
En forskargrupp vid Lunds universitet har undersökt hur Covid-19-situationen har påverkat 

introduktionen till förskolan. Studien visade att vanliga omorganisationer för att utöva social 

distansering har haft konsekvenser för relationen till föräldrar, men också på barnens förmåga att lita 

på förskolepersonal. 

Även om förskolor i Sverige har varit öppna under pandemin har de implementerat 

smittspridningsrestriktioner som påverkat hur vi har kunnat interagera med varandra. Studien fokuserade 

på introduktionen till förskolan eftersom det är här som grunden till relationerna mellan personal och 

barn läggs. Har det varit möjligt att bibehålla fokus på relationsetableringen mellan personal, barnet och 

föräldrarna?  

Studien pågick under våren 2021 och bygger på svar från 465 förskolepersonal från hela Sverige, om hur 

de har gjort för att leva upp till rekommendationer för att minska smittspridningen, och hur de har upplevt 

att detta påverkat introduktionsprocesserna. Väldigt få (ca 6 %) tyckte att deras introduktionsprocedurer 

inte hade berörts av restriktionerna.  

På många förskolor förflyttades stora delar av introduktionen utomhus, medan det praktiserades social 

distansering till föräldrarna. Oftast fick högst en, eller ingen, av föräldrarna vistas inomhus under 

introduktionen. Utomhusintroduktion verkar ha fungerat, men de flesta deltagare upplevde att det 

försvårade relationen till de nya barnen. Många deltagare påpekade att relationen med föräldrarna 

påverkats negativt av restriktionerna, eftersom föräldrar inte på samma sätt som innan kunde 

introduceras till verksamheten inomhus. Som en deltagare koncist formulerade det: ”Avstånd skapar 

avstånd”. Detta skapar oro, eftersom relationen mellan föräldrar och personal indirekt kan påverka barnet 

och personalens relation. 

Dessutom fann studien att det nya barnet ibland verkade tolka det fysiska avståndet mellan personal och 

föräldrar som ett uttryck för att de vuxna inte litade på varandra. Att barnen kan tolka distansen mellan 

de vuxna som misstillit är särskilt oroväckande, eftersom detta kan göra det svårare för personalen att 

närma sig barnet. Om det fortsatt blir nödvändigt att praktisera social distansering kan det vara viktigt för 

förskolepersonal och föräldrar att tänka på detta, och kanske vara extra uppmärksamma på att använda 

ett inbjudande kroppsspråk och tonläge gentemot varandra. 

Många förskolor som praktiserar föräldraaktiv introduktion tvingades omorganisera förälderns aktiva roll 

till mer passiv. Bland studiens deltagare fanns många som upplevde att den passiva föräldrarollen skapade 

ett större lugn inne på avdelningen, och att det blev lättare för personalen att samspela med barnet. Ur 

ett anknytningsteoretiskt perspektiv är det vettigt att föräldern just håller sig i bakgrunden, tillgänglig som 

emotionell trygghet för barnet när hen utforskar förskolan. Detta lämnar samtidigt plats till att barnet och 

personalen kan skapa sin relation.  

Cirka tre fjärdedelar av deltagarna rapporterade att deras sätt att tänka kring introduktionsrutinerna till 

viss del har förändrats under denna period. Man blev påmind om hur viktigt det är att kunna engagera sig 

relationellt med familjerna under introduktionen och hur viktigt det är för personalteamet att diskutera 

och reflektera över vad de gör och varför.  

Studiens fynd bidrar med relevanta perspektiv på hur introduktionen bör organiseras även efter att 

pandemin är över. Forskarna bakom studien hoppas kunna undersöka närmre på vilket sätt man bäst 

involverar föräldern under introduktionen till förskolan.  
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