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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver inskolnings-
processen i förskolan. Resultatet bygger på åtta semistrukturerade intervjuer 
med verksamma förskollärare. Teoretisk utgångspunkt i studien är ett norm-
kritiskt perspektiv och anknytningsteorin. Analysmetoden i studien är tematisk. 
Fokus i analysmetoden är centrala teman och subteman. I resultatet lyfter 
deltagarna tre områden kring inskolningsprocessen. Dessa är hur förskollärare 
förhåller sig till olika inskolningsformer, familjer med annat modersmål och hur 
de ser på föräldrasamverkan. Slutsatserna av denna studie är att förskollärarnas 
förhållningssätt är viktigt för hur inskolningsprocessen genomförs. Vårdnads-
havares delaktighet och inflytande under inskolningsprocessen är också 
beroende av förskollärarnas förhållningssätt, och vilket normsystem förskolan 
har. 
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1 Inledning 

Vi upplever att förskolan idag är en självklar del i många barns uppväxt. Att vid ett till 
två års ålder introduceras i förskolans värld är idag det mest förekommande. Att börja 
förskolan är ett stort steg för många barn och föräldrar. Att lämna den trygghet och de 
rutiner barnet erfar ifrån hemmet, kan upplevas skrämmande och skapa otrygghet. Vi 
upplever att barnets och familjens trygghet har kommit att bli allt viktigare under 
introduktion i förskolan. Idag vistas de flesta barnen heltid i förskolan, oavsett 
föräldrarnas sysselsättningsgrad. Förskolan är idag en verksamhet där alla barn 
oavsett bakgrund får möjligheten att utvecklas till goda samhällsmedborgare. 
Inskolningen är idag en viktig del i förskolan. En god introduktion är förutsättningen 
för en fortsatt bra samverkan med barnet och familjen.  
 
Förskollärarens roll har genom åren förändrats och konkretiserats i läroplanen för 
förskolan. Förskollärare har fått tydligare ansvarsområden inom de mål och riktlinjer 
läroplanen för förskolan ger uttryck för.  I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, 
s.13) framgår det att förskollärare 
  

Ansvarar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, att 
ge föräldrar delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 
pedagogiska planeringen, att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten […] 
visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 
förskolans personal och barnets familj beakta familjens synpunkter när det gäller planering och 
genomförande av verksamheten. 

 
I formuleringen framkommer det tydligt att förskolläraren ska skapa en god intro-
duktion för familjen och sträva mot en god samverkan mellan förskola och hem. 
Förskollärare har daglig kontakt med vårdnadshavare om hur barnets dag har varit, 
och tillsammans med vårdnadshavare skapar de en gemensam arena där barnet får 
möjlighet att utveckla sina tidigare erfarenheter och utveckla nya kunskaper om sin 
omvärld.  
 
Förskolläraren har ansvar för att en god samverkan med familjen börjar vid 
introduktionen i förskolan. Jensen och Jensen (2008) beskriver att det är läraren som 
har makten i relationen med föräldrarna, men att det är båda parternas ansvar att 
relationen fungerar. Att både barnet och vårdnadshavarna ska knyta an till förskolans 
miljö och personal är en viktig del i inskolningsprocessen. Att förskollärare och 
vårdnadshavare får möjlighet att skapa en god samverkan är viktigt för den fortsatta 
relationen under familjens tid i förskolan. Processen vi beskriver är till för att belysa 
hur inskolningen är planerad, att förskollärarna kan använda olika tillvägagångssätt 
för hur inskolningen kan genomföras. Arbetslaget kan tillsammans bestämma en 
inskolningsform eller en kombination av flera olika inskolningsformer. Ytterligare en 
del i processen är hur ramfaktorer i förskolans verksamhet i olika utsträckning 
påverkar föräldrasamverkan. Jensen och Jensen (2008) skriver att i samarbetet med 
föräldrarna är det viktigt att både föräldern och förskolläraren aktivt arbetar för att 
uppnå ömsesidig respekt i sin relation. Det kan vara svårt för vårdnadshavarna som är 
med i sin första inskolningsprocess att känna sig trygga i ett nytt sammanhang. 
Vårdnadshavare och förskollärares normsystem kan vara lika men också kollidera 
inom olika områden när det gäller barns behov, synen på barn och hur en god barndom 
ska vara. Föräldrasamverkan under inskolningsprocessen är ett område det forskats 
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relativt lite kring. Därför vill vi i denna studie undersöka hur förskollärare beskriver 
inskolningsprocessen och sitt arbete för att skapa en god föräldrasamverkan.   

1.1 Problemområde, syfte & frågeställningar   

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärarna beskriver inskolnings-
processen i förskolan. 

• Hur samverkar förskollärare med vårdnadshavare under 
inskolningsprocessen?  

• Hur beskriver förskollärare sitt tillvägagångssätt under inskolningen i 
förskolan?  

1.2 Disposition  

Denna studie kommer att behandla hur verksamma förskollärare beskriver inskolning-
sprocessen i förskolans verksamhet. Inledningsvis i avsnittet med rubriken, Bakgrund 
redogör vi för hur studiens syfte arbetats fram. Vidare kopplar vi vår studie till för-
skolans styrdokument och presenterar tidigare forskning om inskolningsprocessen i 
förskolan. I avsnittet Teoretiskt perspektiv beskriver vi det normkritiska perspektiv 
som ligger till grund för studien. Under avsnittet Metod beskriver vi vår metod, 
metodval, urval, procedur, studiens tillförlitlighet, forskningsetik och analysmetod. 
Resultatet av studien presenteras i avsnittet Resultat där vi även redogör för en analys 
av resultatet. I avsnittet Diskussion presenterar vi vår resultatdiskussion och metod-
diskussion. Slutligen redogör vi för vår slutsats samt förslag på fortsatta studier. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt utgår vi ifrån avhandlingar, vetenskapliga artiklar och annan relevant 
litteratur. Ytterligare definierar vi centrala begrepp i syfte att underlätta för läsaren och 
minska tolkningsutrymmet. Vidare redogör vi för förskolans styrdokument och vad 
detta lyfter fram avseende förskolans uppdrag gällande introduktion. Under avsnittet 
Tidigare forskning lyfter vi olika metoder för inskolningsprocessen. Förskollärares 
förhållningssätt och tillvägagångssätt samt hur maktförhållandet mellan förskollärare 
och föräldrar påverkar processen. Under avsnittet Teoretiskt perspektiv redogör vi för 
normkritiskt perspektiv och dess koppling till vår studie. 

2.1 Begreppsdefinitioner  

I vår studie återkommer ett antal centrala begrepp vi avser att avgränsa för att läsaren 
ska vara införstådd med vad vi syftar på i användandet av dessa begrepp.  

2.1.1 Introduktion 

Begreppet introduktion används i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) “Förskol-
lärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 
introduktion i förskolan” (s.13). Begreppen invänjning och inskolning används i syfte 
att belysa hur introduktionen i förskolan fungerar. Vi har valt att använda begreppet 
introduktion i en vid bemärkelse då vi utgår från förälderns första möte med förskolan. 
Det första mötet behöver inte vara ett fysiskt möte då förälderns föreställningar och 
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förväntningar också kan skapas utanför förskolan. En del vårdnadshavare söker aktivt 
information om olika förskolor inför valet av förskola och ”möter” då förskolan genom 
den presentation som förskolan ger t ex på sin hemsida, eller genom andra föräldrars 
berättelser. Andra vårdnadshavare möter förskolan för första gången då de får 
placeringsbeslutet. 

2.1.2 Inskolningprocess 

Begreppet inskolningsprocess syftar på den process som inleds vid familjens första 
fysiska närvaro på förskolan till den dag barnet och familjen känner sig trygga i den 
nya tillvaron i förskolan. 

2.1.3 Vårdnadshavare 

Vårdnadshavare är den personen som har de juridiska ansvaret för barnet, begreppet 
förälder innebär att personen biologiskt är far/mor till barnet (Svenska akademiens 
ordböcker, 2018). I vår studie utgår vi ifrån att det förekommer inskolningar med både 
vårdnadshavare och biologiska föräldrar. Vi har dock valt att konsekvent använda oss 
av begreppet vårdnadshavare. Detta på grund av att endast begreppet vårdnadshavare 
används i den senaste utgåvan av läroplanen för förskolan. En tydlig riktlinje är att 
förskolan ska ge vårdnadshavare insyn och förståelse för vilka mål utbildningen har. 
Förskolan ska också ge vårdnadshavare möjlighet till inflytande och förståelse för 
förskolans uppdrag. Det skrivs tydligt fram i läroplanen att alla i arbetslaget ska ha 
förmåga att förstå och samspela med barnen för att skapa tillitsfulla relationer med 
hemmen (Skolverket, 2018). 

Styrdokument  

Skolverket (2016) det är förskollärarens uppgift i enighet med läroplanen att ansvara 
för att alla barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. Att 
föräldrarna ska få möjligheten att vara delaktiga i utvecklingssamtalets innehåll, 
formulering och utförande är arbetslagets gemensamma ansvar. Förskolläraren har 
dock det huvudsakliga ansvaret för att detta efterföljs. 

2.2 Inskolning i teori och praktiken 

Wessman (2010) beskriver många olika metoder personalen kan använda sig av när 
det handlar om förberedelser inför ankomsten av ett nytt barn. Förberedelser kan vara 
materiella i form av att skriva välkomstbrev, sätta upp foton på den nya familjen, ordna 
en egen pärm till barnet, stol vid matbordet samt hylla och krok i hallen. Arbetslaget 
kan även genomföra sociala förberedelser tillsammans med barngruppen. Att ge bar-
nen olika uppgifter inför att ett nytt barn ska börja. Det kan vara att barnen får vara 
delaktiga i att sätta upp lappar med det anländande barnets namn inne på avdelningen, 
vara med och bestämma barnets hyllplats och plats vid matbordet. Arbetslaget kan 
också förbereda barngruppen för vilken “mindre grupp” det nya barnet ska vara med i, 
för att barnen i denna grupp ska vara medvetna om att de kommer en ny kompis. Bar-
nen kan också få möjligheten att hjälpa till att välkomna det nya barnet genom att rita 
teckningar och tillverka andra presenter eller gåvor. Wessman (2010) skriver att det är 
förskollärarens uppgift att se till att föräldrarna är medvetna om vilken roll båda parter 
förväntas inta under inskolningsprocessen. Genom att alla medverkande är 
införstådda i rollfördelning skapas trygghet eftersom det synliggör de ramar de har att 
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agera inom och vilka förväntningar de kan ställa på varandra. Vidare menar Wessman 
att hur utvärderingen av inskolningsprocessen fortlöper beror på olika faktorer. Hur 
mycket personalen vill göra av utvärderingen är en fråga om resurser, planering och 
genomförande, och de resurserna utvärderingen kräver kan ses som en investering för 
framtida inskolningsprocesser. 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för relevanta studier och forskning om inskolningsprocessen 
i förskolan. Tidigare forskning kommer presenteras utifrån rubrikerna: Förberedelser, 
inskolningsformer, introduktion, samverkan och utmaningar med samverkan. 

2.3.1 Inskolningsformer 

De två vanligaste metoderna vid inskolning i förskolan är föräldraaktiv inskolning (3 - 
5 dagar) och traditionell inskolning (ca 14 dagar) Alla inskolningar sker individuellt, 
att ett barn i taget skolas in (Månsson, 2013; Markström & Simonsson, 2017; 
Simonsson, 2018). Den sistnämnda belyser att metoden föräldraaktiv inskolning har 
kommit att bli en allt mer populär metod att använda av förskolepersonal. I den första 
metoden deltar barnet och föräldrar under fem till sex timmar per dag mer aktivt i 
förskolans aktiviteter och bekantar sig med verksamhetens miljö (Arnesson Eriksson, 
2010). Med begreppet aktiv menar Simonsson (2018) att det är “både barnet och 
föräldrarna, som tillsammans skapar relationer till förskolepersonalen och de andra 
barnen” (s.2).  
 
Även om den föräldraaktiva är den populäraste inskolningsformen idag, finns kritik 
mot formen. Grunden för formen är tre till fem dagars inskolning. Det kan vara en kort 
tid för både ett barn och dess förälder att bli trygga i förskolans verksamhet, eftersom 
den är inriktad på att föräldrarna har ansvar för barnet (Broberg, Broberg & Hagström, 
2012). Förskollärarens möjligheter att skapa en anknytning till barnet och föräldern 
under tre till fem dagar kan skapa både en otrygg och stressad situation för 
förskolläraren och familjen. I den andra metoden, traditionell inskolning, beskriver 
Simonsson att föräldrarna är tillsammans med barnen under korta perioder i förskolan 
för att därefter lämna barnet, för att låta pedagogen och barnet själva skapa en relation 
till varandra. Att planera en traditionell inskolningsprocess behöver inte ta upp mer 
tid för förskolläraren än att planera utifrån en annan inskolningsform. Det kan dock 
upplevas av både förälder och förskollärare att den traditionella måste ta upp mer tid. 
Att skola in sitt barn under fjorton dagar kan för många vårdnadshavare vara svårt i 
relation till deras arbete. De kan inte alltid vara frånvarande från arbetet samman-
hängande under fjorton dagar. Broberg, m.fl. (2012) menar dock att om vi utgår ifrån 
det vi vet idag om små barn, så tar det längre tid än tre dagar för barnet att bygga upp 
en trygg anknytning med den person som ska ersätta föräldern. 
 

Arnesson Eriksson (2010) tydliggör att under den föräldraaktiva inskolningen, till 
skillnad från den traditionella, är det föräldern som har ansvaret för sitt barns omsorg 
och välmående. Vidare säger hon att föräldrar genom att vara aktivt deltagande i av-
delningens aktiviteter förväntas visa barnet att det är roligt i förskolan. Förälderns 
närvaro syftar till att skapa en trygghet för barnet och de kan fokusera på att vänja sig 
vid pedagogerna, förskolans miljö och rutiner. Den föräldraaktiva inskolningen har 
också ett annat fokus då Arnesson Eriksson (2010) tydliggör att ”Föräldern är trygg-
heten under inskolningsperioden och barnen tränar sig att vara i förskolan snarare än 
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att bli lämnade där” (s.30). En tredje inskolningsmetod Markström och Simonsson 
(2017) lyfter är gruppinskolning där flera barn tillsammans med föräldrar skolas in i 
förskolans verksamhet. Föräldrar som deltagit i gruppinskolning anser den vara mer 
positiv eftersom de ser metoden som ett sätt att knyta an till de andra föräldrarna mer 
(Månsson, 2013). Vidare menar Markström (2013) att längden på inskolningen inte 
alltid är avgörande  
 

Enligt min erfarenhet är det inte inskolningens form eller längden på in-
skolningen som avgör hur bra det blir. Viktigast är hur vi använder tiden, vilket 
förhållningssätt vi har och vilka förutsättningar vi skapar både före, efter och 

under inskolningen. 

2.3.2  Introduktion  

Vuorinen (2018) menar i sin studie att föräldrar utgår ifrån sina egna föreställningar 
om vad som är bäst för barnet i valet av förskola. Verksamheten de väljer ska i så stor 
utsträckning som möjligt dela förälderns tankar och idéer om barns omsorg, och till 
viss del lärandet. Det är också viktigt för föräldern att barnets behov respekteras. I sitt 
val av förskola väger föräldern också in vilket rykte förskolan har. Åsikter från vänner, 
familj, andra föräldrar och sociala medier väger också in i beslutet. En förälder 
uttrycker “ Du måste använda alla möjligheter du har till att få fram information, för 
att du ska kunna ta rätt beslut för ditt barns bästa”. Vidare menar Vuorinen (2018) att 
när barnet har börjat i förskolan verkar föräldrarnas funderingar vara om de valt rätt 
förskola eller inte. Uppfyller förskolan föräldrarnas krav och förväntningar eller vill de 
lämna för en annan förskola är funderingar föräldrarna har. Det föräldrar funderar 
över när tankarna om att byta förskola kommer upp är; hur familjen trivs, i vilken 
utsträckning får föräldrarna vara delaktiga i verksamheten och hur avståndet till andra 
förskolor är. 

2.3.3 Samverkan  

Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att en god föräldrasamverkan innefattar en trygg 
och tillitsfull relation, “känner sig föräldrarna trygga blir barnen trygga” (s.63). 
Hagström (2010) fann i sin studie att verksamheten behöver anpassas efter barnets 
behov. Att skapa kontinuitet och struktur medför att dagarna så småningom blir 
förutsägbara för barnen. Det skapar trygghet för barnen och relationen mellan barnet 
och anknytningspedagogen stärks. Vidare var personalen i studien övertygade om att 
föräldrarna var av stor betydelse för barnen och deras ansträngningar av att skapa en 
god relation till dessa. Markström och Simonsson (2017) menar att föräldrar inte alltid 
är förberedda på hur fort barnen ibland utvecklas och förändras när de börjat i 
förskolan. Under inskolningen, menar Jonsdottir och Nyberg (2013), finns 
möjligheten till att samverka kring det individuella barnet, personalen hinner få 
information om barnet, och samtidigt får föräldrarna en insyn i verksamheten. 
Föräldrarna informeras om hur inskolningen är planerad, vilka tider, regler och 
tillvägagångssätt personalen tillämpar. Utgångspunkten för varje inskolning är att den 
anpassas efter barnet och familjens behov. Hagström (2010) anser att en professionell 
pedagog har förmågan att använda sig av både omsorg och pedagogik i sitt arbete, att 
pedagogens förhållningssätt gentemot barnen bör tillgodose omsorgsaspekten. Det 
finns en uppfattning om att omsorg är viktigare än lärande och grundar sig på kunskap 
om trygga och nära relationers betydelse för barnets lärande och utveckling (Halldén, 
2007). Hagström menar dock att bra omsorg är ett relativt begrepp som ska utgå ifrån 
det enskilda barnets behov. 
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Det är under introduktionen och inskolningsprocessen grunden till en god fortsatt 
relation med barnen och föräldrarna skapas. Vi definierar i avsnittet begrepps-
definitioner begreppen introduktion och inskolningsprocess. Vi menar att processen 
inte är över förrän vårdnadshavare och barn är trygga i den nya miljön i förskolan. Den 
dagliga kommunikationen förskollärare och vårdnadshavare har under hela processen 
blir därför viktig för att bygga vidare på en trygg och tillitsfull relation. Vidare har 
Jonsdottir och Nyberg (2013) i sin studie kommit fram till att den dagliga kontakten i 
tamburen vid lämning och hämtning är den viktigaste kontakten i verksamheten för 
att skapa goda relationer med föräldrarna. Att det kan vara stressigt för föräldrar vid 
lämning och hämtning har dock ingen inverkan på möjligheten för personalen att föra 
ett kortare samtal både med och kring barnet. Det skapar en trygg grund och ökar 
tilliten mellan alla medverkande (Jonsdottir & Nyberg, 2013). 
 

Simonsson (2018) beskriver att personalen oavsett inskolningsform arbetar för att få 
föräldrarna att inta en aktiv roll under barnets inskolning. Vidare använder Simonsson 
uttrycket “soft governance”, mjuk styrning, och menar att om föräldrarna blir passiva 
under inskolningen ska personalen vägleda föräldrarna till att återigen bli aktiva. Att 
föräldrarna är aktiva under inskolningen ökar möjligheterna till en god samverkan 
med personalen. Föräldrarna får kunskap och en ökad medvetenhet om vardagen i för-
skolan, rutiner och hur personalens förhållningssätt till barnen ser ut. Lunneblad 
(2013) skriver i sin studie att i kommunikationen med föräldrar med annat modersmål, 
är det förskollärarnas förhållningssätt som styr hur kommunikationen fungerar. 
Verksamhetens dagliga arbete underlättar om förskollärarna ser den nyanlända familj-
ens erfarenheter och kunskaper som tillgångar istället för hinder. Förskollärarens 
positiva förhållningssätt till familjens erfarenheter och kunskaper underlättar arbetet 
med att skapa anknytning.   

2.3.4 Utmaningar med samverkan 

Utifrån studier ur ett kulturellt mångfaldsperspektiv är värden och föreställningar 
olikartade i vårt nutida samhälle (Harju & Tallberg Broman, 2013; Jonsdottir & 
Nyberg, 2013). En arena för att formulera ett samarbete mellan hem och förskola är 
förskolans verksamhet, “en bakomliggande föreställning är att genom förskolan kan 
föräldrarna, familjerna nås, och bara med dem kan förskolans sociala och kunskaps-
mässiga projekt lyckas” (Harju & Tallberg Broman, 2013, s.35). Oberoende av för-
äldrarnas kulturella eller etniska tillhörighet har de olika värderingar, det ställer krav 
på att personalen i förskolan bemöter föräldrar som kompetenta medverkande. För-
äldrarna bör tilldelas makt att påverka verksamhetens innehåll och genomförande för 
sina barns bästa (Jonsdottir & Nyberg, 2013; Woodhead & Moss, 2007). 
 
En studie av Bouakaz (2003) visar att det kan vara svårt för föräldrar att förstå det nya 
sociala systemet de förväntas bli en del av. Särskilt svårt kan det vara om föräldern 
saknar erfarenheter från det svenska utbildningssystemet. Enligt Bouakaz kan demo-
krati vara ett helt nytt koncept och föräldrarna kan således sakna både den praktiska 
och teoretiska kunskapen om hur en demokrati fungerar samt hur de kan påverka, i 
detta fall, förskolan som institution. Den svenska förskolan bygger bland annat på 
demokrati, trygghet och allas lika värde. Det kan skilja sig från familjens tidigare 
erfarenheter. Familjen kan helt sakna erfarenhet av förskolan som institution eftersom 
det varierar i vilken omfattning förskoleverksamheten är utbyggd i världen. 
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Sandberg och Vuorinen (2008) Beskriver att det kan vara lättare för förskollärare och 
föräldrar att samverka om de delar tankemönster och språk. Det är viktigt att en 
förskollärare förhåller sig professionell i förhållande till föräldrarna och den barngrupp 
de arbetar med. Har förskolläraren en annan etnisk bakgrund, kultur eller kommer 
från en annan socioekonomisk klass än den barngrupp hen arbetar i, är det viktigt att 
hen kan relatera till den enskilda familjen. Det är även viktigt menar Sandberg och 
Vuorinen att förskolläraren förstår att de språkliga och kulturella skillnaderna mellan 
förskolan och familjen kan skapa hinder för en god samverkan. 
 
Lunneblad (2013) menar att det är lika viktigt att anpassa förskolans verksamhet efter 
en mångkulturell grupp. Lunneblad beskriver två olika förskolors verksamhet, där 
fokus varit inriktat på mottagandet av nyanlända och deras familjer. En av förskolorna 
har en specifik avdelning för familjer som immigrerat till Sverige som flyktingar. 
Målsättningen för avdelningen är att erbjuda familjerna och barnen extra stöd under 
den första tiden i Sverige. Avdelningen har ett mindre antal barn inskrivna än vad som 
är vanligt på andra förskolor i samma område. Den andra förskolan arbetar på följande 
sätt; “På förmiddagen deltar omkring åtta barn vars föräldrar läser Svenska för 
invandrare (SFI) i en intilliggande lokal. Klockan tolv går dessa barn hem. Klockan ett 
kommer sedan en annan grupp med omkring tio barn och föräldrar för att delta i 
eftermiddagens verksamhet som är både för barn och för föräldrar” (s.4). 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

I denna studie kommer vi tillämpa anknytningsteori och normkritiskt perspektiv. Vi 
ser förskollärarnas förhållningssätt utifrån ett normkritiskt perspektiv. Med detta 
menar vi förskollärarnas tankar kring normer i förskolan. Anknytningsteorin kopplar 
vi samman med förskollärarnas tillvägagångssätt att knyta an framförallt till barnet 
men även familjen. Genom att tillämpa både en teori och ett perspektiv gav det oss 
möjligheter att synliggöra hur dessa kompletterade varandra under inskolnings-
processen i förskolan.   

2.4.1 Anknytningsteori 

Hagström (2010) redogör för Bowlbys anknytningsteori, den innebär att barnet har ett 
biologiskt system som hänvisar barnet att i otrygga och stressade situationer påkalla 
vårdnadshavarens uppmärksamhet via sina signaler och att söka närhet och skydd hos 
dem. Vidare menar Hagström att barn ofta har anknytning till flera personer. För att 
en person utanför familjen ska godkännas som kompletterande anknytningsperson av 
barnet krävs tre förutsättningar, att “ge fysisk och känslomässig omsorg, att sörja för 
kontinuitet och konsekvens i barnets liv samt att ha ett positivt känslomässigt enga-
gemang i barnet” (s.61). Barn kan utveckla olika anknytningsrelationer till flera 
personer. Det innebär inte att alla personer är lika viktiga, utan det betyder snarare att 
barnet har en hierarkisk ordning för dessa personer. Hagström menar att studier visat 
att etablerade mönster kan påverkas om föräldrarna inte kan vara trygga, närvarande 
och känslomässigt engagerade vuxna. I dessa fall får en kompletterande anknytnings-
person, som kan vara en kontinuerlig pedagog, en betydande roll för barnet.  Även 
Killen (2004, 2008) menar att barn som växer upp med en långvarig omsorgsbrist kan 
finna sin kompletterande anknytningsperson i förskolan. Vidare menar Killen att 
förskolan har en viktig förebyggande roll i att etablera trygga anknytningsmönster för 
utsatta barn.  
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2.4.2 Normkritiskt perspektiv 

Hellman (2013) beskriver ett normkritiskt perspektiv utifrån queerpedagogik. Be-
greppet används för att undersöka hur olika normer samverkar och hur de kan skapa 
obalans i maktstrukturer, i olika pedagogiska sammanhang. En norm kan vara både 
synlig och osynlig, och bygger på hur en person eller en grupp förhåller sig till ett visst 
ämne. I förskolan kan en synlig norm vara en regel för hur något ska vara. Förskol-
lärarnas synliga norm kan vara att i en matsituation sitter alla på sin bestämda plats. 
Det kan också vara att ytterkläder inte används inne. Det är en regel, men eftersom 
barn, personal och föräldrar är överens om att det ska vara på detta sätt, är det en norm 
som är synlig. En osynlig norm eller ett normbrott kan i relation till matsituationen 
vara att ett barn på egen hand byter plats eller tar ett annat barns plats. Normbrottet 
blir tydligt då barnet tar en ny plats. Förutsättningarna ändras och det medför att en 
ny norm föds eftersom den plats barnet hade från början flyttas. Vidare menar 
Hellman att kritik i detta sammanhang inte ska förstås som att det finns kritik mot 
normer i allmänhet, utan att kritiskt granska de normer och roller förskollärare skapar 
tillsammans med vårdnadshavare under inskolningsprocessen. Salmson och Ivarsson 
(2015) menar att ett normkritiskt perspektiv “låter oss vara mer kreativa, lämna det 
invanda och tänka nytt” (s.12).  

3 Metod 

I denna del redogör vi för olika delar av studiens metod utifrån rubrikerna metodval, 
urval, procedur, studiens tillförlitlighet, forskningsetik och analysmetod. Vi motiv-
erar och beskriver alltigenom våra överväganden och val.  

3.1 Metodval  

Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt och datainsamlingen har skett genom semi-
strukturerade intervjuer. Vi upplevde att en kvalitativ metod med intervju skulle ge oss 
bredare datamaterial än om vi valt en kvalitativ observation. Undersökningen genom-
fördes sent på hösten när få inskolningar sker i förskolan. Den kvalitativa metoden 
ökar möjligheterna till att respondenternas svar blir mer personliga och svaren mer 
utförliga (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjuformen ger oss större möjlig-
het att ställa följdfrågor kring de detaljer vi anser vara av betydelse och relevans i 
relation till studiens syfte och frågeställningar. Framställningen av data i den 
kvalitativa intervjun bygger på våra färdigheter och personliga omdöme när det gäller 
ställandet av frågor. Att vi har kunskap om ämnet för intervjun krävs för kunna att 
ställa relevanta frågor, att följa upp respondentens svar (Kvale & Brinkman, 2009). 

3.2 Urval 

Vi har använt oss av vad Bryman (2011) kallar ett bekvämlighetsurval. Det betyder att 
vi valt respondenterna utifrån deras tillgänglighet och yrkesgrupp. En anledning till att 
använda ett bekvämlighetsurval var respondenternas tillgänglighet, en annan var att 
förskolorna låg geografiskt nära våra hemorter. För att begränsa vårt urval ytterligare 
beslutade vi att samtliga respondenter i vår urvalsgrupp skulle vara utbildade, yrkes-
verksamma förskollärare. De skulle ha erfarenhet av inskolningsprocessen i förskolan. 
Syftet med att endast intervjua förskollärare var att synliggöra hur de i sitt yrke 
ansvarar för att inskolningsprocessen genomförs. Vi vill dock nämna att förskollärare 
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i nära samarbete med hela sitt arbetslag, har gemensamt ansvar för att inskolnings-
processen genomförs utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Ytterligare ett urval var 
beslutet att intervjua förskollärare på ett antal småbarnsavdelningar (1 - 3 år) och 
storbarnsavdelningar (3 - 5 år). Detta för möjligheten att synliggöra inskolnings-
processen i olika åldersgrupper. Intervjuerna genomfördes på fem olika förskolor i tre 
olika kommuner i Mellansverige. I tabell nedan presenteras åtta förskollärare och 
vilken åldersgrupp de arbetar i. Tabellen visar även respondenternas ålder och antal år 
av yrkeserfarenhet. 
 
Tabell 1. Beskrivning av respondenterna. 
 

Förskollärare Verksamhetsform Ålder Yrkeserfarenhet (antal år) 

Förskollärare 1 1-3 år 45 8 

Förskollärare 2 1-3 år 31 7 

Förskollärare 3 1-3 år 35 5 

Förskollärare 4 3-5 år 64 40 

Förskollärare 5 3-5 år 57 5 

Förskollärare 6 3-5 år 43 22 

Förskollärare 7 1-5 år 50 32 

Förskollärare 8 1-5 år 42 20 

3.3 Procedurbeskrivning 

Första steget i processen var att ta kontakt med respektive deltagare via telefon och 
mail för att presentera syfte med studien, och undersöka om det fanns ett intresse för 
deltagande. Andra steget i processen var utskick av missivbrev (bilaga 1) via mail och 
SMS med information om studiens syfte, frågeställningar, datainsamlingsmetod och 
hur vi beaktade de etiska aspekterna. Tillsammans med missivbrevet skickades inter-
vjuguiden (bilaga 2). Det medförde en möjlighet för respondenterna att kunna för-
bereda sig inför intervjun. För att förbereda oss själva inför intervjuerna sökte vi 
litteratur som behandlade inskolningsprocessen och arbetet kring föräldrasamverkan 
i förskolor. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, i ett avskilt rum för 
att undvika störande moment. Varje enskild intervju genomfördes med ljudinspelning 
som verktyg för att öka möjligheten för oss att vara närvarande och uppmärksamma 
för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Ljudupptagningarna gör det också möjligt att 
i efterhand citera respondenterna på ett korrekt sätt (Bryman, 2011).  
 
Före varje intervju informerade vi respondenterna om de etiska aspekterna (se nedan 
under etiska överväganden) för intervjun för att försäkra oss om respondentens vilja 
till fortsatt medverkan. För att säkerställa att informationen förmedlats har vi, utöver 
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mailutskick innehållande intervjuguiden och missivbrevet, skickat sms till varje 
respondent för att säkerställa att missivbrevet och intervjuguiden mottagits.  
 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje respondent, vi intervjuade fyra respon-
denter var. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Intervjuerna har transkriberats 
och analyserats utifrån en tematisk analysmetod med ett normkritiskt perspektiv för 
att synliggöra de normer som finns i förskollärarnas förhållningssätt till inskolnings-
processen.  

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Med en kvalitativ metod blev vår tolkning av vad vi ansåg vara av vikt för studien synlig, 
dock kan tillämpningen av en kvalitativ metod medföra att respondenterna svar 
missgynnas.  (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2009). För att motverka miss-
gynnande svar har vi i resultatet använt citat för att stärka studiens trovärdighet. 
Därtill för att minska möjligheten till missförstånd har vi diskuterat innehållet i det 
insamlade datamaterialet, det betyder att två personer granskat datamaterialet. 
Bryman (2011) säger att studiens pålitlighet kan stärkas genom att alla faserna i 
forskningsprocessen redogörs på ett noggrant sätt. Det innebär att studien ger en full-
ständig och detaljerad redogörelse för alla faser av forskningsprocessen.  

 

För att stärka genomförande av studien spelade vi in intervjuerna innan vi tran-
skriberade de. Intervjuguiden mailade vi ut på förhand till respondenterna. Vi medtog 
och lämnade även ett exemplar av intervjuguiden och missivbrevet till respektive 
respondent före varje intervju. Under intervjuerna ställdes alla frågor i intervjuguiden, 
men frågorna följde inte intervjuguidens kronologiska ordning. Ordningen varierade 
utifrån hur samtalet fortlöpte. Inför varje intervju försökte vi skapa en mer avslappnad 
situation genom att låta respondenterna välja en trygg och bekväm miljö för dem. Varje 
respondent valde att intervjun skulle ske på deras arbetsplats i ett rum med stängd 
dörr för att samtalet skulle kunna hållas privat. 

 

För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi endast granskat artiklar som är “peer-
reviewed”, det betyder att texterna har granskats av andra forskare. Det finns två 
anledningar till detta: dels är artiklarna ofta kvalitetssäkrade eftersom endast artiklar 
godkända av andra forskare får publiceras, dels att artiklar relaterade till vår under-
sökning var lättare att hitta i olika databaser. Denna typ av kvalitetskontroll gör att 
tvivelaktig kvalitet gallras bort. Databaser vi använde oss av var DiVA, SwePub och 
ERIC. Vi granskade också litteraturförteckningen i vissa av artiklarna för att identifiera 
fler verk som skulle kunna komma med i vår studie (Bryman, 2011, s.111). Sökord vi 
använde oss av vid sökning i databaserna var introduktion AND förskola, intro-
duktion* förskola*, anknytning AND förskola, preschool, introduction, Induction, 
early years in preschool och inskolning i förskolan. 

3.5 Etiska överväganden 

Vi har tagit kontakt med respondenterna via telefon och mejl angående möjlighet till 
personlig intervju. I missivbrevet (bilaga 1) informerades respondenterna om studiens 
syfte, att undersöka hur förskollärare beskriver inskolningsprocessen. Via missivbrevet 
informerades respondenterna även om genomförandet. Att genomförandet skulle ske 
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via personliga, enskilda intervjuer, och det specifika villkor vi hade för deltagande i 
studien var 

• att respondenterna var verksamma förskollärare, 

• att materialet spelades in och transkriberades, 

• att intervjuerna fick vara mellan 30-45 minuter, 

• att deltagarens medverkan var frivillig och deltagaren kunde närsomhelst avstå 
från fortsatt medverkan 

Genom utskick av missivbrevet (bilaga 1) beaktades två av Vetenskapsrådets (2017) 
krav; informationskravet och samtyckeskravet. Innehållet i missivbrevet informerade 
även om konfidentialitetskravet, att det inspelade ljudmaterialet varken innehåller 
respondenternas eller förskolornas riktiga namn samt att inga namn på personer eller 
förskolor ska förekomma i resultatet. Nyttjandekravet innebär att materialet kommer 
att förvaras så att ingen obehörig ska ha åtkomst till det. Ljudinspelningarna för-
varades på lösenordskyddade telefoner och transkriberat material förvarades på 
lösenordskyddade datorer. Vidare har studien förvarats på ett lösenordskyddat 
dokument online som endast vi haft åtkomst till. För att ytterligare beakta Nyttjade-
kravet raderas ljudinspelningar och transkriberat material snarast efter att arbetet är 
godkänt (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Materialet kommer endast att an-
vändas inom ramen för vårt självständiga arbete och det slutliga resultatet kommer att 
publiceras på DiVA. 

3.6 Analysmetod 

Vi har valt att tillämpa tematisk analys, där vi fokuserat på vad som sägs och på hur 
det sägs. En generell strategi vi utgått ifrån för att utföra den tematiska analysen är 
Framework, en metod för att identifiera olika teman och subteman som i grunden 
utgör återkommande motiv i det insamlade datamaterialet. Bryman (2011) skriver att 
en undersökning om likheter och skillnader handlar om att ta reda på hur 
respondenterna diskuterar ett tema på olika sätt eller identifierar hur respondenterna 
skiljer sig från varandra på bestämda sätt. De teman och subteman vi har identifierat 
är resultatet av upprepad noggrann läsning av de intervjuer som utgör vårt 
datamaterial (Bryman, 2011). Vi tillämpar de teman och subteman vi har identifierat 
i datamaterialet för att skapa en tydligare struktur och underlätta för läsaren. De teman 
vi har identifierat är introduktion, inskolningsprocessen och kommunikation följt av 
subteman: inskolningssamtal, inskolningsformer, språkliga barriärer, trygghet och 
samverkan. Baserat på identifierade teman analyserades resultatet utifrån ett 
normkritiskt perspektiv och anknytningsteorin. Att utgå ifrån ett normkritiskt 
perspektiv skapar möjligheter till att kritiskt granska det vi är vana vid och tänka nytt 
(Salmson och Ivarsson, 2015). I analysavsnittet synliggör vi de normer och roller 
förskollärarna beskriver att de skapar tillsammans med vårdnadshavare under 
inskolningsprocessen (Hellman, 2010). En osynlig norm kan vara hur förskollärarna 
förmedlar en del av informationen till vårdnadshavarna och förväntar sig att de ska 
förstå innebörden av den informationen. Förskollärarna förväntar sig att 
vårdnadshavarna ska förstå vad de menar och varför det är på ett visst sätt i 
verksamheten utan att förskollärarna skapat förutsättningarna för att 
vårdnadshavarna ska kunna förstå. En synlig norm kan vara en regel arbetslaget 
bestämt både enskilt och/eller tillsammans med barnen i verksamheten. Vi tolkar 
förskollärarnas förhållningssätt utifrån ett normkritiskt perspektiv. Anknytningsteorin 
kopplar vi samman med förskollärarnas tillvägagångssätt att knyta an framförallt till 
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barnet men även familjen. Genom att tillämpa både en teori och ett perspektiv gav det 
oss möjligheter att synliggöra hur dessa kompletterade varandra under 
inskolningsprocessen i förskolan.   

4 Resultat  

Nedan presenteras resultatet av det insamlade datamaterialet bestående av åtta 
intervjuer. Utifrån vår tolkning av resultatet har vi identifierat två huvudteman: 
Vårdnadshavarnas introduktion och inskolningsprocessen. Utifrån de två huvud-
teman kodades materialet för att kategorisera texten utifrån subteman. Subteman till 
vårdnadshavarnas introduktion är första mötet, förskollärares förberedelser, 
inskolningssamtal, inskolningens form. Subteman till inskolningsprocessen är 
föräldrasamverkan, familjer med annat modersmål än svenska, överinskolningar 
mellan avdelningar och avslutande samtal. 

4.1 Vårdnadshavarnas introduktion 

Samtliga respondenter uttrycker att vårdnadshavare väljer förskola på grund av att 
förskolan ligger nära hemmet och för att vänner har eller har haft sina barn på den 
aktuella förskolan. Ett fåtal respondenter säger sig veta att valet grundar sig i att 
förskolan har gott rykte, att förskolans profil är tilltalande samt att förskolans mat-
filosofi anses vara genomtänkt och tilltalande. Vidare säger samma respondenter att 
valet av förskola handlar om att de marknadsför sig på ett bra vis. En annan respondent 
lyfter att användandet av sociala medier kan spela in. Det framkommer att vårdnads-
havare kan vara tydliga med att förskolan de placerats på inte var första valet det gjort. 
När omplacering blir aktuellt för familjen väljer de dock att stanna kvar på den aktuella 
förskolan för att familjen trivts bra. 

4.1.1 Första mötet 

Resultatet visar att respondenterna får ett placeringsbeslut från placeringsenheten. 
Därefter vidarebefordrar förskolechefen relevant information till avdelningen. Det 
vanligast förekommande är att personalen på förskolan tar kontakt med vårdnads-
havare och planerar inskolningen, det förekommer dock att vårdnadshavare tar 
kontakt inför inskolningen. Resultatet visar olika tillvägagångssätt vårdnadshavare 
själva tar när det kommer till att besöka förskolan. En del vårdnadshavare vill komma 
på besök till förskolan innan de fått en placering, för att se miljön och möta personalen. 
Andra inväntar sitt placeringsbesked och besöker därefter förskolan. Resultatet visar 
att vid omplacering av ett barn har det förekommit att personalen på barnets tidigare 
förskola tagit kontakt och informerat om barnets problematik med godkännande från 
vårdnadshavare. Vidare lyfter ett fåtal respondenter att förskolan ofta kan vara 
familjens första kontakt med det svenska samhället som institution. En respondent 
beskriver när en familj kommer från ett annat land där det inte finns någon förskole-
verksamhet. Personalen upplever att de behöver förklara för vårdnadshavarna vad 
förskolans verksamhet handlar om. Vad syftet med förskolan är och hur personalens 
uppdrag är utformat. Vidare beskriver en annan respondent att vårdnadshavare utan 
sysselsättning gärna vill vara delaktiga i den dagliga verksamheten. 
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4.1.2 Förskollärarnas förberedelser 

Inför barnets ankomst skapar personalen fysiska platser för barnet i form av en hylla 
med barnets namn på i tamburen, en plats vid matbordet och en i samlingen. I re-
sultatet framgår vikten av att barnet ska känna sig välkommen. En respondent 
uttrycker “Vi förbereder den barngrupp vi har på att ’på måndag får vi en ny kompis’ 
Barnet ska känna sig välkommen”. Det framgår även av resultatet att avståndet 
tidsmässigt mellan placeringsbeslut och startdatum för inskolning ibland upplevs vara 
för kort, ”från en dag till nästa får vi besked att det ska komma ett nytt barn. Det gör 
det svårt att hinna med alla förberedelser” säger en respondent. 

4.1.3 Inskolningssamtal 

I resultatet framgår att förskolans personal tar familjens behov och önskemål i 
beaktande under planering av inskolningen. Utifrån en checklista informerar person-
alen vårdnadshavare om förskolans regler gällande öppettider, uppdatering av barnets 
vistelsetider (schema) och att arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare har rätt 
att placera sitt barn i förskolan 15 timmar/vecka, och vikten av att barnet har extra-
kläder. En av respondenterna uttrycker 

 
Att det ska finnas extra kläder är självklart för oss, det är inte alltid självklart för föräldrarna. 
Det är viktigt att vi inte dömer föräldern första eller andra gången utan att man får ta det på ett 
annat sätt ’att du nu är det slut på kläder igen, du vet att när den här lappen sitter här ska du 
fylla på.  

  
Vårdnadshavare får också ta del av att personalen har tystnadsplikt, men också 
anmälningsplikt om de märker att barnet far illa på något sätt. Under inskolnings-
samtalet får vårdnadshavare fylla i blanketter om specialkost, anhöriglista och om 
barnet har speciella sovrutiner. Resultatet visar dock att en informationsblankett om 
familjens tidigare erfarenheter från förskolan, vilket land familjen kommer ifrån, vilket 
språk de har och hur familjestrukturen ser ut är ovanligt, men det förekommer under 
ett inskolningssamtal. 

4.1.4 Inskolningens form 

Resultatet beskriver att valet av inskolningsform påverkats av ett politiskt beslut. Den 
föräldraaktiva formen hade tagits fram som modell av kommunen efter att de hade 
utvärderat den tidigare modellen för inskolning. När formen föräldraaktiv inskolning 
presenterades ansåg en respondent att formen verkade bra. Dock upplevde hen att 
kommunen ville få förskolorna att börja tillämpa formen. 
 
I resultatet visas det att den föräldraaktiva, 3 - 5 dagars inskolning är vanligast, där 
vårdnadshavarna är med i alla situationer. Det blir även tydligt att inskolningen an-
passas efter varje barn och familjs behov och önskningar. Vårdnadshavarna får möjlig-
het att påverka hur lång tid de ska vara delaktiga vid inskolningen. Respondenterna 
säger dock att de gärna vill att föräldrarna är delaktiga under minst tre dagar. 
Resultatet visar också att arbetslaget beslutar vilken form inskolningen ska ha och vem 
i arbetslaget som ska vara ansvarig pedagog. Om en stor barngrupp skolas in menar en 
respondent att det kan vara en fördel att dela upp inskolningsgruppen. Respondenten 
ansåg att tillvägagångssättet att varje person i arbetslaget hade ett visst antal ansvars-
barn underlättade relationsskapande och samarbetet med den enskilda föräldern. 
Familjens trygghet och möjligheten att skapa en god kommunikation betraktas som de 
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viktigaste komponenterna under inskolningsprocessen enligt respondenterna. Result-
atet visar att personalen för en dialog med vårdnadshavare om hur de planerat inskol-
ningen, en respondent uttrycker;  
 

Under första samtalet berättar vi för dem hur vi har tänkt oss upplägget och det är klart att om en 
vårdnadshavare har andra tankebanor eller andra förslag så resonerar vi om det, för det ska hela 
tiden vara det bästa för vårdnadshavaren och för barnet. Jag kanske vill att barnet ska komma 
mellan 9-10 medan en vårdnadshavare tycker hela dagen och den andra att de kan komma på 
eftermiddagen istället.  

 
Resultatet belyser att en kombination av olika former av inskolningar förekommer. 
Den föräldraaktiva inskolningsformen kan genomföras med tre till fyra barn samtidigt. 
En respondent säger att det blir en form av gruppinskolning som används i samband 
med att barnets äldre syskon ska börja i grundskolan och att vårdnadshavare har ett 
specifikt datum att anpassa sig till. En annan respondent menar att det kan bli intensivt 
för barnet med tre dagars inskolning och att personalen då utökar tiden från tre dagar 
till ca fem till åtta dagars inskolning. Tiden justeras från fem timmar/dag till att inskol-
ningen genomförs under färre antal timmar/dag beroende på barnets behov. Olika 
kombinationer av inskolningsformer är den föräldraaktivformen tillsammans med den 
traditionella formen, det är den vanligast förekommande. Ett fåtal respondenter har 
använt föräldraaktiv inskolning i kombination med gruppinskolning. 

4.2 Inskolningsprocessen 

4.2.1 Föräldrasamverkan  

Resultat speglar att det är en vårdnadshavare som är med barnet under inskolningen. 
Det förekommer dock att båda vårdnadshavarna är med under inskolningens första 
dag. Resterande dagar föredrar personalen att endast en vårdnadshavare deltar. Det är 
dels för att minska barnets separationsångest, dels för att personalen ska kunna skapa 
anknytning både till barnet och vårdnadshavaren. Det är också viktigt att barnet ska 
knyta an till personalen. En respondent uttrycker följande;   
 

De får dela upp dagarna mellan varandra så att barnet inte ska få separationsångest från två 
personer samtidigt. Det skapar en otrygghet för alla inblandade, det gör det svårare både för 
personalen att knyta an till barnet och vårdnadshavare samt för vårdnadshavare att knyta an till 
personalen och för barnet att knyta an till personalen.   

 
Resultatet visar också att förskollärarna vill samarbeta med vårdnadshavare när de 
lämnar barnet. Första gången vårdnadshavaren ska lämna barnet föredrar förskol-
lärarna att det ska vara ett snabbt, men tydligt avsked. Förskollärarna har sett att 
vårdnadshavares tveksamhet vid lämning kan göra det svårare för barnet. Ett fåtal av 
respondenterna berättar om lämningar där barnet haft svårt att skiljas från föräldern. 
Respondenterna kontaktar alltid vårdnadshavare via ett telefonsamtal eller SMS så 
snart barnet har återhämtats sig från avskedet. En respondent beskriver att de brukar 
filma eller fota barnet när de kommit igång att leka och sedan skicka materialet till 
vårdnadshavaren. 
 

Under inskolningen lyfter respondenterna möjligheten för vårdnadshavare att även 
efter inskolningen få möjlighet vara med i verksamheten. Det är för att vårdnads-
havarna ska får en inblick i förskolans verksamhet. “De får möjlighet att se hur barnet 
fungerar i förskolan, det ökar samtidigt möjligheten till att vårdnadshavare kan förstå 
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förskolans uppdrag”. Den dagliga kontakten i tamburen är viktig för att vårdnads-
havare ska känna sig trygga, det skapar rutiner och är ett bra tillfälle för personalen att 
förmedla relevant information till vårdnadshavare. I resultatet framkommer att 
respondenter har upplevt från vårdnadshavare att de haft positiva erfarenheter från 
inskolningsprocessen, och att de känner trygghet i att lämna sitt barn på förskolan.  Att 
meningsskiljaktigheter kan uppstå under inskolningen synliggörs i resultatet genom 
att respondenterna beskriver olika former av kulturkrockar, en respondent beskriver; 
“att vårdnadshavare anser att personalen ska passa upp på barnen hela tiden, mata 
barnet och i vissa fall amma barnet”. Respondenterna anser att det är viktigt att 
personalen kan förmedla att en del i förskolans uppdrag är att stärka barnens 
självkänsla för att öka möjligheten för barnet att bli en självständig individ. 

4.2.2 Familjer med annat modersmål än svenska  

Resultatet visar att språket är viktigt under inskolningsprocessen. Det är för att 
informationen mellan vårdnadshavare och personalen ska kunna förmedlas och 
uppfattas. Av resultatet framkommer det att respondenterna ibland får ta del av vilket 
modersmål familjen har genom förskolechefen, men att det lika ofta är ovisst. 
Respondenterna delger olika sätt att ta reda på om tolk behövs, de ringer och skapar 
sig en uppfattning om vårdnadshavarnas språkkunskaper innan en första träff, medan 
några avgör efter första träffen eller bokar tolk direkt till första träffen.  
 

Det förekommer att ett fåtal av respondenterna använder sig av kulturtolk, det vill säga 
flerspråkig personal med erfarenheter och förståelse för den kultur och de traditioner 
familjen har med sig. Samma respondenter beskriver att de inte har kulturtolkar för 
alla språk utan får boka in annan tolk. Ofta, menar respondenterna att tolk endast är 
med på inskolningssamtal eller uppföljningssamtal på grund av de dyra kostnaderna 
det medför att anlita tolk. Vidare beskriver respondenterna att tolk medför en trygghet 
för personal och vårdnadshavare. “Det ger vårdnadshavarna möjlighet att sitta ned och 
gå ned lite mer på djupet” uttrycker en respondent.  
 

I resultatet lyfts problematiken i kommunikationen mellan respondenterna och vård-
nadshavare. En respondent säger “Ofta är det så att man upplever att vårdnadshavarna 
har god kunskap i svenska, att de nickar och säger yes, yes, men sedan visar det sig 
efter någon månad att de inte alls förstår”. En annan respondent beskriver ett exempel 
när det inte fylls på kläder i lådan eller att föräldrar inte hör av sig när barnet är sjukt, 
att en språkförbristning blir synlig. “En del föräldrar kan vara ärliga och säga att jag 
har svårt att förstå svenska, men det är inte många som säger utan de spelar med”. 
 

Det framkommer i resultatet att om tolk inte finns tillgänglig får de försöka så gott det 
går med de verktyg de har att tillgå. En minoritet av respondenterna menar att de inte 
ska ha förutfattade meningar om vilket språk barnet och vårdnadshavarna talar, att de 
kommer från ett land betyder inte att de talar landets språk. En respondent beskriver 
en inskolningsprocess, där ett barn med annat modersmål hade glömt stora delar av 
svenska språket på grund av en längre semester utomlands, men vårdnadshavarnas 
svenska var utmärkt. Resultatet visar också att det kan vara problematiskt att ha en 
tolk med under inskolningsprocessen. En respondent säger; 
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Det som har varit lite negativt om man har tolk på inskolningen är att familjen och 
barnet vänder sig till tolken som är med i två veckor. Och då får inte vi någon an-
knytning och kontakt. Vi har testat det, men inte tyckt det varit världens bästa eftersom 
tolken slutar efter två veckor. Men möjligheten finns. 

4.2.3 Överinskolningar mellan avdelningar 

Av resultatet framgår det att respondenterna samarbetar mellan avdelningarna. 
Barnen på småbarnsavdelningen får besöka storbarnsavdelningen för att bekanta sig 
med miljön och personalen, respondenterna menar att det underlättar för både barnen 
och personalen när flytten till den nya avdelningen sker. Respondenterna menar att 
  

De som ska flytta över till storbarn får gå över och äta på storbarn. Eftersom huset inte är så stort 
så öppnar vi och stänger tillsammans och arbetar överlag mycket tillsammans. Flytten blir därför 
inte så stor för barnen. Vi kör tillsammans så att de känner igen oss alla. Huset är ju inte så stort 
så vi är ju lite överallt innan så att det är inga konstigheter med det. Det är spännande och få flytta 
över. 

Vidare går respondenterna tillväga på olika sätt, det har skapat diskussioner på en 
förskola. Personalen som arbetar på småbarnsavdelningen anser inte att vårdnads-
havarna bör vara med vid överflytten, dock anser personal arbetande på storbarns-
avdelningen tvärtom. En annan respondent uttrycker att de har ett avslutningsamtal 
på småbarn och därefter ett gemensamt samtal med personal från storbarn. Därefter 
går de över och besöker avdelningen barnet ska börja på. Ytterligare en respondent 
beskriver att storbarnsavdelningen successivt bjuder in barnen som ska börja hos dem 
och gör aktiviteter med deras barngrupp. “Ju närmare överflytt-datumet desto fler 
gånger, kanske tre gånger i veckan, går barnen över och är på förmiddagen inne på 
stor-sidan”. Vidare delger alla respondenter att överinskolning med äldre barn oftast 
är lättare. Barnet och vårdnadshavarna har tidigare genomgått en inskolningsprocess 
där de tagit del av förskolans regler och rutiner. 

4.2.4 Avslutande samtal 

Resultatet visar att uppföljningssamtal erbjuds på olika sätt och att respondenterna 
har olika inställning till samtalet. För några är samtalet en rutin och på personalens 
initiativ bokas ett möte med vårdnadshavare. För andra är samtalet ett erbjudande 
vårdnadshavare har rätt till, men få vill ha. I resultatet synliggörs att fokus under ett 
uppföljningssamtal var vårdnadshavarnas upplevelser och åsikter om inskolnings-
processen. Resultatet visar att respondenterna upplever att vårdnadshavare är nöjda 
med inskolningen. En respondent säger ” föräldrarna är nöjda och att de upplever in-
skolningen avslutad så snart de kan lämna sitt barn och barnet inte gråter längre”. 

5 Analys av resultat 

Nedan analyseras resultatet utifrån ett normkritiskt perspektiv och anknytnings-
teorin, för att belysa de normer som kommer till uttryck i mötet mellan förskol- 
lärare och vårdnadshavare under inskolningsprocessen. Vi tolkar förskollärarnas 
förhållningssätt utifrån ett normkritiskt perspektiv. Anknytningsteorin kopplar vi 
samman med förskollärarnas tillvägagångssätt att knyta an framförallt till barnet men 
även familjen. Följande avsnitt är kategoriserat utifrån de teman och subteman vi 
identifierat utifrån tematisk analys. 
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5.1 Introduktion 

Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att möjligheten förskolepersonalen och vårdnads-
havarna har under inskolningssamtalet och introduktionen, i fråga om utbyte av 
information gällande barnet, familjen och verksamheten är av stor betydelse för 
fortsatt samverkan. Respondenterna lyfter att det är under introduktionen och inskol-
ningen grunden till en god fortsatt relation med barn och vårdnadshavare skapas. I 
resultatet synliggörs att en av förskolans normer är att personalen har daglig kontakt 
med vårdnadshavare i tamburen vid lämning och hämtning. Normen är att förskol-
lärarna förväntar sig en tydlig och rak kommunikation med vårdnadshavarna i 
situationen kring lämning och hämtning. I denna norm är det förskollärarnas bild av 
den önskvärda vårdnadshavaren som synliggörs. Jonsdottir och Nyberg stärker 
normens betydelse och menar att även om lämning och hämtning kan upplevas 
stressigt för vårdnadshavare, har det ingen inverkan på möjligheten för personalen att 
föra ett kortare samtal både med och kring barnet. 

5.1.1 Inskolningssamtal 

Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att vårdnadshavare informeras om hur inskol-
ningen är planerad samt vilka tider, regler och tillvägagångssätt personalen har i 
förskolans verksamhet. Här ges både vårdnadshavare och personalen möjlighet att 
samverka kring det individuella barnet och vårdnadshavare får en insyn i verk-
samheten. I resultatet framkommer det att vårdnadshavare får en insyn i förskolans 
verksamhet under samtalet. Informationen handlar delvis om förskolans öppettider, 
hur barnens tider ska läggas in i det gemensamma datasystemet av vårdnadshavaren 
och hur sekretessen i förskolan fungerar.  I resultatet framkommer även att de reella 
möjligheter vårdnadshavare kan påverka under inskolningsprocessen är tiden. I 
resultatet framgår det att barnet förväntas ha extrakläder efter årstid tillgängligt i 
förskolan. Respondenterna informerar vårdnadshavare om vikten av att ha rätt kläder 
till barnen under inskolningssamtalet och att föra en dialog med vårdnadshavaren om 
kläder inte fylls på i tid. Mot bakgrund av detta, och mot dialog i tamburen med 
vårdnadshavare kan vi utifrån ett normkritiskt perspektiv urskilja att en av förskolans 
normer är att personalen i förskolan förväntar sig att barn ska ha kläder efter väder i 
förskolan. Att personalen bland annat har regler för vilka specifika kläder barnen ska 
ha under varje årstid. Att personalen inte alltid förmedlar syftet till varför ett specifikt 
plagg är mer lämpligt under en viss tid än ett annat plagg skapar osynliga normer för 
de regler förskolans personal anser vara självklara. Indirekt förmedlar förskollärarna 
under inskolningssamtalet vilken roll vårdnadshavaren förväntas inta under introduk-
tionen. Det blir en osynlig norm förskollärarna förmedlar, eftersom förskollärarna 
försöker styra vårdnadshavarna mot en specifik roll. 
 

Wessman (2010) beskriver många olika metoder personalen kan använda sig av när 
det handlar om förberedelser inför ankomsten av ett nytt barn. Resultatet visar att en 
minoritet av förskolorna använder en informationsblankett om familjens tidigare 
erfarenheter från förskolan, vilket land familjen kommer ifrån, vilket språk de har och 
hur familjestrukturen ser ut. Förskollärarna använder informationsblanketten för att 
försöka förstå i vilket normsystem vårdnadshavaren kan tänkas vara van vid. Det är av 
betydelse för att kunna förebygga kulturkrockar. Respondenten menar att de med hjälp 
av informationen från blanketten har större möjligheter till att anpassa verksamheten 
utifrån familjens kultur och traditioner. Att blanketten endast används till nyanlända 
familjer stärker normen om att förskollärarna har bildat sig en uppfattning utifrån sina 
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egna föreställningar. Det kan ha väldigt liten bäring i förhållande till verkligheten. I 
värsta fall ingen bäring alls.  
 
I resultatet lyfter respondenterna att närvaro av tolk medför en trygghet för personal 
och vårdnadshavare. Att vårdnadshavarna med stöd av tolk ges möjlighet att få en 
djupare inblick i hur förskolan som institution fungerar. Lunneblad (2013) redogör för 
olika anpassningar en förskola kan göra. Det kan vara att skapa en specifik avdelning 
som inriktar sig mot nyanlända familjer och barn.  Att ha en mindre barngrupp ger 
personalen större möjligheter att erbjuda varje familj extra stöd under deras första tid 
i Sverige. Ett annat sätt att anpassa verksamheten är att dela in antalet barn inskrivna 
på en avdelning i halvdagar. Att på förmiddagen ha en barngrupp där vårdnadshavarna 
läser svenska för invandrare (SFI), för att på eftermiddagen ha verksamhet som är både 
för barn och för vårdnadshavare med en annan barngrupp (Lunneblad, 2013). Att 
använda tolk till nyanlända familjer stärker normen om att familjer med en annan 
kultur, ett annat språk och andra traditioner behöver stöd i att komma in i det svenska 
samhället. 

5.1.2 Inskolningsformer 

Deltagarna i vår studie föredrar föräldraaktiv inskolning, vilket också Simonsson 
(2018) ser som den populäraste inskolningsformen. Arnesson Eriksson (2010) och 
Simonsson skriver att vårdnadshavarnas aktiva deltagande är betydande för barnets 
inskolningsprocess. I resultatet är alla respondenter eniga om att vårdnadshavare 
aktivt ska delta i förskolans aktiviteter och bekanta sig med dess miljö. I resultatet 
beskriver respondenterna föräldraaktiv inskolningsform ur ett positivt perspektiv. 
Respondenterna menar dock att de är öppna för att kombinera formen med andra 
inskolningsformer efter familjens behov och önskningar. Vidare visar studier av 
Simonsson; Markström och Simonsson (2017) samt Månsson (2013) att de två 
vanligaste formerna vid inskolning i förskolan är traditionell inskolning och föräldra-
aktiv inskolning. I vår studie kombineras dock den traditionella inskolningsformen 
tillsammans med en föräldraaktiv inskolningsform. Markström (2013) menar dock att 
inskolningens form eller längden på inskolningen inte är det viktigaste, utan hur 
personalen använder tiden. 
 
Vi kan utifrån resultatet se att fördelarna med den föräldraaktiva inskolningsformen i 
sin helhet eller i kombination med andra är att föräldrarnas närvaro skapar en trygghet 
för barnet. Det kan också ge möjligheter för förskollärarna och vårdnadshavarna att 
skapa en god relation. Däremot väcker respondenternas svar en fundering om hur 
detta fungerar i verkligheten. Om föräldrarna ska vara de som ansvarar för barnen 
under inskolningen, hur blir då möjligheterna för förskollärarna att skapa en trygg och 
stabil anknytning. 

5.2 Inskolningsprocessen 

5.2.1 Språkliga barriärer 

I resultatet lyfts problematiken i kommunikationen mellan respondenterna och vård-
nadshavare. Förskollärarna upplever ofta att vårdnadshavarna har kunskap i svenska, 
men att de efter någon månad inte alls har förstått. I förskolans verksamhet synliggörs 
normen att det är svenska som är det ledande språket. Resultatet visar även att 
personalen använder de hjälpmedel och resurser som finns tillgängliga i verksamheten 
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för att underlätta kommunikationen mellan förskolan och familjen. Sandberg och 
Vuorinen (2008) menar att samverkan mellan vårdnadshavare och förskollärare 
bygger på gemensamma tankemönster och språk, samt ett gemensamt synsätt på 
barnet och förskolan. De språkliga barriärerna är något som ständigt finns i förskolans 
verksamhet på olika sätt. 

Resultatet visar också att språkliga barriärer kan påverka barn om det varit utomlands 
en längre period där det endast talat sitt modersmål, och glömt det svenska språket vid 
återkomsten till förskolan. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att det är av vikt för 
förskolläraren att förstå att de språkliga skillnaderna mellan förskolan och familjen 
kan skapa hinder för en god samverkan. Det kan dels leda till att information vård-
nadshavare vill dela med sig av till förskollärarna och tvärtom inte förstås av den andra 
samtalsparten.   

Studier ur ett kulturellt mångfaldsperspektiv visar att värden och föreställningar är 
olikartade i vårt nutida samhälle (Harju & Tallberg Broman, 2013; Jonsdottir & 
Nyberg, 2013). Även resultatet belyser olika värden och föreställningar ur ett kulturellt 
mångfaldsperspektiv. Vårdnadshavare och förskollärare kan ha olika uppfattningar 
om hur omsorg om barnet ska fungera. Det kan leda till att olika konflikter kan uppstå 

då två normsystem kolliderar. En respondent beskrev att vårdnadshavarna ansåg att 
personalen skulle passa upp på barnet genom att mata barnet och i vissa fall även 
amma barnet, personalen menade däremot att en del av deras uppdrag är att stärka 
barnens självkänsla för att öka möjligheten för barnet att bli en självständig individ och 
därför inte tillgodose vårdnadshavarnas önskan.  

Följderna är att användandet av en tolk under inskolnings-processen kan vara både 
positiv och negativ i förhållande till olika värden och föreställningar om hur en inskol-
ningsprocess ska gå till. Dels synliggörs i resultatet att respondenterna använder sig av 
tolk för att “det ger vårdnadshavarna möjlighet att sitta ned och gå ned lite mer på 
djupet”, dels visar även resultatet att ha en tolk närvarande under inskolnings-
processen kan medföra att familjen och barnet vänder sig direkt till tolken. Det kan 
försvåra förskollärarnas arbete med att försöka skapa en anknytning till barnet och 
vårdnadshavare. Tallberg Broman (2013) menar att förskolan är en arena där 
samverkan mellan hem och förskola sker. 

5.3 Kommunikation 

I resultatet framkommer det att beslutet om vilken inskolningsform familjen ska vara 
en del i bestäms av arbetslaget. Samtidigt visar resultatet att det viktigaste är att skapa 
en god kommunikation och trygghet med familjen. Vårdnadshavarna ska alltid ha 
delaktighet och inflytande i hur inskolningsformen ska genomföras. Det synliggörs i 
resultatet, att personalen för en dialog med vårdnadshavare om hur de planerat 
inskolningen. En respondent berättar att de har ett inledande samtal med vårdnads-
havarna om inskolningsprocessen. Personalen förmedlar sin planering till vårdnads-
havarna och de tillsammans resonerar sig fram till ett gemensamt upplägg för 
inskolningen. 
 
Wessman (2010) beskriver att det är förskollärarens uppgift att klargöra för vårdnad-
shavare vilka roller de medverkande förväntas inta, och vilka förväntningar de kan 
ställa på varandra. Simonsson (2018) menar dock att personalen oavsett inskolnings-
form ska arbeta för att vårdnadshavare ska inta en aktiv roll under barnens inskolning. 
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Personalen ska vägleda vårdnadshavarna till att inte bli passiva deltagare under 
processen. Har förskollärarna ett aktivt tillvägagångssätt ökar möjligheterna till en god 
samverkan och att vårdnadshavarna får en ökad kunskap och medvetenhet om för-
skolans verksamhet, rutiner samt hur personalens förhållningssätt till barnen ser ut.  

5.3.1 Trygghet 

Arnesson Eriksson (2010); Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att vårdnadshavarens 
medverkan medför en trygghet för barnet under inskolningsprocessen. Jonsdottir och 
Nyberg säger också att om föräldern är trygg blir barnet tryggt. En respondent menar 
att trygga vårdnadshavare ger trygga barn. Hen säger dock även att närvaron av två 
vårdnadshavare under inskolningsprocessen kan skapa otrygghet och separations-
ångest hos barnet. Enligt Bowlbys anknytningsteori påkallar barn i otrygga och 
stressade situationer på vårdnadshavares uppmärksamhet, för att söka närhet och 
skydd (Hagström, 2010). Det krävs tre förutsättningar för att ett barn ska knyta an till 
en person utanför familjen. Det är “ge fysisk och känslomässig omsorg, att sörja för 
kontinuitet och konsekvens i barnets liv samt att ha ett positivt känslomässigt en-
gagemang i barnet” (Hagström, 2010, s.61). Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan vi 
se att anknytningsteorin relaterar till västvärldens syn på relationen mellan barn och 
förälder. I andra kulturer kan föräldrar/släktingar ta del av barnets omsorg/fostran på 
ett aktivt sätt och anknytningsteorins antagande om primära och sekundära omsorgs-
personer utmanas. Även i relation till samhällsförändringar och förändringar i vård-
nadshavarnas inbördes ansvarsområden och arbetsfördelningar kan anknytnings-
teorins antagande om omsorgspersoners olika roller utmanas. 
 
Wessman(2010) belyser att en gemensam trygghet för både vårdnadshavare och 
förskollärare skapas om de är införstådda med vilka roller de har under inskolnings-
processen. Det blir då tydligt vilka förväntningar de kan ställa på varandra och vilka 
ramar de har att förhålla sig inom. Detta synliggörs i resultatet där en respondent 
beskriver rollfördelningen mellan sig själv och vårdnadshavaren vid lämning av barnet. 
Respondenten menar att det ska vara ett snabbt och tydligt avsked vid lämningen, för 
att vårdnadshavarens tveksamhet i situationen kan göra det svårare för barnet att 
skiljas åt. Indirekt förmedlar förskollärarna vilken roll vårdnadshavaren förväntas inta 
under lämningen. Det blir en osynlig norm förskollärarna förmedlar eftersom 
förskollärarna försöker styra vårdnadshavarna mot en specifik roll. 

5.3.2 Samverkan 

Resultat visar att det är en vårdnadshavare som är med barnet under inskolnings-
processen. Det förekommer dock att båda vårdnadshavarna är med under inskol-
ningens första dag. Resterande dagar föredrar personalen att endast en vårdnads-
havare deltar, för att minska barnets separationsångest. Enligt Hagström (2010) har 
barnet ett biologiskt system som hänvisar barnet att i otrygga och stressade situationer 
påkalla vårdnadshavarens uppmärksamhet via sina signaler för att söka närhet och 
skydd hos dem. Respondenterna menar även att närvaron av båda vårdnadshavarna 
under inskolningsprocessen försvårar barnets möjlighet att knyta an till förskol-
läraren. Tre förutsättningar för att bli anknytningsperson till ett barn är att 
känslomässigt och fysiskt ge omsorg, att verka för kontinuitet samt konsekvens i 
barnets liv och slutligen att visa ett känslomässigt engagemang i barnet (Hagström, 
2010). Om de här tre förutsättningarna är viktiga för att barnet ska kunna skapa en 
anknytning till respondenterna. Hur kan det då förekomma att förskollärarna anser att 
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barnets trygghet i tillvaron, vårdnadshavarna inte ska medverka i den utsträckning 
barnet eventuellt är i behov av. 

6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver inskolningsprocessen 
i förskolan. Frågeställningar utifrån syftet var hur förskollärarna samverkar med vård-
nadshavare under inskolningsprocessen, och hur förskollärarna beskriver sitt tillväga-
gångssätt under inskolningen i förskolan. I detta avsnitt kommer vi i resultat-
diskussionen diskutera förskollärares beskrivning av inskolningsprocessen och hur de 
arbetar med föräldrasamverkan under inskolningsprocessen. I avsnittet metod-
diskussion reflekterar vi över hur valet av metod påverkade insamlandet och 
bearbetningen av materialet. Vi reflekterade över hur metodvalet påverkade genom-
förandet. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att respondenterna lyfter värdet av att marknadsföra 
förskolan. Ett fåtal respondenter säger sig veta att valet grundar sig i att förskolan har 
gott rykte, att förskolans profil är tilltalande samt att förskolans matfilosofi anses vara 
genomtänkt och tilltalande. Idag är vårdnadshavare mer medvetna i sitt val av förskola. 
Vi delar respondenternas åsikter kring att förskolans profil blir allt viktigare. Det 
kommer troligen leda till att förskollärarnas roll förändras till viss del. De kan komma 
att bli ambassadörer både för sitt yrke och sin specifika arbetsplats.  Att marknadsföra 
sin förskolas specifika profil ökar möjligheterna till att fler vårdnadshavare väljer att 
skola in sina barn i den förskola de finner mest lämplig för sitt barn. Att 
vårdnadshavare har möjligheten att välja en profilerad förskola tror vi kan bidra till att 
inskolningsprocessen får en god början. Det är av vikt att förskollärarna ser till att 
vårdnadshavarna är medvetna om vilken roll båda parter förväntas inta under 
inskolningsprocessen (Wessman, 2010). Vårdnadshavare har genom sitt aktiva val av 
förskola skaffat sig förkunskaper om hur verksamheten fungerar. Genom att tydliggöra 
rollfördelningen i början av inskolningsprocessen synliggörs de ramar vårdnads-
havarna och förskollärarna tillsammans skapat för att agera inom. Därtill vilka 
förväntningar de kan ställa på varandra (Wessman, 2010). 
 
Resultatet belyser även att alla familjer inte får sitt första val av förskola, och att när en 
omplacering blir aktuell vill familjen stanna kvar. Detta tror vi kan bero på den trygghet 
familjen skapat till personalen och verksamheten (Vuorinen, 2018). Genom att 
acceptera en omplacering behöver familjen återigen genomgå en inskolningsprocess. 
Då måste barnet och familjen påbörja en ny anknytningsprocess. 

6.1.1 Förskollärares tillvägagångssätt  

Respondenterna säger att utgångspunkten inför varje inskolning är att den ska 
anpassas efter barnet och familjens behov. Samtidigt visar resultatet att det är 
förskolans beslut vilken inskolningsform och vilka tider under dagen inskolningen ska 
genomföras. Hur kan respondenterna anpassa inskolningen efter vårdnadshavarnas 
behov, när de redan planerat hur de vill genomföra den? Vad signalerar förskollärarna 
till vårdnadshavarna när det gäller inflytande och delaktighet i hur introduktionen kan 
utformas? För att ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande, skulle 
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ett tillvägagångssätt kunna vara att låta vårdnadshavarna under det första mötet delge 
sina tankar och synpunkter. 
 

I resultatet lyfter respondenterna att förskolan ofta kan vara familjens första kontakt 
med det svenska samhället som institution. Även Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter 
komplexiteten i mötet med förskolan som institution, att de kan vara svårt att förstå 
det nya sociala systemet, språket och hur de praktiska och teoretiska kunskaperna om 
hur en demokrati fungerar samt hur de kan påverka förskolan. Ur ett vidare perspektiv 
framkommer det att den svenska förskolan är en institution uppbyggd på relationen 
mellan barn, vårdnadshavare och förskollärare. Det vi kan se utifrån resultatet är att i 
mångkulturella förskolor känner sig förskollärarna ibland missförstådda av vård-
nadshavare om vad förskolläraryrket innebär. Utifrån ett normkritiskt perspektiv hur 
förskollärarnas förhållningssätt synliggörs, kan vi se att anknytningsteorin det vill säga 
hur förskollärarnas tillvägagångssätt synliggörs under inskolningsprocessen relaterar 
till västvärldens syn på relationen mellan barn och vårdnadshavare. I andra kulturer 
kan vårdnadshavare/släktingar ta del av barnets omsorg/ fostran på ett aktivt sätt och 
anknytningsteorins antagande om primära och sekundära omsorgspersoner utmanas 
(Hagström, 2010). Tilläggas kan att det även är en traditionell syn på kärnfamiljen, där 
en person förväntas ha huvudansvaret för inskolningen.  Under inskolningen kan ett 
barn med omsorgsbrist från sina vårdnadshavare finna en kompletterande 
anknytningsperson i förskolan.  Resultatet visar att arbetslaget ofta utser en personal 
till att bli barnets anknytningspedagog. För den utsedda personen blir det därför viktigt 
menar Killén (2004, 2008) att hen skapar trygghet och en känslomässig anknytning 
till barnet för att inskolningen ska kunna bli så trygg som möjligt för barnet. 
 

I resultatet synliggörs att förskollärarna använder sig av tolk vid inskolning. En 
respondent uttryckte att “det ger vårdnadshavarna möjlighet att sitta ned och gå ned 
lite mer på djupet”. Följden blir att användandet av en tolk under inskolningsprocessen 
kan vara både positiv och negativ i förhållande till olika värden och föreställningar om 
hur en inskolningsprocess ska gå till. Vi menar att fördelarna med en tolk är att 
vårdnadshavarna och förskollärarna kan förstå varandra tack vare översättning till sitt 
respektive modersmål, det kan också skapa en trygghet för både vårdnadshavaren och 
förskolläraren. Nackdelar kan bli att vårdnadshavarna känner ett större förtroende för 
tolken än för förskolläraren. Förtroendet vårdnadshavaren känner för tolken anser vi 
skapas av att de delar samma språk och troligen även tankemönster (Sandberg & 
Vuorinen, 2008). Detta kan inverka negativt på både den framtida kommunikationen 
och relationsskapandet mellan familjen och förskolläraren. Förskollärarens möjlig-
heter att kunna skapa en god anknytning och bli barnets anknytningsperson under 
inskolningsprocessen kan bli mer komplexa med en tolk närvarande. Även Lunneblad 
(2013) menar i sin studie att det till stor del är förskollärarnas förhållningssätt som styr 
hur kommunikationen med föräldrar med annat modersmål fungerar. Att om förskol-
lärarna ser den nyanlända familjens erfarenheter och kunskaper som en tillgång 
istället för hinder, underlättar det arbetet med att skapa både anknytning till barnet 
men också till föräldrarna. Det är därför viktigt att förskolläraren och tolken redan 
innan inskolningen startar, gemensamt har förtydligat sina respektive roller för 
varandra. 

Resultatet lyfter att en vårdnadshavare bör närvara under inskolningsprocessen. Det 
förekommer dock att båda vårdnadshavarna är med under inskolningens första dag. 
Resterande dagar föredrar personalen att endast en vårdnadshavare deltar, för att 
barnet inte ska få separationsångest från två personer samtidigt. Ytterligare en 
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anledning till respondenternas val kan vara att de flesta förskolemiljöer inte är fysiskt 
anpassade för mer än den aktuella barngruppen och personalen. Dock ställer vi oss 
frågan hur man kan påstå att två närvarande vårdnadshavare skapar otrygghet medan 
närvaron av en inte gör det. För barnet måste väl båda vårdnadshavarna utgöra 
maximal trygghet i en främmande miljö? Föräldrarna är av stor betydelse för att barnet 
ska skapa en god relation till personalen (Hagström, 2010). Tillika kan vi ställa oss 
frågan hur förskollärarna arbetar för att skapa en relation till båda vårdnadshavarna. 
När endast en (i taget) är välkommen under inskolningen. En respondent ger förslaget 
att föräldrarna får dela upp inskolningsdagarna mellan varandra. Respondenterna 
berättar att de tillämpar en föräldraaktiv form eller kombinerar den tillsammans med 
en annan form. En anledning med föräldraaktiv form är att vårdnadshavaren ska få se 
och få en djupare förståelse för förskolans verksamhet. Genom att välkomna en 
vårdnadshavare i taget, dagarna efter varandra introduceras den andra vårdnads-
havaren på liknande sätt. Förskolan anses vara en arena där värden och föreställningar 
utmanas (Harju & Tallberg Broman, 2013). Denna norm att endast en vårdnadshavare 
bör delta under inskolningsprocessen bör utmanas. Att utifrån ett jämställdhets-
perspektiv möjliggöra för båda vårdnadshavarna att vara delaktiga i inskolnings-
processen (Jonsdottir & Nyberg, 2013; Woodhead & Moss, 2007). 

6.1.2 Samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare 

Utifrån resultatet ställer vi oss frågan hur det kommer sig att personalen i förskolan, 
trots sin kunskap och sina erfarenheter anser att den demokratiska grund förskolan 
vilar på ska förstås av alla vårdnadshavare. Vi har utifrån resultatet kunnat se att 
respondenterna upplever att vårdnadshavare är nöjda med att barnen får en god 
omsorg och möjlighet till lek i förskolan. Dock har vi upplevt att det saknas en 
förståelse hos vårdnadshavarna för att förskolan utöver omsorg, är en plats där nya 
kunskaper och erfarenheter etableras (Lunneblad, 2013). För att förskolan ska kunna 
vara en plats där nya kunskaper och erfarenheter etableras går våra tankar till vilka 
förutsättningar som krävs för att detta ska vara genomförbart för förskollärarna. En 
förutsättning kan vara att vårdnadshavare och förskollärare delar tankemönster och 
språk (Sandberg & Vuorinen, 2008). Med språk i detta sammanhang menar vi en 
gemensam förståelse för innehållet i förskolans uppdrag, och inte verbalt talspråk. 
Utomhusaktiviteter är en stor del av förskolans verksamhet och aktiviteter genomförs 
oavsett väder. En av förskolans normer är att personalen i förskolan förväntar sig att 
barnen ska ha kläder efter väder. Att personalen i förskolan förväntar sig att barnen 
ska ha “rätt kläder” kan skapa en stress och en otrygghet för vårdnadshavarna. Det är 
inte alla familjer som har ekonomiska förutsättningar för att införskaffa de kläder 
verksamheten kräver.  
 
Av resultatet har vi kunnat se att olika situationer i förskolan kräver god 
kommunikation och gott samarbete för att skapa trygghet och goda relationer mellan 
familj och förskollärare. En situation som blir tydlig i resultatet är första gången barnet 
ska lämnas och den dagliga tamburkontakten under inskolningsprocessen. Förskol-
lärarna förespråkar ett snabbt och tydligt avsked, det anser vi vara det mest positiva 
för barnet. Respondenterna uppfattar dock att vårdnadshavarna kan känna tvek-
samhet inför att lämna sitt barn. Vi tror det kan bero på att vårdnadshavaren inte vet 
vilken roll de förväntas inta vid lämningen. Det kan vara om barnet hade börjat gråta, 
det skapar tvekan hos vårdnadshavaren om hen ska stanna och trösta eller lämna 
förskolan. Genom att tydliggöra rollfördelningen i början av inskolningsprocessen vet 
vårdnadshavaren och förskolläraren hur de ska gå tillväga samt vilka förväntningar de 
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ställer på varandra i den situationen (Wessman, 2010). Även om vårdnadshavaren och 
förskolläraren tidigare haft en dialog om hur de ska agera under lämningen, kan de 
båda skicka olika signaler till barnet när lämningen sedan sker. Det medför att barnet 
förmodligen blir otryggt och förvirrat av situationen (Hagström, 2010). Tambur-
kontakten är enligt respondenterna en viktig del för att skapa en trygg anknytning till 
både vårdnadshavare och barnet. Resultatet visar att tamburkontakten är en bra 
situation för förskollärarna att förmedla relevant information. I läroplanen för förskola 
står det att personalen ska ha fortlöpande samtal med vårdnadshavare. Det är både en 
riktlinje och en norm i förskolan, men frågan är i vilken utsträckning den praktiseras. 
Det är inte ovanligt att vårdnadshavare upplever att det är svårt att träffa ordinarie 
personal vid hämtning/lämning då avdelningarna ofta slås ihop vid öppning och 
stängning. Vi ställer oss frågan vad samtalet får för kvalitet och vilken “relevant 
information” som förmedlas om personen som ska berätta om barnets dag inte ens har 
sett barnet under dagen.  
 
Vi kan utifrån resultatet se att fördelarna med den föräldraaktiva inskolningsformen i 
sin helhet eller i kombination med andra är att vårdnadshavarens närvaro skapar en 
trygghet för barnet (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Det kan också ge möjligheter för 
förskollärarna och vårdnadshavarna att skapa en god relation. Däremot väcker 
respondenternas svar en fundering om hur detta fungerar i verkligheten. Broberg, 
Broberg och Hagström (2012) lyfter kritik mot den föräldraaktiva inskolningsformen. 
De menar att tre till fem dagar kan vara kort tid för barnet och dess förälder att bli 
trygga i förskolans verksamhet, eftersom föräldern har ansvaret för barnet. Om 
vårdnadshavarna ska vara de som ansvarar för barnen under inskolningen, hur blir 
möjligheterna för förskollärarna att skapa en trygg och stabil anknytning till barnet? 
Vi kan utifrån resultatet se att förskollärarna och vårdnadshavare kan ha olika 
uppfattningar om vad trygghet är. Förskollärarna anser att trygghet skapas av rutiner 
och att barnen ska ges möjlighet att bli självständiga individer. Dock anser 
vårdnadshavare att förskollärarna bör fokusera på närhet och omsorg. Detta kan skapa 
otrygghet hos vårdnadshavare. Att vårdnadshavarna kan känna sig otrygga i sin 
relation med respondenterna kan bero på att förskollärarna inte varit tydliga i att 
omsorg och lärande tillsammans är verksamheten. Förskollärarna kan samtidigt känna 
sig missförstådda och otillräckliga, det anser vi kan bero på att en del av förskolans 
uppdrag utöver omsorg är att bidra till barnets utveckling och lärande. Förskollärarna 
bör tydliggöra för vårdnadshavare att omsorg och trygghet tillsammans med lärande 
är lika viktiga för att barnet ska ges möjlighet att utveckla sina tidigare erfarenheter 
och skaffa sig nya kunskaper (Skolverket, 2018).  
 

I resultatet beskrivs att personal på stor- respektive småbarnsavdelning inte alltid är 
överens om hur en överinskolning ska gå till. Personal på småbarnsavdelningen anser 
inte att vårdnadshavarna bör vara med vid överflytten. Dock anser personal arbetande 
på storbarnsavdelningen tvärtom. Småbarnsavdelningen är på väg att avsluta en 
relation och storbarnsavdelningen ska påbörja en ny relation. Harju och Tallberg 
Broman (2013) menar att förskolan är en arena för att skapa ett samarbete mellan 
förskola och hem. Vi ställer oss frågan hur förskolan som arena kan nå ut till familjer 
och vårdnadshavare om förskollärarna inte är eniga i hur överflyttningen ska genom-
föras. 
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6.2 Metoddiskussion 

I början av processen var tanken att intervjua både barnskötare och förskollärare om 
inskolningsprocessen i förskolan och överinskolning till förskoleklass. Vi övervägde 
valet och bestämde att smalna av området till förskolan. Vi valde att fokusera på för-
skolans inskolningsprocess och endast intervjua verksamma förskollärare. Detta på 
grund av att studiens fokus inte skulle bli för bred. Valet av metod diskuterade vi 
utifrån de förutsättningar vi hade till ett praktiskt genomförande. Att genomföra semi-
strukturerade intervjuer gav oss möjlighet att ställa frågor under ett personligt möte, 
och att svaren gav mer utförlig information än vad en enkätundersökning skulle gjort. 
Observation valdes bort som datainsamling då det sent på hösten förekommer få 
inskolningar. För barnet och familjen kan det vara obekvämt och integritetskränkande 
att genomföra observation. Fördelarna med att observera är att personalens hand-
lingar blir synliga. Dock var syftet att undersöka hur förskollärarna beskriver 
inskolningsprocessen i förskolan, inte hur de agerar. Att tillämpa en kvalitativ semi-
strukturerad intervju där personalens tankar kring inskolningsprocessen blev synliga, 
medförde att syftet fick större möjlighet att besvaras.  
 
Framställningen av data i den kvalitativa intervjun byggde på våra färdigheter och 
personliga omdömen när det gällde ställandet av frågor. Att vi har kunskap om ämnet 
för intervjun krävs för kunna att ställa andra frågor, att följa upp respondentens svar 
(Kvale & Brinkman, 2009). Vi ställer oss frågan om våra färdigheter och personliga 
omdömen under intervjuerna påverkade respondenternas svar. 
 
En anledning till valet av metod var respondenternas tillgänglighet. En annan an-
ledning var att förskolorna ligger nära våra hemorter. Ytterligare ett urval vi ansåg var 
viktigt för studiens tillförlitlighet var att samtliga respondenter i urvalsgruppen skulle 
vara utbildade verksamma förskollärare. Respondenterna skulle även ha erfarenheter 
ifrån inskolningsprocesser. I en kvalitativ undersökning kan det vara givande att 
använda sig av en särskild grupp informanter (Stukát, 2011). Tanken att endast inter-
vjua förskollärare skulle ge oss en tydligare bild över förskollärarens ansvar i förskolan. 
Metoden vi valt gav oss tydliga och utförliga svar på våra frågor och besvarade syftet. 
Däremot kunde ett bredare urval av respondenter gett oss möjligheten att jämföra 
olika yrkeskategorier inom förskolan. Dock fick vi möjlighet att jämföra likheter och 
skillnader mellan olika avdelningar på samma förskola. Det väckte tankar hos oss om 
hur samarbetet mellan avdelningarna fungerarar i verkligheten. 

6.2.1 Genomförande 

Första steget i processen var att kontakta respektive deltagare via telefon och mail för 
att presentera syftet med studien, och undersöka om det fanns ett intresse för deltag-
ande. Andra steget i processen var utskick av missivbrev (bilaga 1) via mail och SMS 
med information om studiens syfte, frågeställningar, datainsamlingsmetod och hur vi 
beaktade de etiska aspekterna. Tillsammans med missivbrevet skickades intervju-
guiden (bilaga 2). Det medförde en möjlighet för respondenterna att kunna förbereda 
sig inför intervjun. Vi upplevde att respondenterna hade stöd i sina förberedelser 
genom utskick av missivbrevet och intervjuguiden. Det menar vi framkom tydligt 
eftersom respondenterna hade få frågor innan intervjun. Att använda ljudinspelning 
under intervjuerna upplevde vi positivt. I efterhand kunde vi citera respondenterna på 
ett korrekt sätt (Bryman, 2011), det medförde att vi fick ett rikare datamaterial. 
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7 Slutsats 

Utifrån vårt resultat har vi fått svar på vårt syfte; att undersöka hur förskollärarna 
beskriver inskolningsprocessen i förskolan. Vidare följer en slutsats av studien. 
Resultatet visar att förskollärares erfarenheter och kunskaper, tillsammans med deras 
förhållningssätt avgör valet av inskolningsform. Förhållningssättet lägger också 
grunden för hur förskollärarna samverkar med vårdnadshavarna. Respondenterna 
redogör för hur inskolningsprocessen genomförs och vad de anser vara viktigt i 
processen som helhet. De framkommer dock inte i studien hur vårdnadshavares in-
flytande fungerar i realiteten. Respondenterna säger endast att vårdnadshavare ska ha 
inflytande och att de har möjlighet att påverka inskolningsprocessen. 

Att genomföra semistrukturerade intervjuer var en metod vi upplevde fungerade väl i 
förhållande till syftet. De insamlade datamaterialet gav oss ett rikt material att 
analysera och diskutera. Det normkritiska perspektiv vi valt att utgå ifrån i vår analys, 
skapade tankar och funderingar om hur stor betydelse både synliga och osynliga 
normer i förskolan har för upplevelsen av inskolningsprocessen. I resultatet visas det 
att förskollärarna kunde ta för givet att vårdnadshavarna hade samma normsystem 
som förskolan har. Resultatet visade även på att bristen på kommunikationen med 
vårdnadshavarna i förhållande till vad förskollärarna ansåg vara självklart var en del 
av de osynliga normerna. 

8 Vidare forskning  

I denna studie har fokus varit på hur åtta förskollärare beskriver inskolningsprocessen, 
och hur förskollärarna samverkar med vårdnadshavare. Resultatet visar att förskol-
lärarna beskriver att vårdnadshavarna får möjligheter till delaktighet och inflytande 
under inskolningen, dock inte hur. Att undersöka hur en inskolningsprocess fungerar 
i praktiken genom att observera skulle kunna synliggöra hur förskollärare agerar under 
inskolning. Genom att genomföra både intervju och observation skulle det belysa om 
förskollärarna utför sin teori i praktiken.  

I resultatet redogörs för hur förskolan arbetar med familjer med annat modersmål. Alla 
respondenter berättar att de använder sig av en tolk när familjen har ett annat 
modersmål. Det skulle vara intressant att mer ingående undersöka hur verksamheten 
anpassas efter familjer med annat modersmål under inskolningsprocessen. I vilken 
reell utsträckning har personalen tillgång till tolk? 

I resultatet visas att utvärdering av inskolningsprocessen inte sker i den utsträckning 
vi i vår framtida yrkesroll ser vara önskvärt. Respondenterna säger att de utvärderar 
varje inskolning, de kan dock inte visa hur. För att inskolningsprocessen ska kunna 
utvecklas och i realiteten anpassas efter varje enskild familjs behov anser vi att 
utvärderingen bör genomföras och dokumenteras på ett tydligare sätt. 

 

 

 

 



 27 

Referenslista 

Arnesson Eriksson, M. (2010). En bra start- om inskolning och föräldrakontakt i 
förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

Bouakaz (2003). Parental involvement in school: What promotes and what hinders 
parental involvement in an urban school. Hämtad den 2 januari 2019 från 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4684/Doctoral%20Thesis.pdf?seq
uence=2&isAllowed=y  

Broberg, M., Broberg, A. & Hagström, B. (2012). Anknytning i förskolan: vikten av 
trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur och Kultur. 

Hagström, B. (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. Hämtad den 
12 december 2018 från 
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:muep.mau.se:2043/9891  

Halldén, G. (2007). (Red). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. 
Stockholm: Carlssons Förlag. 

Harju, A. & Tallberg Broman, I. (2013). Föräldrar, förskola och skola- om mångfald, 
makt och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Hellman, A. (2013). Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv. 
Stockholm: Liber. 

Jensen, E. & Jensen, H. (2008). Professionellt föräldrasamarbete. Stockolm: Liber. 
Jonsdottir, F. & Nyberg, E. (2013). Erkännande, empowerment och demokratiska 

samtal. Harju, A. & Tallberg Broman, I. (Red.), Föräldrar, förskola och skola- 
om mångfald, makt och möjligheter. (s.59-76). Lund: Studentlitteratur. 

Killén, K. (2004). Attachment theory and emotional abuse and neglect. Paper 
presented at the third Nordic Congress on child abuse and Neglect. Åbo; Finland. 

Killén, K. (2008). Professionell utveckling & handledning: ett yrkesövergripande 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Lunneblad, J. (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända 
barn och familjer i den svenska förskolan. Nordic early childhood education 
research journal tidskrift för nordisk Barnehageforskning, VOL.6, nr. 8, s. 1-14) 
Hämtad den 7 januari 2019 från 
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/339  

Markström, A-M. (2013). Pedagogisering av föräldrar i förskola och skola. Harju, A. & 
Tallberg Broman, I. (Red.), Föräldrar, förskola och skola- om mångfald, makt 
och möjligheter. (s.216-218). Lund: Studentlitteratur. 

Markström, A. Simonsson, M. (2017). Introduction to preschool: strategies for 
managing the gap between home and preschool. Nordic Journal of Studies in 
Educational policy. Hämtad den 14 maj 2018 från http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1140649/FULLTEXT01.pdf 

Månsson, A. (2013). Familjens inskolning i förskolan- ett rum för möjligheter. Harju, 
A. & Tallberg Broman, I. (Red.), Föräldrar, förskola och skola- om mångfald, 
makt och möjligheter. (s.81). Lund: Studentlitteratur. 

Salmson, K, & Ivarsson, J. (2015). Normkreativitet i förskolan- om normkritik och 
vägar till likabehandling. Lettland: Olika Förlag AB. 

Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2008). Preschool–home cooperation in change. 
International Journal of Early Years Education, 16:2, s. 151-161. Hämtad den 13 
december 2018 från 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=a33b523f-9907-
44c6-b493-4c17dddff6cd%40pdc-v-sessmgr06  

Skolverket (2016). Läroplanen för förskolan. Stockholm: Fritez. 
Skolverket (2018). Läroplanen för förskolan. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4684/Doctoral%20Thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4684/Doctoral%20Thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:muep.mau.se:2043/9891
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/339
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140649/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140649/FULLTEXT01.pdf
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=a33b523f-9907-44c6-b493-4c17dddff6cd%40pdc-v-sessmgr06
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=a33b523f-9907-44c6-b493-4c17dddff6cd%40pdc-v-sessmgr06


 28 

Simonsson, M. (2018). Föräldraidentiteter som skapas och formas under 
inskolningen i förskolan. Venue, (7), 1-6. Hämtad den 4 maj 2018 från 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1194320/FULLTEXT02.pdf 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Svenska akademiens ordböcker (2018). Hämtad den 19 december 2018 från 
https://svenska.se/tre/?sok=f%C3%B6r%C3%A4lder&pz=1 (förälder) & 
https://svenska.se/tre/?sok=v%C3%A5rdnadshavare&pz=1 (vårdnadshavare). 

Vuorinen, T. (2018). ‘Remote parenting’: parents’ perspectives on, and experiences 
of, home and preschool collaboration. Hämtad den 8januari 2018 från 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1442005 

Wessman, C. (2010). Välkommen till förskolan. Stockholm: Natur och kultur. 
Woodhead, M. & Moss, P. eds. (2007). Early Childhood and Primary Education: 

Transitions in the Lives of Young Children. Early Childhood in Focus (2). Milton 
Keynes: Open University. Hämtad den 12 december 2018 från 
https://oro.open.ac.uk/16667/1/ECiF2.DAT.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1194320/FULLTEXT02.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1194320/FULLTEXT02.pdf
https://svenska.se/tre/?sok=f%C3%B6r%C3%A4lder&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=v%C3%A5rdnadshavare&pz=1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1442005
https://oro.open.ac.uk/16667/1/ECiF2.DAT.pdf


 29 

Bilaga 1 

Hej, 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet 
vid Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt självständiga arbete om introduktion 
i förskolan utifrån förskollärares perspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka 
hur du som förskollärare beskriver inskolningsprocessen.  

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökningsmetod då vi kommer genomföra 
personliga intervjuer med verksamma förskollärare. Intervjun kommer att innefatta 
öppna frågor där du får möjlighet att beskriva och resonera kring 
inskolningsprocessen. Varje intervju beräknas ta 30-45 minuter. Intervjuerna 
genomförs vid ett personligt möte med dig där en av oss deltar. Intervjuerna kommer 
att spelas in för att ge oss möjlighet att föra ett mer aktivt samtal vid intervjun. 
Materialet kommer endast hanteras av oss som skrivpar samt vår handledare och 
examinator. Materialet kommer raderas så snart arbetet är godkänt. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. Studien 
kommer publiceras i databasen Diva så snart den är godkänd. 

Studien kommer att följa de regler Vetenskapsrådet (2017) har formulerat gällande 
samhällsvetenskaplig forskning. Det betyder att alla uppgifter om namn på deltagare 
och förskolor kommer att behandlas konfidentiellt. Studien omfattas av 8-10 
deltagare där varje deltagares medverkan är frivilligt och du kan närsomhelst avstå 
från fortsatt medverkan. 

  

Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss! 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Emily Nilsson Fornstedt och Lina Öhling 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Vem tar kontakt efter placeringen (förskolechef? Personal? vårdnadshavare?) 

 

Får barn och vårdnadshavare besöka förskolan inför eventuell placering? 

 
Hur tror du det kommer sig att föräldrarna väljer just er förskola? 

 

Hur och på vilket sätt tar du emot informationen om ett nytt barn? 

 
Har ni några praktiska förberedelser inför inskolningen? 

 

Inskolning barn med annat modersmål? 

 

Kan du beskriva hur en inskolning går till? 

 
Hur ser formen på inskolningen ut? Vem har bestämt den? 

Har vårdnadshavare inflytande över formen? 

 
Använder ni alltid samma inskolningsform? Fördelar/nackdelar? 

Något du vill förändra? 

 

Vilken person är med vid inskolningen, föräldrar, vårdnadshavare, annan? 

 
Vilka meningsskiljaktigheter kan uppstå? Egna erfarenheter? 

 Om JA, Hur ser upplägget för detta ut? 

 

Hur fungerar överinskolning? 
·         Småbarn till storbarn 

·         Äldre barn utanför verksamheten (ex. byte av förskola). 
 
Hur ser den fortsatta föräldrasamverkan ut? 

 

Erbjuds föräldrar uppföljningssamtal efter introduktionen? 

 

Hur tror du att föräldrar uppfattade inskolningen? 

 

 

 

 

 

 

 


