraledighet som 

ger familjer med en mamma och en pappa möjlighet att vara hemma båda två och ta hand om 

sitt barn. Cilla hävdar att det är enklare för barnet att skapa en god anknytning till 

förskolläraren om det har med sig sin pappa under introduktionsperioden, då han håller ett 

avstånd till barnet och exempelvis pratar med andra föräldrar. En tolkning är att män i större 

utsträckning än kvinnor är vana vid att någon annan har huvudansvaret för barnet. Det kan 

även vara minnen från en egen uppväxt med arbetande pappor och mammor som tog det 

största ansvaret för barnen genom att vara föräldraledig och sedan barnen börjat förskolan gå 

ned i arbetstid. 
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Didaktiska implikationer 

Genomgående i intervjuerna har de förskollärare som arbetar kontinuerligt med sin planering 

av introduktionen utmärkt sig som nöjda och säkra i sin introduktionsmodell. De reflekterar 

över för- och nackdelar med sin modell och är även insatta i andra arbetssätt. Att ha avsatt tid 

för diskussion om de vardagliga rutinerna gör även att de som arbetar på samma förskola kan 

ha en gemensam hållning så att man kan arbeta på liknande sätt på samtliga avdelningar. En 

gemensam hållning ger trygghet i mötet med föräldrar och förskollärarna kan hjälpa varandra 

över avdelningarna om någon är ledig eller sjuk.  

Att istället för att lita till en gemensam planering referera till enbart tidigare erfarenhet och 

göra "som man alltid har gjort" ger en instabil trygghet och försvårar förändringsarbete.  

Detta är det jag i huvudsak tar med mig från studien. Att ha tid till att planera involverar så 

mycket mer än att endast lägga upp ett schema. Arbetslaget behöver tid till att tillsammans 

reflektera kring begrepp som anknytning och separation, det kan finnas flera olika tolkningar 

som då kommer upp till diskussion.  

Jag tar även med mig metoder kring föräldrasamverkan, exempelvis en till synes enkel sak 

som att se till att alla barn i gruppen finns representerade på bilder och i text som man visar 

fram för föräldrarna. Det som de flesta föräldrar tycker är viktigast är att deras barn är sett 

och omtyckt av förskolläraren. De känner då en trygghet som smittar av sig på barnet.  

Fortsatt forskning 

Det ska bli intressant att se om trenden med tredagarsintroduktion fortsätter att växa och 

utvecklas. Förskollärarna i studien menar att föräldrar hyser ett stort förtroende för dem och 

gärna vill vara till lags. De frågar efter förskollärarnas åsikter och en del vill ha konkreta 

förslag på hur de skall uppfostra och ta hand om sina barn på bästa sätt. Men vad händer om 

föräldrar börjar ifrågasätta förskollärarens auktoritet och frågar efter vetenskaplig grund för 

förskolans arbetssätt?  
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Bilagor 

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Lovisa Axelsson och jag bor i XXX. Jag går förskollärarutbildningen på högskolan 

i Halmstad och håller på med mitt examensarbete om de yngsta barnens introduktion i 

förskolan. Det jag undersöker är främst hur förskolor arbetar med barnens separation från 

sina föräldrar samt den nya anknytningen till förskollärarna och de andra pedagogerna på 

förskolan.  

Det är viktigt att få en bild av hur det fungerar "i verkligheten" och jag kommer att göra 

kortare intervjuer med förskollärare. Jag har själv arbetat många år i förskola och skola, så 

jag känner till att det inte finns så mycket tid till annat än att vara med barnen. Jag är därför 

väldigt tacksam för att förskollärare ställer upp och ska försöka hålla intervjuerna kort, 

ungefär en kvart.  

Har ni frågor så hör av er via mejl eller ring mig på nummer XXX. 

Med vänlig hälsning Lovisa Axelsson 

 

Intervjufrågor 

1 Bakgrund 

1.a. Hur länge har du arbetat med de yngsta barnen i förskolan och deras introduktion? 

b. Hur ofta brukar ni diskutera arbetet med introduktion i arbetslaget?  

c. När brukar ni diskutera introduktionen?  

d. Vilka i arbetslaget är ansvariga för planeringen av introduktionen samt dess 

genomförande? 

2 Planering 

2.a. Vill du berätta kort om hur ni planerar inför introduktionen av nya barn/ett nytt barn? 

b. Hur involveras barnens föräldrar i planeringsarbetet, är de delaktiga och i så fall på vilket 

sätt? 

3 Introduktionsmodeller 

3.a. Hur lång tid anser du är lämpligt att avsätta för introduktionen av en ettåring avseende 

barnets arbete med separation och anknytning? 
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b. (Beroende på svar på fråga 3.a.) Vad anser du om att istället arbeta med kort/längre 

introduktion? Vilka för- och nackdelar ser du? 

c. Hur pass aktiv anser du att barnets förälder skall vara under tiden han/hon är med under 

introduktionen på förskolan? 

d. (Beroende på svar på fråga 3.c.) Vad anser du om modeller där föräldern istället medverkar 

aktivt/sitter passiv? Vilka för- och nackdelar ser du? 
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