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Syftet med studien är att undersöka och få förståelse för hur förskolechefer tolkar läroplanens 

begrepp “en god introduktion i förskolan”. Studien omfattar 44 förskolechefer från skilda delar av 

landet. Läroplansteorin ger insikt i hur och av vilka läroplanen utformas och utvecklas. Den sätter 

även förskolan i ett större perspektiv och hjälper till att ge förståelse för att förskolechefernas 

tolkningar är beroende av kontexten de befinner sig i samt politiska beslut. Studien utgår från 

anknytningsteorin för att synliggöra sambandet mellan anknytning och barns utveckling och 

lärande. I studien används både en kvantitativ och en kvalitativ metod då empiri samlats in genom 

en webbenkät som i sin tur har analyserats med hjälp av innehållsanalys som metod. 

En slutsats som kan skönjas är att begreppet “en god introduktion i förskolan” innebär att skapa och 

utveckla goda relationer mellan personal, barn och vårdnadshavare. Förskolechefernas tolkning av 

begreppet medför att det under introduktionen ska skapas trygghet för både barn och 

vårdnadshavare samt möjlighet för anknytning att ske mellan barn och pedagoger. Andra vanliga 

aspekter av ”en god introduktion i förskolan” är att personal och vårdnadshavare informerar och 

kommunicerar på varierande sätt med varandra. Att välkomna, bemöta, anpassa och göra familjerna 

delaktiga i verksamheten med utgångspunkt i värdegrunden är också viktiga aspekter av 

introduktionen.  

 
Sökord: Förskola, Introduktion, Förskolechef, Läroplansteori, Anknytning  

 
 

Postadress    Gatuadress   Telefon   Fax 

Högskolan för lärande  Gjuterigatan 5   036 -10 10 00   036 -10 11 80 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING
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1.Inledning 

Tidigare forskning visar att trygghet och anknytning har stor betydelse för barns utveckling och 

lärande (Broberg, 2008; Bowlby, 2007; Bowlby, 2010). Beroende på hur barnet knyter an och 

känner trygghet till personer under sina tidigare levnadsår påverkar det hur barnet utvecklar både 

kognitiv och social förmåga (Bowlby, 2007; Commodari, 2013). I förskolan börjar barnens och 

vårdnadshavarnas1 trygghet byggas upp redan under introduktionen2 (Sheridan, Sandberg & 

Williams, 2015).  

I läroplanen för förskolan, Lpfö98/16 (Skolverket, 2016), står att läsa att förskolläraren har ansvar 

för att barn och föräldrar får en god introduktion till förskolan. Tidigare läroplaner, såsom 

Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) och Pedagogiska programmet (1987), beskriver tydligt 

viktiga aspekter och tillvägagångssätt vid introduktion i förskolan. Dagens läroplan (Skolverket, 

2016) beskriver däremot inte vad en god introduktion innefattar eller hur den ska utformas, utan 

endast att den ska genomföras och att den ska vara så kallad god. Tolkningar av läroplanen 

påverkas av den kontext personen som tolkar befinner sig i (Linde, 2012). I och med att dagens 

läroplan är mer öppen för tolkningar än tidigare är det av intresse att undersöka och jämföra vilka 

olika tolkningar som finns och hur de speglas i verksamheten.  

Baserat på egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen kan introduktion i 

förskolan genomföras på flera olika sätt. Utifrån dessa erfarenheter är valet av ämne motiverat, 

nämligen att undersöka hur förskolechefer tolkar begreppet “en god introduktion i förskolan”. Valet 

att rikta undersökningen mot förskolechefer är grundat i att det redan finns liknande studier ur 

förskollärares perspektiv samt att förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten 

bedrivs efter förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Tidigare studier har även utgått från enstaka 

förskollärares perspektiv och tolkningar. Denna studie har som ambition att vända sig till en större 

geografisk spridd population av förskolechefer. Att det dessutom finns lite och bristfällig tidigare 

forskning kring introduktion i förskolan motiverar också genomförandet av studien. 

 

                                                             
1 I studien används ordet vårdnadshavare som definieras på följande sätt: ”förälder eller av domstol 

särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn” (Socialstyrelsen, u.å.). Ett annat 

begrepp som förekommer är förälder. Vi har valt att skriva vårdnadshavare, förutom vid citat och 

redovisning av styrdokument där begreppet förälder används. 
2 I studien används ordet introduktion som beskriver barnets första tid i förskolan. Andra begrepp 

som förekommer är inskolning och invänjning. Vi har valt att skriva introduktion dels för att få 

texten enhetlig och tydlig och dels för att det är det ord som används i dagens läroplan, Lpfö98/16 

(Skolverket, 2016).  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka och få kunskap om hur läroplanens begrepp “en god 

introduktion i förskolan” tolkas av en geografisk spridd population av förskolechefer. Detta syfte 

utmynnar i följande frågeställning: Hur beskriver förskolechefer begreppet “en god introduktion i 

förskolan”? 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras tidigare forskning, formuleringar ur tidigare läroplaner och dagens läroplan 

som berör begreppet “en god introduktion i förskolan” samt studiens teoretiska utgångspunkter. 

Som det nämns i inledningen finns det brist på tidigare forskning kring introduktion i förskolan. 

Studiens tidigare forskning berör introduktion, anknytning och läroplansteoretiskt perspektiv, men 

då forskningen på området är bristfällig redovisas även forskning från närliggande områden som 

vi bedömer är relevanta för att kunna besvara studiens syfte.  

3.1 Tidigare forskning 

Simonsson och Thorell (2010) har forskat om introduktion men då lagt fokus på barnet och hur det 

nya barnet möter och förhåller sig till verksamheten och dess kulturer, förväntningar och normer 

som förekommer i förskolan. De beskriver bland annat en situation där personalens roll vid 

introduktionen blir att locka barnet in i lekar och aktiviteter som kan bli en brygga för barnet till att 

knyta fler kontakter och att synliggöra det nya barnet som en lekkamrat för de resterande barnen på 

förskolan. Simonsson och Thorells forskning (2010) visar att något som är eftersträvansvärt för 

barnet vid introduktionen är att bli involverad i de andra barnens kontaktnät. Den visar också att 

introduktionen är en komplex process där flera grupper av människor ingår; det nya barnet/barnen, 

personalen och förskolegruppen (Simonsson & Thorell, 2010).   

För att undvika att barn inte får sociala och känslomässiga problem senare i livet är anknytning och 

trygghet väldigt viktigt i barns tidiga levnadsår (Bowlby, 2007). I förskolan ser barnen läraren som 

en trygg punkt och det visar sig att barn utvecklar en bättre kognitiv förmåga om de har någon att 

knyta an till (Commodari, 2013). Bowlby (2007) påstår att det krävs flera år och kontinuerlig 

kontakt för småbarn att utveckla en god och trygg relation med pedagogerna i förskolan. Han menar 

även att det krävs ett känslomässigt engagemang från pedagogerna för att knyta denna kontakten 

med barnet. Om småbarn inte får denna anknytning under sin tid på förskolan visar studien att 

barnet upplever stress och kan få förhöjda halter av hormonet kortisol (Bowlby, 2007). Commodari 

(2013) visar att det finns ett samband mellan barns inlärning och anknytningen mellan barn och 

pedagoger. Barns anknytning och relationen till sin pedagog påverkar både den kognitiva och 
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språkliga utvecklingen vilket i sin tur betyder att beroende på anknytningen i förskolan kan detta 

även påverka barnet och dess utveckling i ett senare stadie i livet (Commodari, 2013).  

Enligt Grady, Ale och Morris (2012) ser barn sina vårdnadshavare som vägledare för att veta hur de 

ska förhålla sig i nya sociala situationer. Vårdnadshavarna blir som en guide för barnet och deras 

närvaro i förskolan påverkar hur barnen beter sig gentemot sina kamrater samt hur barnets sociala 

kontakter utformas. Forskningen visar att barn till de vårdnadshavare som spenderar längre tid i 

förskolan socialisera sig mindre med andra barn då de tendera att fokusera mer på sina 

vårdnadshavare och att interagera med dem. Vårdnadshavare som dröjer sig kvar i förskolan 

signalerar till sitt barn att det inte är säkert att bli lämnad där vilket i sin tur skapar osäkerhet för 

barnet (Grady et al., 2012).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det flera gånger att förskolan ska ha 

samverkan med hemmet och föräldrarna. Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) 

undersöker hur förskollärarna ser på sin kompetens och roll när det kommer till denna sort av 

samverkan. Deras resultat visar att det ofta råder olika uppfattningar angående vilka kompetenser 

som anses viktiga sett från förskollärarnas samt vårdnadshavarnas perspektiv. Vårdnadshavarna 

värdesätter mer social och kommunikativ kompetens medan förskollärarna gärna vill lägga 

tonvikten på kompetensen att lyfta och se barns lärande kopplat till läroplanens mål (Vuorinen et 

al., 2014).  

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) tar upp olika kompetenser som är nödvändiga i 

förskolläraryrket. De tar bl.a. upp den ämnes- och innehållskunskap som krävs och som innebär 

kunskaper om läroplanens mål och innehåll samt hur de kan arbeta med dessa i praktiken. 

Riksrevisionen (2005) förutsätter att förskollärare har den kompetens som behövs för att kunna 

tolka och verkställa läroplanens mål. Vidare menar Sheridan et al. (2015) att social- och 

omsorgskompetens är grundläggande för en förskollärare. Det innebär förmåga att skapa och 

vårda goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare. Det handlar om att möta barnens och 

vårdnadshavarnas behov, vara goda förebilder för barnen samt att arbeta för att både barnen och 

vårdnadshavarna ska vara trygga med verksamheten. Detta börjar byggas upp under 

introduktionen i förskolan och Sheridan et al. (2015) menar att om vårdnadshavarna är trygga så är 

barnen trygga och vice versa. Sheridan et al. (2015) nämner också vikten av att ha 

organisationskompetens som förskollärare. I denna kompetens ingår arbetet med att utveckla 

förskolans rutiner rent organisatoriskt, det vill säga att arbeta fram handlingsplaner, ge ut den 

information som vårdnadshavare behöver samt har koll på och sköta de dokument och papper som 

berör verksamheten. 
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Vilka förutsättningar barnen på förskolan får för sitt lärande beror på förskollärarens tolkning av 

läroplanen och styrdokumenten samt vilken syn förskolläraren har på barnet, lärandet och 

kunskapandet. Med andra ord påverkar förskollärarens förhållningssätt och kompetens vilka 

förutsättningar som ges till barnets lärande och utveckling i förskolan (Sheridan, Williams, 

Sandberg & Vuorinen, 2011).  

Tidigare examensarbeten som studerat introduktionen har främst utgått från personalens samt 

vårdnadshavarnas perspektiv. Bettinger (2013) uppmärksammade i sin studie att under 

introduktionen läggs det främst fokus på att vårdnadshavarna ska känna sig trygga. Studien visar 

även att en introduktion kräver pedagoger som strävar efter att ge förutsättningar för glädje och 

nyfikenhet till barnen samt att en god introduktion ska vara väl organiserad och erbjuder en miljö 

som innehåller genomtänkt material för barnet (Bettinger, 2013). Gustafsson och Kókay (2016) 

har gjort en studie kring hur förskollärare tolkar citatet ur lpfö98/10: ”förskollärare ska ansvara för 

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Skolverket, 

2010, s.15). Resultatet i studien visar att anknytningen är oerhört viktig och att tryggheten är den 

aspekt som förskollärarna finner som mest betydelsefull för anknytning i samband med 

introduktionen i förskolan (Gustafsson & Kókay, 2016). De anger även att läroplanens citat om 

den goda introduktionen är till för både vårdnadshavare och barn samt betydelsen av att de båda 

känner sig trygga för att ha möjlighet att åstadkomma en god introduktion (Gustafsson & Kókay, 

2016). Även Björkman (2007) betonar i sin studie trygghet som grunden för en god introduktion.  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Historik 

Redan i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) ansågs introduktionen i förskolan som viktig. 

Barnet och föräldrarna eller annan närstående vuxen rekommenderades att vänja sig vid förskolans 

miljö under en längre period. Periodens längd skulle anpassas utefter familjens ekonomiska, 

sociala och personliga omständigheter. Introduktionen fick gärna pågå under flera dagar och 

föräldrarna sågs gärna vara aktiva i verksamheten under introduktionsperioden. 

Introduktionsperioden ansågs vara den period då förskolläraren hade chansen att presentera sin 

verksamhet för föräldrarna och det var viktigt att ta vara på den tiden så att de fick inblick i den 

verksamheten som deras barn skulle vistas i. I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) betonades 

trygghet både för föräldrarna och barnet vid introduktionen och att alla skulle känna sig delaktiga 

och informerade.  
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Under senare delen av 80-talet kom det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987). Enligt 

det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) bidrog en individuellt anpassad introduktion 

till att en grundtrygghet kunde växa fram hos barnen. De tog upp två grundförutsättningar för en 

bra introduktion, dels att föräldrarna skulle kunna känna förtroende för personalen och 

verksamheten och dels att introduktionen skulle ske i den takt som föräldrar och barn behövde. 

Det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) lyfte även fram att barnen i god tid behövde 

förberedas inför och sedan få hjälp i det separationsarbete som följde när personal eller kamrater i 

barngruppen slutade. 

1998 infördes den första läroplanen för förskolan vilket innebar att förskolan fick så kallade 

strävansmål (Martin Korpi, 2015). Under rubriken 2.4 Förskola och hem framgick det att 

arbetslaget hade ansvar för att varje barn och förälder skulle få en god introduktion i förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 1998). I arbetslaget inbegreps förskollärare såväl som barnskötare 

(Martin Korpi, 2015) 

I dagens läroplan, Lpfö98/16 (Skolverket, 2016) uttrycks introduktionen på liknande sätt som i 

den första läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998). Den stora förändringen innebär att det nu 

är förskollärarens ansvar att en god introduktion genomförs både sett till barn som förälder. I 

läroplanen nämns även riktlinjer för arbetslaget som har ansvar för att utveckla relationer mellan 

personal, barn och familjer som är tillitsfulla och varaktiga. Föräldrarna ska även har möjlighet att 

vara delaktiga och ha inflytande över den pedagogiska planeringen och verksamheten (Skolverket, 

2016). Det är förskolechefen som är ytterst ansvarig för att samarbetet mellan förskola och hem 

fungerar samt att vårdnadshavarna får den information de behöver kring förskolans mål och 

arbetssätt (Skolverket, 2016). Arbetet i förskolan ska präglas av omsorg av varje barns 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande samt ha barnens olika förutsättningar och behov i 

åtanke (Skolverket, 2016).  

Den stora skillnaden mellan dagens läroplan för förskolan, Lpfö98/16, (Skolverket, 2016), 

Barnstugeutredning (SOU 1972:26) och det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) är 

att i de två sistnämnda beskrivs genomförandet av introduktionen specificerat medan det i dagens 

läroplan endast uttrycks att introduktionen ska vara god. Vad begreppet god innebär framgår inte i 

läroplanen vilket gör att det är öppet för tolkningar hur introduktionen ska genomföras. Dock finns 

det många punkter och mål i dagens läroplan att förhålla sig till vid utformandet av verksamheten. 

3.2.2 Läroplansteorin 

Läroplansteorins grundläggande frågor är: vad räknas som kunskap? och hur organiserar vi vårt 
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kunnande för undervisning? (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012; Lundgren, 1979). 

Läroplansteorin behandlar hur olika uppfattningar om utbildning påverkar utbildningens mål, 

innehåll och undervisningsmetodik. Lundgren (1979) var en av dem som först introducerade 

läroplansteorin till Sverige. Han menade att begreppet läroplansteori kan förstås på olika sätt. 

Läroplansteorin kan bland annat förklaras som ett sätt att få förståelse för hur och varför läroplanen 

innehåller de mål och metoder som den gör genom att utgå från olika antagande om samhälle, 

utbildning och människa (Lundgren, 1979). 

Inom läroplansteorin talas det om läroplanskoder som ligger till grund för de urvalsprocesser som 

sker av innehållet, organisering, tolkning och praktisering av läroplanen (Lundgren, 1979). 

Lundgren (1979) delar upp läroplansteorin i tre olika nivåer som sedan Linde (2012) har utvecklat 

till tre olika arenor. Linde (2012) menar att det används tre arenor inom läroplansteorin för att 

undersöka hur olika urvalsprocesser inverkar på läroplanen. Dessa tre arenor är läroplanens 

formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena. Formulering av läroplanen handlar 

om hur innehållet och organiseringen av undervisningen väljs ut, blir till och verkar. 

Transformering av läroplanen handlar om hur läroplanen tolkas beroende på kontexten och 

realisering av läroplanen handlar om hur pedagogerna verkställer läroplanen i praktiken (Linde, 

2012).  

Formuleringsarenan ger förståelse för hur begreppet “en god introduktion” kom till. Läroplaner 

formuleras av regeringen men tolkas och verkställs av olika aktörer. Regeringen påverkar 

styrningen av verksamheten i tre plan: juridiskt, ekonomisk och ideologiskt. De bestämmer de lagar 

som förskolan ska förhålla sig till, hur mycket pengar som verksamheten har samt läroplanens mål 

som verksamheten ska förhålla sig till (Englund, 1994). Studien redogör förskolechefers tolkning 

där läroplansteorin bidrar med förståelse för hur förskolechefers tolkningar påverkas av de 

kontexter de befinner sig i samt politikernas beslut. Transformeringsarenan handlar om att tolka 

läroplaners mål och innehåll, i detta fall tolkning av begreppet “god introduktion i förskolan”. 

Aktörerna i transformeringsarenan kan vara flera, exempelvis lärare, skolledare och staten. Främst 

är det lärarna som transformerar läroplanen. Även om det är de som utformar undervisningen 

utifrån förväntningar, kunnande och yttre aspekter har förskolechefer och rektorer, i och med 

decentraliseringen av förskolan och skolan, fått allt större betydelse som pedagogiska ledare och 

aktörer (Linde, 2012). Med hjälp av realiseringsarenan fås en inblick i hur verksamheten ser ut i 

praktiken samt vilka tankar som ligger bakom förskolans arbetssätt. 
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3.2.3 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin grundades av John Bowlby (1969) som var en engelsk barnpsykiatriker och 

psykoanalytiker. Den utvecklades vidare i och med ett forskningssamarbete mellan Bowlby och 

Mary Ainsworth (Broberg, 2008). Det var Ainsworth som kom fram till att barn utvecklar olika 

typer av anknytning till olika omvårdnadspersoner (Broberg, 2008). Anknytningsteorin handlar om 

betydelsen av nära känslomässiga relationer med fokus på barn i tidigare åldrar och beskriver 

samspelet mellan anknytning och omvårdnad (Broberg, 2008; Bowlby, 2010). I samspelet 

inkluderas omvårdnadspersonens villighet och förmåga att stötta dels barnets behov av skydd, tröst 

och trygghet i utsatta situationer och dels barnets behov av att få utforska världen under säkra 

förutsättningar. Teorin beskriver också hur separationer, vanvård och försummelse tidigt i livet 

påverkar den fortsatta utvecklingen (Broberg, 2008). 

Det mest centrala begreppet inom teorin är en trygg bas. Begreppet beskriver vårdnadshavarnas 

omsorgsförmåga i två avseenden, dels att vara en trygg bas medan barnet utforskar världen och dels 

att vara en säker hamn som barnet kan återkomma till när det upplever hot eller fara (Broberg, 

2008). 

Ett grundantagande inom teorin är att barn från födseln utvecklar anknytning och gör det till den 

person som är närmast barnet. Barnet kommer att utveckla anknytningsrelationer och beroende på 

vem eller vilka som finns närmast barnet och hur de behandlar barnet uppstår olika 

anknytningsmönster (Broberg, 2008; Bowlby, 2010). Ainsworth redogör för tre anknytningsmönster 

(Broberg, 2008). Det första mönstret är för en trygg anknytning där barnet litar på att 

vårdnadshavarna är närvarande och hjälpsamma i svåra eller skrämmande situationer för barnet. 

Detta barn vågar utforska världen och får samtidigt trygghet hos vårdnadshavaren när det behövs. 

Det andra mönstret är för en otrygg ambivalent anknytning där barnet är osäker på 

vårdnadshavarnas närvaro och om de vid behov kommer finnas till hands eller inte. Detta gör att 

barnet upplever separationsångest och har svårt att våga utforska världen. Det tredje mönstret är för 

en otrygg undvikande anknytning där barnet förväntar sig bli bortstött av vårdnadshavarna när det 

söker trygghet och omvårdnad. Barnet strävar därför efter att leva självständigt och kan senare i 

livet uppfattas som narcissistiskt. De flesta barn uppfyller något av dessa tre mönster men det finns 

ett fjärde som kallas desorganiserad anknytning (Broberg, 2008; Bowlby, 2010). Detta mönster ter 

sig på olika sätt men barnet visar att det saknar en tydlig strategi för att knyta an och i många fall 

beter sig barnet motsägelsefullt (Broberg, 2008; Bowlby, 2010).  
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Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan främja alla barns lärande och 

utveckling. Anknytningsteorin är aktuell i studien då den visar att anknytningen påverkar barnets 

utveckling. 

4. Metod 

I denna del kommer metodval, genomförandet av datainsamlingen, urval av informanter och 

analysmetod att redogöras för. Sedan följer studiens forskningsetiska överväganden och 

kvalitetsutvärdering. 

4.1 Metodval 

Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ ansat, kvantitativ genom att använda en webbenkät 

och kvalitativ genom att tillämpa innehållsanalys som analysmetod. En kvantitativ metod ger ett bra 

underlag för att analysera samband mellan olika faktorer medan en kvalitativ metod går mer på 

djupet och skapar förståelse för människors uppfattningar och föreställningar (Ahrne & Svensson, 

2011). En kvalitativ studie kan genomföras på flera olika sätt, bland annat genom intervjuer, 

observationer eller analyser av texter (Ahrne & Svensson, 2011). Enligt Löfgren (2014) är det 

viktigt att välja analysmetod utifrån syftet med studien. Som analysmetod har kvalitativ 

innehållsanalys valts utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning. Kvalitativ 

innehållsanalys används för att granska och tolka texter, såsom transkriberingar av intervjuer, 

dagböcker och enkäter med fritextsvar. Det handlar om att identifiera likheter och skillnader mellan 

svaren och detta görs genom att kategorisera och tematisera texterna på olika nivåer. Kategorierna 

hittas genom att tolka det uppenbarliga innehållet i texterna medan teman är det latenta budskapet 

och det som kan läsas mellan raderna (Lundman & Hällgren Graneheims, 2012). 

Efter att ha formulerat problemområdet togs det ställning till vilka sorts metoder som skulle passa 

bäst för att få fram svar på frågeställningen samt kunna belysa studiens syfte. I och med att studien 

skulle ha en geografisk spridning krävdes en metod som möjliggjorde chansen att få in en större 

mängd svar från olika delar av landet. Valet av insamlingsmetod stod då mellan telefonintervjuer 

och enkäter med fritextsvar. Valet blev det senare alternativet, enkäter, då telefonintervjuer antogs 

ta längre tid att genomföra än att skicka ut enkäter. Detta kunde i sin tur innebära att den mängd 

data som behövdes till studien inte skulle hinnas samlas in i tid.  

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att nå ut med en enkät. De kan bland annat skickas ut via 

post, finnas tillgängliga via länk eller delas ut i pappersform i direktkontakt med informanterna 

(Hjalmarsson, 2014). Valet blev att samla in data med hjälp av en webbenkät som utformades via 
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SurveyMonkey, vilket är ett gratis online verktyg där användaren kan skapa och lägga upp 

webbenkäter.  Informanterna hittades med hjälp av olika kommuners hemsidor och kontaktades 

sedan via mejl (se Bilaga 1 - Mejlutskick) där webbenkäten delades via länk. Anledningen till 

valet av mejlutskick istället för postutskick var på grund av att bortfallet tenderar att bli större och 

att det ofta tar längre tid att samla in postenkäter (Hjalmarsson, 2014). Genom att göra en 

webbenkät erbjuds informanterna att i lugn och ro svara på frågorna samt bestämma när och var 

det passar bäst att besvara den.  

Webbenkäten (se Bilaga 2 - Webbenkäten) är indelad i två delar. Del ett innehåller tre slutna 

frågor, i vilka informanterna kryssar i det alternativ som passar bäst. Del två innehåller en öppen 

fråga med fritextsvar, i vilken informanterna svarar fritt och med egna ord (Hjalmarsson, 2014). 

Detta passade bra då syftet är att synliggöra informanternas föreställningar och uppfattningar kring 

ett visst begrepp samt kunna ta reda på om och hur vissa faktorer påverkade informanternas svar 

(Hjalmarsson, 2014). Faktorerna som togs med i webbenkäten var kön, ålder och informanternas 

geografiska plats. Till följd av svaren som samlats in via webbenkäten kunde informanternas 

tolkning av begreppet “en god introduktion i förskolan” undersökas och göras synlig.  

4.2 Genomförande 

Studien introducerades genom att ta kontakt med förskolechefer via mejl. I den inledande kontakten 

presenterades även den webbenkät som förskolecheferna förväntades besvara angående sina 

tolkningar och uppfattningar kring begreppet ”en god introduktion i förskolan”. I mejlet beskrevs 

studiens syfte samt de etiska överväganden som gjorts i studien (se 4.5 Forskningsetiska 

övervägande). Ett första mejlutskick gjordes en fredagseftermiddag, vilket kan ha bidragit till den 

låga svarsfrekvensen som erhölls från informanterna. Ett nytt mejlutskick av webbenkäten, med 

större spridning än tidigare, gjordes under nästkommande måndag och tisdag. Fler svar erhölls, 

dock saknades informanter från norr. Detta ledde till att ett specifikt mejlutskick gjordes till 

förskolechefer i norr under torsdagen. Webbenkäten låg öppen i 9 arbetsdagar och stängdes när 

tillräckligt med svar erhållits. Svarsfrekvensen uppgick till 48 besvarade webbenkäter jämnt 

fördelade över Sverige.  

4.3 Urval 

Valet av informanter stod mellan förskollärare och förskolechefer. Att valet föll på förskolechefer 

och deras uppfattningar om en god introduktion i förskolan är berättigat av att förskolechefen har 

det övergripande ansvaret inom förskolan och att det dessutom redan finns liknande studier av 

begreppet ur förskollärares perspektiv.   
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Då studien ämnade vara rikstäckande behövdes en geografisk spridning på informanterna. De 

valdes ut med hjälp av ett stratifierat urval, vilket innebär att urvalet gjordes genom att först dela in 

i olika områden (stratifiera) och sedan inom de utvalda områdena slumpmässigt välja ut informanter 

(Statistiska centralbyrån, 2008). Sverige delades in i fyra olika delar: norra, södra, östra och västra. 

Uppdelningen gjordes med hjälp av landskapen, deras folkmängd samt geografiska läge för att få så 

jämna delar, sett till antal informanter, som möjlig. Uppdelningen enligt följande: norra - Dalarna, 

Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, 

Norrbotten och Lappland. Södra - Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Östra - 

Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Uppland. Västra - Halland, Västergötland, 

Bohuslän, Dalsland och Värmland. Inom varje område valdes sedan informanterna ut slumpmässigt 

genom uppletande av förskolechefers mejladresser från de olika delarna av Sverige.  

4.4 Analys 

48 stycken analysenheter, det vill säga de insamlade webbenkäterna, erhölls varav fyra var 

oanvändbara då dessa svar var irrelevanta för studiens syfte. Det innebär att totalt 44 analysenheter 

har analyserats. Av de fyra oanvändbara analysenheterna svarade tre stycken informanter på frågan 

om hur en ny kollega kan introduceras i förskolan, detta diskuteras i punkt 6.2 Metoddiskussion. 

Informanterna har i snitt lagt sju och en halv minut på att besvara webbenkäten. Informanternas 

geografiska fördelning, åldersfördelning samt könsfördelning redovisas i figur 1, 2 och 3 här nedan. 

 

Figur 1 - Geografisk fördelning av informanterna 
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Figur 2 - Åldersfördelning av informanterna 

 

 

Figur 3 - Könsfördelning av informanterna 

 

 

Efter att ha samlat in empirin skrevs analysenheterna ut var och en för sig. De lästes igenom flera 

gånger för att få en överblick över materialet samt underlätta indelandet av kategorier. Sedan 

abstraherades materialet, det vill säga att oväsentligheter avlägsnades för att därmed lyfta fram det 

adekvata ur innehållet. Därefter skapades meningsenheter, det vill säga att relevanta meningar 

plockades ut ur texterna. Dessa skrevs upp på baksidan av varje analysenhet för att på ett enkelt vis 

kunna gå tillbaka till ursprungskällan vid behov. Därpå gjordes kondensering av meningsenheterna 

för att ytterligare koncentrera innehållet. Sedan kodades materialet i olika färger för att kunna 

ställas ihop till olika kategorier. Sammanlagt hittades fyra huvudkategorier och elva 

underkategorier. Dessa sammanställdes i en tabell. Resultatredovisningen kompletteras med citat 

hämtade från analysenheterna. Citaten har valts ut för att förklara eller exemplifiera den kategori 

som citatet ingår i. Utifrån kategorierna identifierades ett övergripande tema: att skapa goda 
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relationer. Detta tema diskuteras i 6.2 Resultatdiskussion.  

Svaren jämfördes med avseende på geografiskt område, kön och ålder. Dessvärre fick kön uteslutas 

då det var för få män, 4 av 44, som deltog i studien för att kunna göra en pålitlig jämförelse. Vid 

jämförelse av svaren med avseende på ålder kunde inga sammanband urskiljas i de olika 

åldersgrupperna. Den geografiska spridningen presenteras i tabeller under respektive huvudkategori 

i 5. Resultat. 

Under analysens gång kopplades resultatet till studiens teorier där ett läroplansteoretiskt perspektiv 

användes för att sätta resultatet i en större kontext medan anknytningsteorins perspektiv gav 

förståelse för hur barns anknytning hänger ihop med deras lärande och utveckling. 

4.5 Forskningsetiska övervägande 

Etiska övervägande har gjorts utifrån vetenskapsrådets direktiv och krav som är utformade för att 

vägleda forskare genom studier (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

berörda informanter får information gällande forskningens syfte. Samtyckeskravet går ut på att 

informanten har rätt att styra över sitt deltagande och i vilken utsträckning detta kommer ske. 

Konfidentialitetskravet innebär att den insamlade informationen hanteras på ett sådant sätt att 

informanterna förblir anonyma och nyttjandekravet handlar om hur uppgifter som informanten 

bidragit med i studien kommer att användas. Informanterna informerades skriftligt i mejlet 

angående studiens syfte samt fick våra kontaktuppgifter för att ställa eventuella frågor. Medverkan i 

webbenkäten som skickades ut var frivillig och informanterna fick välja om de ville delta eller ej. I 

och med att webbenkäterna är anonyma även för oss som forskare fanns inte möjligheten att ta bort 

någon ur studien efter att de skickat in sitt svar. Via mejlet informerades även informanterna om att 

det insamlade materialet endast kommer att användas till den aktuella studien. Det insamlade 

materialet har lagrats på säker plats och kommer att slängas efter att studien har godkänts. Studien 

kommer därefter göras tillgänglig för andra och vi kan därifrån inte kontrollera hur studiens resultat 

används. 

4.6 Kvalitetsutvärdering 

Kvalitetsutvärderingen utgår från Lincoln och Gubas (1985) fyra begrepp: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

Trovärdighet, hur troligt är det att resultaten verkligen stämmer? Detta uppfylls genom 

forskningsetiska överväganden samt ett högt antal informanter. Detta bidrar till att resultatet är 
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mer representativt. Genom att använda teoretisk triangulering, som innebär att fler teoretiska 

perspektiv tillämpas (Svensson & Ahrne, 2011), fås en bredare förståelse för resultatet.  

Överförbarhet, innebär om resultaten och slutsatserna kan tillämpas i andra sammanhang? Genom 

att noggrant beskriva studiens genomförande, urval, metod och analys är det lätt för läsaren att 

avgöra om resultatet kan vara användbart vid annan kontext.  

Pålitlighet, går det att lita på att resultatet och slutsatserna är liknande vid annat tillfälle?  I och 

med att vi är två som läst samtliga svar och dessutom genomfört analysen gemensamt ökar 

resultatets tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien blir även mer pålitlig 

genom spridningen av informanterna sett till geografiskt område och ålder.  

Konfirmering, hur mycket påverkar våra egna åsikter och värderingar arbetet? Genom att endast 

ha kontakt med informanterna via mejl är vår egen påverkan minimal. I och med att materialet 

analyserats med hjälp av innehållsanalys läggs fokus på de ord som informanterna skrivit vilket 

underlättar för oss att inte lägga in egna tolkningar i analysen. Medvetenhet finns dock för att 

slutresultatet påverkas utifrån våra tolkningar. Därför kopplas resultatet till relevant forskning som 

styrker de slutgiltiga antaganden samt de val som gjorts inför och under studien.  

5. Resultat 

Studien syftar till att ta del av hur förskolechefer tolkar begreppet “en god introduktion i förskolan”. 

I denna del presenteras studiens resultat utifrån de fyra kategorier som framkom genom 

användandet av innehållsanalysen samt hur kategorierna kan kopplas till studiens teoretiska 

perspektiv. Kategorierna är: kommunikation, trygghet, värdegrund och organisation.  

Utifrån de fyra kategorier skapades elva underkategorier eftersom vissa av informanterna beskrev 

mer ingående vad de menade med kommunikation, trygghet och värdegrund. Genom att använda 

underkategorier kunde deras exempel och förklaringar till huvudkategorierna synliggöras och på så 

sätt förtydliga informanternas svar. Vissa analysenheter kunde innehålla flera olika kategorier och 

underkategorier medan andra analysenheter endast innehöll en kategori.  

Utifrån det 44 analyserade webbenkäterna framkom totalt 193 aspekter på vad en god inskolning 

kan innebära för informanterna. Kategorierna ihop med underkategorierna är sammanställda i tabell 

1 nedan. I tabellen framgår det vad som krävdes för att svaren skulle räknas in under kategorierna 

samt hur många svar som uppfyllde dessa krav. Procenten i tabellen är avrundade till två decimaler. 

Under respektive kategori presenteras även en tabell som visar skillnader och likheter i resultatet 

utifrån informanternas geografiska position.  
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Tabell 1 - Tabellen illustrerar fördelningen av förskolechefernas tolkningar av begreppet ”en god 

introduktion i förskolan”. 

Kategori Antal Procent Exempel 

KOMMUNIKATION 7 3,63 % Beskriver kommunikationens betydelse mer övergripande. 

Förväntningar 5 2,59 % Diskuterar med vårdnadshavarna om deras respektive 

förskolans förväntningar på introduktionen. 

Uppföljning 8 4,15 % Genomför uppföljningssamtal. 

Frågor 7 3,63 % Avsätter tid för vårdnadshavare att kunna ställa och få svar på 

sina frågor. 

Informera 34 17,62 % Att någon sorts av information ges ut inför och under 

introduktionen, ex: introduktionsmöte, informera om rutiner och 

styrdokument etc.  

 TRYGGHET 30 15,54 % Beskriver trygghetens betydelse mer övergripande. 

Anknytning 3 1,55 % Tar upp vikten av att barn och personal knyter an till varandra. 

Lära känna 17 8,81 % Att pedagogerna möjliggör för vårdnadshavare och barn att lära 

känna bland annat miljö, personal och barngruppen. 

Trygga vårdnadshavare = 

trygga barn 

6 3,11 % Beskriver att trygga vårdnadshavarna ger trygga barn. 

 VÄRDEGRUND 3 1,55 % Beskriver värdegrundens betydelse mer övergripande. 

Delaktighet 15 7,77 % Gör vårdnadshavare delaktiga samt ge dem inflytande i 

verksamheten.  

Välkomnande 23 11,92 % Välkomnar och bemöter familjer på ett trevligt och likvärdigt 

sätt. 

Barnets bästa 4 2,07 % Genomför introduktionen med barnets bästa i åtanke. 

Anpassa 26 13,47 % Anpassar introduktionen efter familjens behov, ex: tiden, tolk. 

  ORGANISATION 5 2,59 % Beskriver den organisatoriska betydelsen mer övergripande. 

 TOTAL 193 100 %  

5.1 Kommunikation 

Tabell 2 – Geografisk spridning av resultatet inom kategorin Kommunikation. 

Kategori Antal Norra Södra Östra Västra 

KOMMUNIKATION 7 0,00% 28,57% 28,57% 42,86% 

Förväntningar 5 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 

Uppföljning 8 12,50% 25,00% 37,50% 25,00% 

Frågor 7 14,29% 28,57% 42,86% 14,29% 

Informera 34 26,47% 23,53% 26,47% 23,53% 

 

Resultatet av informanternas svar visar att kommunikation ur olika aspekter är något som hör till en 
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god introduktion i förskolan. Kommunikation kan innebära att pedagogerna informerar 

vårdnadshavarna kring introduktionen och verksamheten men det kan också innebära att förskolan 

får viktig information om barnet för att kunna genomföra en så bra introduktion som möjligt. 34 

informanter tar upp exempel på hur de informerar och kommunicerar med vårdnadshavarna. Bland 

annat genomförs det introduktionsmöten, studiebesök samt presentation av verksamhetens rutiner, 

arbetssätt, styrdokument och mer praktiska saker såsom scheman, extra kläder och dylikt. Det 

framkommer även att informationen till vårdnadshavarna både kan ske skriftligt och muntligt. “Jag 

som förskolechef har ett introduktionsmöte då jag ger information om helheten; förvaltningen, vårt 

uppdrag, läroplan och skollag, systematiskt kvalitetsarbete, rutiner för säkerhet och god hygien 

etc.”. Detta är ett exempel på hur en av informanterna i studien ser på sin roll under introduktionen 

och vad hen anser är viktigt att informera om. Vem som ansvarar för introduktionsmöten och att 

informationen når fram till vårdnadshavarna varierar hos informanterna. Vissa anser att det är 

förskolechefen som ska genomföra introduktionsmötet medan andra överför det ansvaret till 

förskollärarna och arbetslaget. En annan informant svarar att “Vid första mötet informerar 

pedagogerna om verksamheten”, förskolechefens roll i detta fall blir istället att ansvara för att ta den 

allra första kontakten med vårdnadshavarna genom att bjuda in till introduktionsmötet medan 

pedagogerna sedan ansvarar för resten av introduktionen och informationen angående 

verksamheten. Enligt läroplanen, Lpfö98/16 (Skolverket, 2016), är det förskolechefens ansvar att se 

till att samarbetet fungerar mellan hem och förskola. 

Fem informanter belyser att förväntningarna ska tas upp och gås igenom inför introduktionen, vilka 

förväntningar har vårdnadshavarna på verksamheten och vilka förväntningar har personalen på 

vårdnadshavarna under introduktionen? “Att som vårdnadshavare veta vilka förväntningar de kan 

ha på sin förskola och vilka förväntningar förskolan har på dem” beskriver en av informanterna. Det 

är vanligt att vårdnadshavarna och förskollärarna ser saker på olika sätt och värdesätter olika saker 

(Vuorinen et al., 2011), genom att gå igenom varandras förväntningar med varandra så synliggörs 

dessa under introduktionen. Andra informanter uppger att de även använder sig av 

“uppföljningssamtal efter inskolningen” där pedagoger och vårdnadshavare kan delge varandra sina 

upplevelser av introduktionstiden samt ta upp eventuella frågor.  

Sju informanter lyfter fram att det är viktigt att det finns tid för vårdnadshavarna att kunna ställa 

alla sina frågor och få dessa besvarade både före, under och efter introduktionstiden. Att använda 

sig av introduktionsmöten eller uppföljningssamtal är två exempel där det finns utrymme för detta. 

För att underlätta kommunikationen nämner två informanter att de använder sig av så kallade 

kontaktpedagoger. Kontaktpedagogen är den pedagog som ansvarar för att all information kommer 
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fram till vårdnadshavaren. 

Kommunikation handlar sammanfattningsvis om att förskolan och vårdnadshavarna samverkar med 

varandra vilket läroplanen för förskolan även fastställer ska ske (Skolverket, 2016). Resultatet av 

studien visar att kommunikation kan ske på en mängd olika sätt och ha olika innehåll. En av 

grundtankarna med kommunikationen mellan vårdnadshavarna och personalen är att skapa 

trygghet, som är nästa kategori.     

5.2 Trygghet 

Tabell 3 – Geografisk spridning av resultatet inom kategorin Trygghet. 

Kategori Antal Norra Södra Östra Västra 

TRYGGHET 30 16,67% 26,67% 30,00% 26,67% 

Anknytning 3 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 

Lära känna 17 17,65% 23,53% 35,29% 23,53% 

Trygga VH = trygga barn 6 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 

 

I likhet med tidigare examensarbetens resultat (Bettinger, 2013; Björkman, 2007; Gustafsson & 

Kókay, 2016) visar studiens informanter att en viktig aspekt för en god introduktion är skapa 

trygghet, vilket även 30 informanter har angett i studien. 17 informanter specificerade sina svar 

angående trygghet med infallsvinkeln att trygghet skapas genom att lära känna verksamheten, 

miljön, barngruppen och personalen samt att vårdnadshavarna får lära känna varandra. Simonsson 

och Thorell (2010) menar att det är eftersträvansvärt att pedagogerna introducerar barnen i 

verksamheten och barngruppen för att på så sätt hjälpa dem knyta kontakter med varandra.  

I Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) uppmanades föräldrarna att vara delaktiga och närvarande i 

verksamheten under introduktionen samt att introduktionen skulle ge föräldrarna en inblick i den 

verksamhet som deras barn sedan skulle spendera dagarna i. Enligt informanterna i studien skapas 

trygghet genom kommunikationen men också genom att vårdnadshavarna är närvarande under 

introduktionen. På så sätt får de en inblick i verksamheten vilket i sin tur gör att de bli trygga med 

att lämna sitt/sina barn där. En av informanterna formulerar sig så här: “Att vårdnadshavarna ska få 

en god inblick i förskolans verksamhet, så att de får en tillit till verksamheten som i sin tur ska leda 

till att de känner sig trygga med att lämna sina barn”. Detta kan också kopplas till den trygga bas 

som barn behöver under sin uppväxt (Broberg, 2008). Genom att vårdnadshavarna är närvarande 

under introduktionen kan barnet hela tiden återvända till sin trygga bas under den första tiden i 

förskolan. Däremot så visar Grady et al. (2012) att vårdnadshavarens närvaro kan distrahera barnens 
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sociala interaktion med sina kamrater samt riskera att ge signaler till barnet om att det är osäkert.  

Ett annat sätt att skapa trygghet för både barn och vårdnadshavare är att vårdnadshavarna ska finnas 

tillgängliga under första tiden som barnet lämnas på förskolan. Som exempel kom det upp att 

vårdnadshavarna skulle vara anträffbara via telefon. Genom att uppdatera vårdnadshavarna kring 

barnets vistelse i förskolan genom SMS/MMS ansåg informanterna att vårdnadshavarna kunde 

känna trygghet trots sin egna frånvaro i förskolan. 

Tre informanter drar paralleller mellan trygghet och anknytning. De menar att det måste vara 

möjligt för personal och barn att knyta an till varandra under introduktionen. Anknytningsrelationer 

uppstår alltid men beroende på hur den vuxna behandlar barnet utvecklas olika typer av 

anknytningsmönster (Broberg, 2008; Bowlby, 2010). Detta påverkar barnen i ett senare skede då 

forskning visar att barnens kognitiva förmåga utvecklas bland annat beroende på hur anknytning till 

pedagogerna i förskolan har skett (Bowlby, 2007; Commodari, 2013). 

Precis som Sheridan et al. (2015) menar att trygga vårdnadshavare ger trygga barn och vice versa 

erhölls sex informanters svar som visade på detta. Målet med att fokusera på att bygga upp en 

förtroendefull relation till vårdnadshavarna är att det ska bidra till att barnet blir tryggt med 

personalen och i verksamheten. En informant svarar ”Att vårdnadshavaren också känner sig trygg 

med att lämna barnet på förskolan är viktigt då det även påverkar barnet”. Detta styrks av Grady et 

al. (2012) vars forskning visar att vårdnadshavarnas beteende i förskolan påverkar och smittar av 

sig på barnen. Barnets tillit till pedagogerna avspeglar vårdnadshavarnas tillit och som en av 

förskolecheferna kort och gott uttrycker det: “trygga föräldrar ger trygga barn”.  

5.3 Värdegrund 

Tabell 4 - Geografisk spridning av resultatet inom kategorin Värdegrund. 

Kategori Antal Norra Södra Östra Västra 

VÄRDEGRUND 3 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 

Delaktighet 15 33,33% 20,00% 26,67% 20,00% 

Välkomnande 23 26,09% 21,74% 30,43% 21,74% 

Barnets bästa 4 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Anpassa 26 23,08% 26,92% 23,08% 26,92% 

 

En god introduktion omfattar även att omsätta värdegrunden i handling. 15 informanter lyfter fram 

vikten av att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i förskolan samt att se till så de har inflytande i 

verksamheten. ”De ska känna sig välkomna” säger en av informanterna vilket även 22 andra 
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informanter tar upp. Förskollärarnas bemötande av de nya familjerna och att de känner sig 

välkomna in i förskolans verksamhet är viktigt. Detta förutsätter att pedagogerna är engagerade och 

att de med hjälp av lekar och aktiviteter lockar in barnen i verksamheten (Simonsson & Thorell, 

2010).  

26 informanter menar att introduktionen ska vara flexibel och anpassas efter barnens och 

vårdnadshavarnas behov. En informant lyfter fram att: “En god introduktion är också flexibel 

utifrån varje individ som kommer till oss”. Detta i likhet med det Pedagogiska programmet 

(Socialstyrelsen, 1987) som menar att introduktionen skulle anpassas efter familjens behov och ge 

dem den tid de behövde för att komma in i verksamheten. Detta stämmer även överens med dagens 

läroplan som fastställer att verksamheten ska anpassas efter barnens behov och att vårdnadshavare 

ska göras delaktiga (Skolverket, 2016). Även Sheridan et al. (2015) nämner att pedagogerna måste 

möta barnens och vårdnadshavarnas behov, vilket ingår i förskollärarens social- och 

omsorgskompetens. Detta innebär till exempel att anpassa tider, antal dagar och aktiviteter under 

introduktionen. Ett annat exempel som angavs av en informant var att ta in en tolk vid behov.  

Fyra informanter lyfter fram “vikten av [...] att vi har barns bästa i fokus” och att detta bör vara 

fokus under hela förskoleperioden. Detta kan ses som att de vuxna ska stötta barnens behov i form 

av närhet och trygghet samt behov av att få utforska och upptäcka världen, det vill säga att den 

vuxna ska vara en trygg bas och säker hamn för barnet (Broberg, 2008).  

5.4 Organisation 

Tabell 5 - Geografisk spridning av resultatet inom kategorin Organisation. 

Kategori Antal Norra Södra Östra Västra 

ORGANISATION 5 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 

 

Kategorin Organisation identifierades endast i två av fyra områden. De fem informanterna 

framhåller betydelsen av att ha en tydlig organisation kring samt färdiga rutiner för introduktioner 

och som dessutom kommuniceras med vårdnadshavarna i ett tidigt skede. Av dessa fem anger två 

av informanterna att de använder sig av så kallade kontaktpedagoger som en del av sin organisation 

kring introduktionen. “En god introduktion i förskolan innebär för mig att förskollärare ansvarar för 

att det finns genomtänkta rutiner och en handlingsplan för att introducera barn och föräldrar.” Detta 

kan kopplas till organisationskompetensen som Sheridan et al. (2015) beskriver. De menar att 

förskolläraren ska ha tydliga rutiner för introduktion samt informera vårdnadshavarna om dessa.  

Det är bland annat regeringen som ger förutsättningar för organisationen i förskolan då de är dem 

som förser förskolan med ekonomiska resurser samt formulerar de lagar som förskolan ska förhålla 
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sig till (Englund, 1994; Linde, 2012). I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) och Pedagogiska 

programmet (Socialstyrelsen, 1987) framgick tydliga och praktiska direktiv för förskolans personal 

hur de skulle organisera och planera introduktionen. I dag får förskollärarna själva skapa egna 

riktlinjer och rutiner för introduktionen. Beroende på hur detta görs samt förskollärarens 

förhållningssätt och kompetens ges barnen olika förutsättningar för utveckling och lärande i 

förskolan (Riksrevisionen, 2005; Sheridan et al., 2011).  

6. Diskussion 

Denna del inleds med diskussion om valet av metod, därefter kommer resultatet att diskuteras och 

avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av att genomföra studien med hjälp av webbenkäter grundade sig i att det ingick i studiens 

syfte att få en geografisk spridning på informanterna, vilket är en av fördelarna med webbenkäter. 

Ojämn fördelning undveks genom att använda stratifierat urval samt att komplettera utskicken till 

de områden/områdena med låg svarsfrekvens. I studien erhölls fyra svar som inte kunde användas. 

Tre av dessa innehöll missförstånd angående studiens syfte då deras svar berörde introduktion av 

förskollärare i arbetslaget. Om studien skulle göras om skulle syftet tas med även i webbenkätens 

inledning och inte bara i mejlutskicket som det gjordes denna gång. Det fjärde svaret som inte 

kunde användas var för kort och intetsägande. För att undvika detta till nästa gång kan ett minimum 

på antal ord i svaret införas i webbenkäten. Negativt med valet av webbenkäter är att informanterna 

inte har direktkontakt med forskarna och därmed inte har möjlighet att ställa följdfrågor om något är 

oklart. Likaså gäller det forskarna som inte kommer så nära informanterna i och med att de inte 

häller kan ställa följdfrågor, vilket kan leda till missförstånd som inte går att korrigera.  

Ifall studiens empiri hade samlats in med hjälp av intervjuer hade, eventuellt, informanterna inte fått 

alla frågor likadant ställda, vilket i sin tur kan öka risken för skilda tolkningar och att olika fokus 

hade framkommit. Detta är inte önskvärt då det kan försvåra analysen av materialet.  

Fördelen med webbenkäter är att det går snabbt att får in många svar och att det är enkelt för 

informanterna att delta då de kan besvara enkäten när dem vill i lugn och ro samt få tid till att noga 

överväga sina svar. Informanterna är och förblir även anonyma i studien, vilket kan påverka deras 

svar då deras åsikter kan lyftas fram utan att de blir bedömda eller får påpekanden. En annan fördel 

är att frågorna i webbenkäten är standardiserade, vilket innebär att frågorna och svarsalternativen är 

samma för alla informanter. Alla fick också samma information via mejl gällande studien. En risk 
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med webbenkäter är bland annat att personer som har det svårt att uttrycka sig i text, exempelvis har 

läs- och skrivsvårigheter, kan tänkas ha större tendens till att hamna i bortfall. Det finns även risk 

för tekniska problem som kan försvåra arbetet. Vi upplever att användandet av webbenkäter i vår 

studie har varit övervägande positivt. Många av de risker som finns angående webbenkäter har 

varken berört datainsamlingen eller resten av studien.  

Genom att använda innehållsanalys som analysmetod kunde det relevanta innehållet bevaras från 

informanternas svar. Detta tack vare att innehållsanalysen innehåller många steg som är till hjälp för 

att korta ner och koncentrera meningsenheterna utan att det adekvata innehållet går förlorat. Vid 

användandet av innehållsanalys och även generellt vid analys finns det alltid risk för att forskarens 

egna tolkningar påverkar resultatet, genom medvetenhet om denna påverkan samt att hela tiden 

analysera svaren i förhållande till studiens syfte undveks detta i möjligaste mån. Med hjälp av flera 

citat från informanterna i resultatet beskrivs deras tolkningar så nära ursprunget som möjligt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån studiens syfte, att undersöka och få kunskap om hur begreppet “en god introduktion i 

förskolan” tolkas av förskolechefer, kommer studiens resultat med utgångspunkt i analysens tema, 

att skapa goda relationer, diskuteras. Detta tema diskuteras utifrån tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkterna. Förskolan sätts i ett större perspektiv genom läroplansteorin och 

används som ett verktyg för att förstå att resultatet måste förhållas till den större kontexten och inte 

bara till förskolan och förskolechefen utan även samhället i stort. Anknytningsteorin bidrar med 

förståelse för betydelsen av de första relationerna i tillvaron samt hur de har inverkan på individens 

utveckling genom livet.  

Resultatet visar att förskolechefer tolkar att begreppet “en god introduktion i förskolan” innebär att 

skapa trygghet för barn och vårdnadshavare samt skapa möjligheter för anknytning mellan barn och 

pedagog. Det tolkas också som att informera och kommunicera på olika sätt samt att välkomna, 

bemöta, anpassa och göra familjer delaktiga utifrån värdegrunden. Sammantaget handlar begreppet 

om att organisera verksamhetens förutsättningar för att kunna skapa och utveckla goda relationer i 

förskolan vid introduktioner. 

I enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska varaktiga och tillitsfulla relationer skapas 

och utvecklas mellan personal, barn och deras familjer. Informanterna ger flera exempel på att 

samverkan och kommunikation med familjerna ger förutsättningar för att skapa och utveckla dessa 

sorters relationer under introduktionen. En av informanterna uttrycker det såhär: “[...] målet är att 

bygga bra relationer, som är grunden till all framtida samverkan”. Informanterna liksom Sheridan et 
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al. (2015) menar att det är under introduktionen dessa relationer börjar att byggas upp. Det som 

skiljer informanterna åt är synen på vilka pedagogerna först ska fokusera på att bygga upp relationer 

med. Vissa informanter menar att bygga relationer till vårdnadshavarna ska vara första prioritet 

medan andra menar att bygga relationer till barnet ska vara första prioritet. Gemensamt för de båda 

tillvägagångssätten är att de vill uppnå resultatet goda relationer mellan pedagoger och familjer 

samt att de utgår från att barnen och vårdnadshavarna påverkar varandra när det gäller trygghet och 

tillit till andra människor. Spelar det då någon roll vilka, vårdnadshavarna eller barnen, som 

förskollärarna bygger relationer till först?  

Sheridan et al. (2015) menar att goda relationer på förskolan skapas genom att möta barnens och 

vårdnadshavarnas behov, att personalen är goda förebilder för barnen samt att barn och 

vårdnadshavare känner sig trygga i verksamheten. Resultatet visar att informanterna ansåg att 

introduktionen ska anpassas efter familjens behov för att skapa trygghet för barn såväl som för 

vårdnadshavare. Den aspekt som Sheridan et al. (2015) beskriver men som informanterna inte 

nämner är att personalen ska agera som goda förebilder för barnen. Beror det på att informanterna 

inte anser detta som viktigt under introduktionen eller är det så att de ser det som en självklarhet?  

Utifrån Sheridan et al. (2015) och resultatet kan det utläsas att en förutsättning för goda relationer är 

att skapa trygghet vilket informanterna menar att det görs bland annat med hjälp av genomtänkta 

rutiner och handlingsplaner för introduktionens genomförande. Rutiner innebär struktur och 

tydlighet vilket enligt informanterna bidrar till att vårdnadshavarna blir trygga. Flera informanter 

lyfter fram vikten av att diskutera de förväntningar som finns, dels på verksamheten och dels på 

vårdnadshavarna. Detta kan synliggöra vårdnadshavarnas och personalens olika förväntningar och 

värderingar som Vuorinen et al. (2014) menar är vanligt förekommande. Det betyder att det måste 

erbjudas tid för vårdnadshavarna att ställa frågor, berätta om barnet och dess behov samt få 

information kring hur introduktionen går till. Förskolechefen ansvarar för att vårdnadshavarna får 

den information som behövs (Skolverket, 2016). De flesta informanterna nämnde endast 

förskollärarens roll i introduktionen, vilket innebär att de måste få rätt förutsättningar från 

förskolechefen så att den relevanta informationen kan nå ut till berörda vårdnadshavare. I 

utformningen av verksamheten ingår det att anpassa verksamheten efter familjerna och det är 

regeringen som till viss del står för vilka anpassningar som är möjliga att göra (Englund, 1994). 

Men det är även upp till förskolechefen och personalen som styr över hur resurserna fördelas och 

används. Finns det någon gräns för hur mycket förskolan kan anpassa efter varje familjs behov? 

Vem sätter de gränserna? 

Under introduktionen har förskolechefen och förskollärarna sina givna roller. Informanterna 
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beskriver olika roller som vårdnadshavarna kan ha under introduktionen, men vilken roll har barnet 

som introduceras? Informanterna tar upp mycket kring hur vårdnadshavare görs delaktiga men 

samtidigt väldigt lite om hur barnet görs delaktig i introduktionen. Vad kan det bero på?    

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska barnen i förskolan ges möjlighet att utveckla 

och lära. En förutsättning för att barnet ska utveckla sin kognitiva och språkliga förmåga är att 

barnet knyter an och känner sig trygg med pedagogerna i förskolan (Bowlby, 2007; Commodari, 

2013). Det blir då intressant vilken anknytning som skapas mellan barn och pedagoger då de olika 

anknytningsmönstren påverkar barnets möjligheter till utveckling och lärande (Broberg, 2008; 

Bowlby, 2010). En slutsats är att verksamheten bör vara organiserad på ett sätt som gör det möjligt 

för en trygg anknytning att ske, vilket i sin tur innebär att utgå från barnets bästa. Om barnen ska 

tillgodogöra sig förskolans verksamhet krävs det att barnet är tryggt. Risken finns annars att barnet 

går in i något av de otrygga eller desorienterade anknytningsmönster som gör att barnet får svårt att 

utforska sin omvärld (Broberg, 2008; Bowlby, 2010). Anmärkningsvärt är att det endast var tre 

informanter som lyfte anknytning som en del av introduktionen. Vad kan detta bero på? Vi har i vår 

utbildning inte fått mycket kunskaper kring anknytning och dess betydelse för barnen. Vi funderar 

på om kunskap kring anknytning saknas och att det i så fall skulle kunna vara en tänkbar anledning. 

Studiens resultat visar att en av förutsättningarna för att skapa goda relationer är engagerade och 

lyhörda pedagoger vilket kan liknas med Bowlby (2007) som anser att det krävs ett känslomässigt 

engagemang från pedagogerna för att skapa goda och trygga relationer med barnen. Även Broberg 

(2008) tar upp omvårdnadspersonernas betydelse för hur barnet utforskar sin omvärld. Han menar 

att det är viktigt som omvårdnadsperson att vara tillgänglig och har förmåga att se barnets behov. 

Det informanterna tog upp var att pedagogerna under introduktionen ska locka barnet in i 

verksamheten genom aktiviteter och lekar, vilket styrks av Simonsson & Thorells (2010) studie som 

visar att barnet som introduceras bör bli delaktig i de andras barnens kontaktnät dels för att bli 

synliga i barngruppen och dels för att skapa relationer till de andra barnen i förskolan. 

Något annat som kan påverka barnets kontaktnät är vårdnadshavarens närvaro i verksamheten. 

Resultatet visar att informanterna anser att vårdnadshavarna ska vara närvarande för att det bidrar 

till trygghet och samverkan mellan hemmet och förskolan. Däremot finns det en risk att 

vårdnadshavarens närvaro hindrar barnet att socialisera sig med de andra barnen om de spenderar 

för lång tid i verksamheten eftersom barnet tenderar att fokusera mer på att interagera med sin 

vårdnadshavare än med de andra barnen (Grady et al., 2012). Informanterna menar att 

vårdnadshavarnas närvaro ger barnen trygghet men Grady et al. (2012) påpekar att om den närvaron 

blir för lång ger det barnet signaler om att vårdnadshavaren inte känner sig trygg med att lämna 
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barnet där. Det blir komplext då vårdnadshavarna blir trygga genom att spendera tid i verksamheten 

samtidigt som det kan indikera barnet på att de stannar för att det inte är tryggt att lämna. 

Vårdnadshavarna och barnet påverkar varandras trygghet och frågan är då: vems trygghet ska 

förskollärare och förskolechefer fokusera på?  

Både Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) och det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 

1987) har tydliga direktiv av vad som skulle ingå i introduktionen men även gällande verksamheten 

överlag. När den första läroplanen för förskolan introducerades 1998 fick förskolan så kallade 

strävansmål (Martin Korpi, 2015). Detta innebar att Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 

1987) och dess cirka 90 sidor komprimerades ner till 12 sidor i den nya läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Detta innebär i sin tur att innehållet i läroplanen har blivit mer 

koncentrerat vilket öppnar upp för möjlighet till olika tolkningar. Enligt Riksrevisionen (2005) och 

Sheridan et al. (2015) är det förskollärarens uppgift att tolka och praktisera läroplanen och dess mål. 

Som vi kan se i resultatet kan begreppet tolkas på flera olika sätt. Sheridan et al. (2011) menar att 

förskollärares olika kompetenser och förhållningssätt påverkar deras tolkningar av läroplanen och 

styrdokument. Vi drar då parallellen att även förskolechefers olika förhållningssätt och kompetenser 

påverkar deras tolkningar av läroplanen och styrdokumenten. Vad säger det om läroplanen att den 

är öppen för tolkning och att den kan tolkas på så olika sätt? Hur blir det med likvärdigheten och 

kvalitén i förskolan i och med att läroplanen är så öppen för tolkning? Vems tolkning är viktigast?  

Att skapa goda relationer beskrivs av både informanterna och av forskning i kapitlet Tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter (Simonsson och Thorell, 2010; Sheridan et al., 2015; 

Skolverket, 2016). Visar det att skapa goda relationer är en betydande del av introduktionen? 

6.3 Vidare forskning 

Under arbetet med studien har flera nya frågor och funderingar väckts hos oss gällande 

introduktion i förskolan. Överlag saknas det forskning kring introduktion i förskolan, vilket vi 

anser är ganska märkligt då de flesta menar att en god introduktion i förskolan är viktig samt har 

många föreställningar om hur den ska gå till. Var kommer dessa tankar ifrån och vilken 

vetenskaplig grund har man att luta sig emot när man utvecklar verksamhetens arbete med 

introduktion?  

Det har i studiens empiri setts tendenser att främst beskriva pedagogernas och vårdnadshavarnas 

roll i introduktionen. Det väcker hos oss frågan om hur barnens roll ser ut? Vi skulle vilja se en 

forskning där man fokuserar mer på barnens roll under introduktionen. Att utifrån barnens 

perspektiv se vad en god introduktion innebär. Hur känns det för ett barn att börja på förskolan? 
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Hur ges de rätta förutsättningar som ett barn behöver? Denna studie berör endast en liten del av 

vad som anses vara viktigt för barnet under introduktionen och en fortsatt studie kring detta hade 

varit intressant. 

Vi har under studiens gång reflekterat över hur förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är 

utformad. Den är generellt öppen för tolkningar, vilket i sin tur kan leda till flera olika studier 

kring läroplanens utformande och olika tolkningar av läroplanens olika begrepp. Vi har 

uppmärksammat vilka olika tolkningar det finns av begreppet “en god introduktion i förskolan” 

men menar att det finns fler begrepp i läroplanen som kan vara relevanta att studera. Hur påverkar 

olika tolkningar förskolans likvärdighet, arbetssätt och kvalitet? 

En del frågor utifrån anknytning har uppkommit. Är det så viktigt som Bowlby (2010), Broberg 

(2008) och Commodari (2013) framhåller, hur kommer det sig att det inte forskas mer kring 

anknytning och dess betydelse? Återigen, vilken vetenskaplig grund har förskollärare och 

förskolechefer beträffande sina metoder vid introduktion i förskolan?  

Av erfarenheter från vår verksamhetsbelagda utbildning ser vi att många barn börjar förskolan när 

de är mellan 1 och 1,5 år. Med tanke på anknytningen och dess betydelse, hur påverkas barnen och 

deras utvecklande av anknytningsrelationer till följd av att de börjar förskolan mellan 1 och 1,5 års 

ålder? Vi funderar även kring tiden i förskolan, vilken betydelse har introduktionstidens längd och 

barnets vistelselängd i förskolan? Sett till ett längre perspektiv, hur påverkar förskoletiden barnet 

och dess senare utveckling?  En önskan är att forskning om detta utvidgas för att bidra med ny 

kunskap kring sambandet mellan anknytningen och förskolevistelsen. Vi önskar också att denna 

forskning sprids och bli känd för alla vuxna såsom förskolans personal, vårdnadshavare, 

beslutsfattarna och allmänheten.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Mejlutskick 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter på Jönköpings University som just nu skriver vår c-uppsats.  

I förskolans läroplan, Lpfö98/16, står det att förskolläraren har ansvar för att barn och föräldrar får 

“en god introduktion till förskolan”. Dock så framgår det inte vad en god introduktion innebär eller 

hur arbetet ska gå tillväga. Därför vill vi undersöka hur förskolechefer tolkar begreppet “en god 

introduktion i förskolan”.  

Bidra med dina tankar kring begreppet i vår enkät genom att följa denna länk: 

https://sv.surveymonkey.com/r/25WY2FZ 

 

Enkäten är anonym och sker endast i studiesyfte, vilket innebär att svaren ej kommer att användas i 

andra sammanhang än i vår studie. Svara gärna så fort som möjligt då vi har begränsat med tid. 

Tack för din medverkan! 

 

Vid frågor kontakta oss via mejl. 

Emelie Näslund: naem1410@student.ju.se 

Emelie Lewenhagen: leem1427@student.ju.se 
 
  

https://sv.surveymonkey.com/r/25WY2FZ


 

 

Bilaga 2 - Webbenkäten 

I vilken del av Sverige bor du? 

❏ Norra (Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Ångermanland, Medelpad, 

Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland)  

❏ Södra (Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland)  

❏ Västra (Västergötland, Värmland, Dalsland, Bohuslän, Halland)  

❏ Östra (Uppland, Södermanland, Östergötland, Närke, Västmanland) 

 

Ålder? 

❏ 20-30  

❏ 30-40 

❏ 40-50 

❏ 50-60 

❏ 60+ 

 

Kön? 

❏ Kvinna 

❏ Man 

❏ Annat 

 

 

Vad innebär begreppet “en god introduktion i förskolan” för dig? Beskriv och ge exempel. 

 


