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Syftet med studien var att undersöka vilken upplevelse föräldrar har av sina barns 
förskoleintroduktion. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi valt att genomföra 
intervjuer med föräldrar. Resultatet talade för att de flesta föräldrar hade en positiv 
upplevelse av introduktionen men anser att det finns två faktorer som behöver ut-
vecklas. Dessa var informationen inför och under introduktionen samt att det bör 
finnas möjlighet för introduktionen att vara mer flexibel. Den flexibilitet föräldrarna 
vill se gällde speciellt introduktionens längd. Våra slutsatser av det resultat vi fått 
fram är att förskolorna skulle behöva utveckla ett informationsmaterial de ger ut in-
för introduktionen, samt föra en dialog med föräldrarna kring deras förväntningar 
och önskemål inför barnets förskoleintroduktion.  
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1. Inledning 
Att börja förskolan är en omvälvande och stor händelse för både föräldrar och deras 
barn. Det kan vara första gången föräldrar lämnar bort sitt barn till personer barnet 
inte känner vilket medför att förskolestarten kan kännas både skrämmande och för-
väntansfull. När vi började diskutera ämnet introduktioner i förskolan uppmärk-
sammande vi att vi själva har skilda erfarenheter kring introduktion i förskolan, kring 
upplägg och information. Ämnet blev då ännu mer intressant och vi valde att göra 
denna studie för att se hur andra föräldrar upplevt introduktionen i förskolan och hur 
genomförandet av introduktionen sett ut.  
 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) är det skri-
vet att:  

Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans 
med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. 
Förskollärare ska ge föräldrar möjlighet till delaktighet i 
verksamheten.  

 
Formuleringen ”god introduktion” har fått oss att fundera på vad det är som gör att 
föräldrar får positiva eller negativa uppfattningar av introduktionen. Eftersom Lpfö 
98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) belyser vikten av att introduktionen ska 
vara god vill vi med denna studie belysa vad föräldrar anser kännetecknar en god in-
troduktion och hur de ser på introduktionens utvecklingsmöjligheter. Vi var även in-
tresserade av att se hur föräldrar involveras i introduktionen, då vår uppfattning är 
att en del föräldrar känner sig utanför under introduktionen och att det bara läggs 
fokus på barnet. Det poängteras av Arnesson Eriksson (2010) och Wessman (2010) 
att det bör läggas fokus på barnets familj under introduktionen så de känner sig in-
volverade. Att få en kännedom kring föräldrars upplevelser av deras barns förskolein-
troduktion kan vara till hjälp för oss, i våra framtida roller som lärare när vi kommer 
ansvara för introduktioner. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser föräldrar har av sina barns för-
skoleintroduktion. 
 
De forskningsfrågor vi utgår från i vår studie är: 
 
1. Vad anser föräldrar kännetecknar en god introduktion i förskolans verksamhet? 
 
2. Vilka utvecklingsmöjligheter anser föräldrar det finns för introduktion i förskolans 

verksamhet? 
 
1.3 Definition av begreppet introduktion 
I förskolan används det olika begrepp för att beskriva introduktionen av barn in i 
verksamheten. De vanligt förekommande begreppen är introduktion, inskolning och 
invänjning. I den här studien kommer begreppet introduktion att användas på grund 
av det begreppet används i Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010).  
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2.  Litteraturgenomgång 
Detta avsnitt innefattar fyra delar. Vi börjar med att ge en historisk tillbakablick, se-
dan beskrivs samverkan mellan hem och förskola, introduktion i förskolan och det 
avslutas med de olika introduktionsmodellerna.   
 
2.1 Introduktionens historia 
Förskolans verksamhet är frivillig men idag går allt större del av Sveriges barn i för-
skolan. För sju år sedan var cirka 43000 ettåringar inskriva i förskolan och år 2012 
hade den andelen ökat till cirka 55000 ettåringar (Skolverket, 2012). Historiskt sett 
har förskoleintroduktionen, som den ser ut idag, ingen lång historia men kan enligt 
Hedin (1987) tagit sin början under 1970-talet. Introduktionen skedde då genom att 
barnen skolades in ett och ett och personalens syfte var att helt ersätta föräldern. Syf-
tet med att föräldern var med under introduktionen var då för att föräldern skulle 
kunna lära personalen hur det egna barn fungerar för att personalen sen skulle kunna 
ta hand om barnet på exakt samma sätt som föräldern gör.  
 
Från individuell introduktion berättar Hedin (1987) att det gick vidare till att bli van-
ligt med gruppintroduktion i förskolans verksamhet. För dessa gruppintroduktioner 
fick personalen en fyraveckors period av förberedelse som sen skulle mynna ut i att 
gruppen av barn fick vänja sig in i förskolemiljön under en tidsrymd av två veckor.  
Det var en generell modell för introduktionen i förskolan och det delades upp i olika 
steg för hur introduktionen skulle läggas upp. Syftet med introduktionen var att få 
barnet att känns sig trygg i det nya sammanhang som barnet skulle ta del av. Niss 
(1987) beskrev introduktion som något som behöver vara en medveten genomarbetad 
metod som gör så att varje barn blir väl mottaget på förskolan. Att börja i förskolan är 
mycket omvälvande både för barnet och dess familj och det bör personalen ha i 
åtanke vid introduktionens genomförande. Under 1980–talet fanns det i Stockholm 
ett program som handlade om introduktionen till förskolan som hette ”Introduktion 
för personal, barn och förälder vid nystartat daghem” och kallades förkortat för “Att 
starta”. Detta program innehöll riktlinjer för att skapa goda förutsättningar för barn 
som får plats i barnomsorgen då nya förskolor öppnades. Skriften innehöll ett schema 
för hur det skulle gå till med introduktionen och under vilken tidsrymd det skulle ske. 
Denna skrift beskrev då hela, stora och nya gruppers introduktion och skulle som 
längst ta tolv veckor för hela gruppen, från första till sista barn. Varje barns enskilda 
introduktionstid var två veckor och introduktionen skulle ske med små grupper om 
två till tre barn.  
 
På senare år har introduktionen utvecklats på så sätt att det finns flera modeller av 
introduktion. Arnesson Eriksson (2010) och Wessman (2010) ger en beskrivning på 
de två vanligt förekommande modellerna av introduktion, vilka vanligen kallas för 
traditionell och föräldraaktiv introduktion. Dessa två modeller presenteras under ru-
briken olika introduktionsmodeller.  
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2.2  Introduktionens betydelse för samverkan mellan hem och förskola 
Vid introduktionen läggs grunden för ett gott samarbete med föräldrar och det är nå-
got Wessman (2010) lägger stor vikt vid då hon skriver om introduktion. I Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolläraren ska ansvara för att bar-
net och dess föräldrar får en god introduktion i förskolan och belyser även på andra 
sätt samverkan med föräldrar bör ske på. Samverkan mellan hem och förskola har 
genom tiden sett väldigt olika ut. Enligt Tallberg Broman (2013) ansågs förskolan förr 
vara en institution och då ge stöd till föräldrar. Kontakten mellan föräldrar och för-
skolan fokuserade då på hur föräldrarna skulle uppfostra sina barn och hembesök var 
vanligt återkommande. Enligt dem är lärare idag medvetna om att föräldrar har erfa-
renheter och åsikter kring förskolans mål och verksamhet. För att verksamheten ska 
vara så utvecklande och trygg som möjligt för barnen betonar Ylvén och Wilder 
(2009) att förskolans personal och föräldrar behöver ha en god relation mellan 
varandra där personalen bör ge föräldrar information och en möjlighet för dem att 
vara delaktiga i verksamheten.  
 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) är det tyd-
ligt beskrivet att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och ett samarbete 
med föräldrar ska finnas. Samarbetet kan ske på olika sätt med både informella och 
formella möten (Sandberg & Vuorinen, 2007). De informella mötena beskriver de 
som den vardagliga kontakten, till exempel vid lämning och hämtning. Den infor-
mella kontakten mellan förskolans personal och föräldrar betraktas viktig då de be-
skriver att föräldrar ofta vill veta hur barnets dag varit och vem barnet lekt med. De 
betonar även att föräldrar ibland kan tycka det är svårt att finna den tiden att samtala 
med personalen då många barn lämnas och hämtas vid samma tidpunkt. Det for-
mella mötet mellan förskolans personal och föräldrar beskriver de sker vid föräldra-
samtal och föräldramöten (a.a.). Redan vid barnets introduktion i förskolans verk-
samhet anser Wessman (2010) att förskolans personal bör ge föräldrar information 
kring hur samarbete dem emellan ska ske. Hon menar att det är personalens ansvar 
kring att ett samarbete sker så är det även personalens ansvar att tydliggöra hur detta 
ska genomföras.  
 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
föräldrar ska vara delaktiga i verksamheten och ges möjlighet till att påverka. Föräld-
rainflytandet kan uppfattas och se olika ut enligt Sandberg och Vuorinen (2007) då 
de menar att föräldrar kan uppleva att de har inflytande när personalen lyssnar till 
dem, ett annat sätt kan vara att personalen frågar föräldrar om deras åsikter kring 
verksamheten. Det försvåras dock av att föräldrars rätt till inflytande inte alltid är 
helt enkelt då en del av förskolans personal anser att föräldrar inte bör bestämma 
över det pedagogiska innehållet. Det faktum att föräldrar är allt mer välutbildade idag 
problematiseras, då de menar att det gör att föräldrar är medvetna över att de kan 
påverka verksamheten i viss utsträckning. Men en del föräldrar vill inte alls påverka 
den pedagogiska verksamheten utan anser att det är personalen som ska ansvara över 
den delen. Det faktum att föräldrar ska ges inflytande och kunna påverka verksam-
heten ställer även högre krav på lärarna menar Tallberg Broman (2013) och fortsätter 
att beskriva att det finns lärare som säger sig inte kunna hantera föräldrars rätt till 
inflytande. De menar att lärare känner att de inte har tillräckligt med kunskaper för 
att möta föräldrarna i de situationerna där föräldrar ställer krav. Det behöver dock 
inte vara problematiskt för förskolans personal att möta föräldrar då Sandberg och 
Vuorinen (2007) belyser att personal och föräldrar redan från första mötet vid intro-
duktionen kan förstå varandra men att det också kan vara så att det krävs lite mer 
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arbete för att skapa en relation. En underlättande faktor i samarbetet kan enligt 
Sandberg och Vuorinen vara att personal och föräldrar utgår från samma grundtanke 
vilket kan vara att personal och föräldrar har samma syn på värdegrund och köns-
roller. De menar också att en väl fungerande kommunikation är en betydande del i 
samverkan mellan hem och förskola, för om kommunikationen brister kan det skapa 
svårigheter för barnets möjligheter att delta under dagen i förskolans verksamhet. 
Bristande kommunikation kan skapa situationer där barnet inte vet vad som ska 
hända och att föräldern missat att ta del av information som underlättar för barnets 
vistelse på förskolan. Författarna menar även att föräldrar som inte får del av inform-
ation som rör deras barn kan känna sig kränkta eftersom de då kan uppleva att de 
fråntas sitt föräldraansvar. Vid introduktionssamtal som personalen kan ha med för-
äldrar vid introduktionens start, bör syftet vara att skapa ett förtroende mellan per-
sonal och föräldern. Här sker utbyte av information som båda parter anser kan vara 
av intresse för den andra. För föräldern kan det innebära att få del av praktisk in-
formation om hur det går till på förskolan medan det för personalen innebär att få 
veta saker om barnet. 
 
2.3 Introduktion i förskolan 
En introduktion i förskolan har enligt Niss och Söderström (2006) som syfte att vara 
en möjlighet för personalen att skapa en god relation med barnen. Denna goda relat-
ion menar författarna är bra eftersom barnen sedan kommer tillåta sina föräldrar att 
lämna dem kvar på förskolan då de börjat känna sig trygga i den nya miljön. Då för-
skolan är en gruppinriktad verksamhet anser Niss och Söderström att introduktionen 
ska ske genom att barnen under den tiden också är med i olika gruppverksamheter. 
Enligt författarna är det viktigt att de nya barnen under introduktionen kan skapa 
relation till minst två vuxna på den avdelning barnet ska börja på. Detta är viktigt för 
att barnen då inte riskerar att vara utan någon de känt trygghet med vid introdukt-
ionens slut vilket även Arnesson Eriksson (2010) menar är viktigt vid introduktion i 
förskolan. Hon tar upp att introduktionen in i förskolan är en del av den stora verk-
samheten och att det är väsentligt att lägga stor vikt vid att genomföra en god intro-
duktion för föräldrarna liksom för barnens skull. Hon menar att allt som förskolans 
personal satsar på att göra vid introduktion får man igen av barnen under läsårets 
gång.  
 
Wessman (2010) skriver att en introduktion in i förskolan förutsätter att personalen 
har ett upplägg för hur det ska genomföras på den förskolan som de arbetar på. Det 
är också väsentligt att tänka på att det är en hel familj som ska börja i förskolan och 
inte bara fokusera på barnet. Både Wessman och Arnesson Eriksson (2010) nämner 
att introduktionen består av tre olika delar som kan benämnas som förberedelse, ge-
nomförande och efterarbete. Förberedelsen för introduktionen består i att föräldrar 
kan komma ut och besöka förskolan men som Arnesson Eriksson och Wessman 
(2010) skriver kan det också innebära att förskollärarna gör hembesök till barnet och 
dess familj. Arnesson Eriksson (2010) beskriver hembesöket som en positiv förete-
else. Under hembesöket får föräldrarna och barnet möjligheten att lära känna perso-
nalen i ett sammanhang där de känner sig trygga. I detta sammanhang har ofta för-
äldrarna lättare att ställa frågor. 
 
En introduktion av ett nytt barn innebär enligt Arnesson Eriksson och Wessman 
(2010) att barnets familj är minst lika viktig att få med i introduktionen på ett bra 
sätt. Men i motsats till att det finns dessa hembesök finns det också förskolor som 
inte gör något innan det är barnets allra första dag på introduktionen och då presen-
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terar verksamheten. Både Wessman och Arnesson Eriksson (2010) skriver att det är 
viktigt att kommunicera med en ny familj och det kan påbörjas genom att förskolan 
gör en del praktiska förberedelser. Ett sätt är att förskolan kan skicka ut ett väl-
komstbrev till familjen men även förbereda namnskyltar, en hylla och en plats vid 
matbordet. Välkomstbrevet kan ge barnet och föräldern möjlighet att redan innan få 
en uppfattning om den verksamhet de ska börja i och utifall brevet innehåller foto-
grafier ger det barnet en chans att känna igen sig. Enligt Wessman (2010) kan ett väl-
komstbrev engagera alla barnen på avdelningen där introduktionen ska ske för att det 
kan hjälpa alla att känna sig mer trygga i att deras vardag kommer förändra sig. Väl-
komstbrevet har lika mycket syfte att välkomna det nya barnet som barnets föräldrar. 
Arnesson Eriksson (2010) anser det lika viktigt att barnen på avdelningen där det nya 
barnet ska börja vet vad som kommer hända och gör barnen delaktiga genom att 
prata om att det ska komma nya kompisar och gärna få kort på de nya barnen som 
ska börja. Enligt henne är det även betydelsefullt om inomhusmiljön tänks igenom 
och personalen tänker över material så det passar alla åldrar. För att barnet ska 
känna sig välkommen och som en del av verksamheten kan det underlätta att försko-
lan gjort en del av de tidigare nämnda praktiska förberedelserna.  
 
Niss och Söderström (2006) beskriver att introduktionstillfället ska vara utformat så 
att det ger barnen trygghet och ger dem känslan av att vilja komma till förskolan för 
att umgås med dem som finns i den dagliga verksamheten. De ser att det är viktigt att 
tillfällena i början av introduktion är korta och roliga på förskolan så att det nya bar-
net vill komma tillbaka och inte blir för trött. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) po-
ängterar också att det är viktigt att introduktionen skapar en bra relation mellan per-
sonalen och barnet för att den kommande vistelsen på förskolan ska bli så positiv 
som möjligt. Relationen är av betydelse eftersom det kan bli för jobbigt för barnet att 
separera från föräldrarna samtidigt som de ska kunna knyta an till någon i persona-
len. En viktig del i det anknytningsarbetet är då att personalen först förberett och 
klargjort för föräldrarna vilken roll de förväntas ha. Författarna menar att föräldrar-
nas roll under introduktion ska vara det att skapa en trygghet bara genom att finnas 
där på avdelningen. Syftet med introduktionen är att barnen i sin egen takt ska få 
vänja sig vid sin nya omgivning så att det blir skäligt att bli separerad från sina för-
äldrar. Sammanfattningsvis är det enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) liksom 
Wessman (2010) väsentligt att ha informerat tillräckligt för att alla parter i introdukt-
ionen ska veta vad som förväntas av dem för att alla parter ska känna sig trygga.  
 
Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver om introduktionens möjliga negativa 
effekter på barnen. En introduktion medför enligt författarna att barnen kan känna 
sig väldigt stressade, men de menar också att stressreaktionerna nödvändigtvis inte 
behöver vara destruktiva. Stressreaktionerna kan då synliggöras genom ett försämrat 
immunsystem, inlärningssvårigheter och beteendeproblem. Men författarna menar 
att stressreaktionerna inte skadar barnet så att barnet inte kan vara på förskolan utan 
att förskolestarten ställer höga krav på barnet. Det är detta som gör att barnen kan bli 
trötta av att börja i förskolan eftersom stressreaktionerna är utmattande. Men dessa 
reaktioner kommer efterhand att trappas ner i och med att barnet finner sig tillrätta i 
sin nya förskolemiljö. Författarna menar att det inte finns någon forskning för hur 
lång en introduktion bör vara, utan rekommendationerna säger att det är viktigast att 
barnet får möjlighet att knyta kontakt med någon ur personalen och därför bör intro-
duktionens längd utgå från det enskilda barnet.  
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Broberg, Hagström och Broberg (2012) tar upp några olika faktorer som de anser är 
av stor vikt vid en introduktion och då oavsett hur lång tid introduktionen sträcker 
sig över. En av dessa faktorer är att det är viktigt att barnet skapar en god relation till 
en ur personalen liksom att föräldern är med under den tiden det sker. Vidare är det 
också väsentligt enligt dem att föräldern successivt lämnar sitt barn med personalen i 
korta stunder för att låta personalen och barnet bygga upp en relation. Det bör ske 
under korta tidsperioder. Vidare poängterar de vikten av att personalen också tänker 
på barnets föräldrar vid introduktionen. Föräldrarna kan ofta ha väldigt blandade 
känslor inför sitt barns start i förskolan och det är minst lika viktigt att tänka på att 
föräldern också bör göras delaktig i barnets introduktion. En trygg förälder medför 
ofta att barnet känner sig tryggare. De påpekar att det är viktigt att föräldern känner 
sig välinformerad och får en bild av vad som kan komma att ske under introduktion-
en och hur barnet kan komma att reagera samt förklara varför det kan vara så. 
 
2.4 Olika introduktionsmodeller 
En beskrivning av två olika introduktionsmodeller ges av Wessman (2010) och Ar-
nesson Eriksson (2010). Dessa två olika modeller av introduktion som förskolor bru-
kar arbeta utifrån ligger till grund för hur introduktionen genomförs. De två mo-
dellerna brukar mestadels kallas för traditionell introduktion och föräldraaktiv intro-
duktion. Den traditionella introduktionen innebär att barnen och dess vårdnadsha-
vare är med under en period på två till tre veckor men att dessa stunder på förskolan 
är korta. Dessa korta stunder ökar sedan successivt berättar Larsson (2011) och att 
det brukar finnas en ansvarspedagog som tar hand om barnet under den traditionella 
introduktionen. Arnesson Eriksson (2010) menar dock att den traditionella intro-
duktionen absolut inte behöver utesluta att vårdnadshavarna tar en aktiv roll.  
 
Den föräldraaktiva introduktionen har enligt Arnesson Eriksson (2010) utvecklats 
genom att olika förskolor har diskuterat den traditionella introduktionen och disku-
terat vad förskolorna ansåg behövde utvecklas. Den föräldraaktiva modellen går ut på 
att föräldrarna är med under några dagar i förskolan och under denna tid sköter för-
äldern all omvårdnad av barnet.  Föräldern är även med aktivt under en hel förskole-
dag för att genom sitt deltagande i förskolans aktiviteter förmedla en positiv attityd 
till sitt barn. Efter de föräldraaktiva dagarna, vilket till antalet är individuellt, är slut 
kommer personal och förälder överens vilka tider som gäller innan barnet går sina 
vanliga tider. Det kan innebära att vissa förskolor vill att föräldern ska vara tillgäng-
liga att nå ifall problem uppstår. Enligt Arnesson Eriksson (2010) har denna form av 
introduktion fördelen att föräldrarna får en ordentlig insyn i barnets dag på förskolan 
och kan i och med det känna sig tryggare i att lämna sitt barn själv. Men det är också 
viktigt att personalen som hanterar introduktionen inte glömmer bort de barn som 
redan går på avdelningen. De kan tycka det är påfrestande att det kommer fler nya 
vuxna och då måste en ur personalen vara medveten om det och hjälpa dessa barn i 
den situation som eventuellt uppstår. Wessman (2010) poängterar att introduktion-
ens längd påverkas av en god dialog med föräldrarna och att det är för att klargöra 
vilka förväntningar som finns. Hon menar också att det är individuellt hur lång tid 
det tar med introduktionen men att det allra viktigast att tänka på är hur det går för 
barnet. Barnet behöver tid att vänja sig i en lämplig takt och när barnet känns redo 
kan introduktionen anses vara klar. 
 
Det finns även en form av introduktion som kallas för gruppintroduktion. Denna 
form av introduktion menar Niss (1987) behöver planeras och förberedas noggrant 
för att undvika missuppfattningar och problem. Detta behövs eftersom det är många 
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barn och föräldrar på plats vid samma tillfälle. Arbetslaget behöver föra en dialog om 
barnen så att alla får del av barnens intressen och behov. Enligt Niss är det också vä-
sentligt att all personal har möjlighet att träffa barnet under introduktionen för att 
skapa en relation. Även i denna form av introduktion utses en kontaktperson som har 
syftet att sköta kontakten med barnen och dess familj. Niss anser även att gruppin-
troduktion för barn under tre år ska pågå under tre veckor liksom att det är en fördel 
att den påbörjas på en onsdag eftersom det då blir tillfälle till att genomföra ett hem-
besök under måndagen eller tisdagen. Niss och Söderström (2006) betonar gruppin-
troduktionens betydelse eftersom förskolan i sig är en verksamhet som bygger på att 
barnen är i grupper. Under en gruppintroduktion ges barnen möjligheten att söka 
trygghet hos varandra och de kommer i längden kunna känna tillhörighet med den 
gruppen. 
 
Niss (1988) beskriver fördelar och nackdelar med individuell introduktion och grupp-
introduktion. Enligt henne har individuell introduktion den fördelen att det blir en 
närmare kontakt mellan barnet och den personal som har hand om introduktionen. 
Barnet blir inte heller utsatt för många intryck under introduktionen. En av fördelar-
na med gruppintroduktionen är att både den befintliga gruppen och de barn som nyss 
genomfört en introduktion slipper vara med om alldeles för många introduktioner. 
Introduktionerna ger både för de nya och gamla barnen många intryck vilket kan vara 
tröttsamt. 
 
3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera vilken metod som använts i denna studie, urva-
let, genomförandet, databearbetningen, studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt 
hur vi beaktat de forskningsetiska aspekterna.  
 
3.1 Val av datainsamlingsmetod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi vill undersöka föräldrars tankar kring 
sina barns introduktion i förskolans verksamhet. Vi vill tolka, beskriva och förstå hel-
heten av de resultat som framkommer genom datainsamlingsmetoden och därför har 
vi valt att göra en kvalitativ studie. Denscombe (2009) betonar att en kvalitativ studie 
kan ta längre tid att analysera än en kvantitativ då det insamlade materialet kan vara 
ostrukturerat. Vi ser ändå fördelar med den kvalitativa studien då Denscombe samti-
digt lyfter att det finns större utrymme för tolkning då det inte på förhand finns ett 
givet svar i en kvalitativ studie och då större möjlighet till att studien blir innehålls-
rik.  
 
Den datainsamlingsmetod vi valt att använda oss av är intervjuer för att vi anser att 
det lämpar sig bäst för vår studie när vi vill ta del av föräldrars upplevelser kring in-
troduktionen i förskolan. Vi tror att vi genom våra intervjuer får ett fokuserat svar på 
våra frågeställningar samt en möjlighet till att få utförliga svar. Vi anser att det är en 
fördel att vi genom intervjuer kan ställa följdfrågor utifall det uppkommer något in-
tressant vi vill ställa ytterligare frågor kring. Bjørndal (2005) lyfter fram att intervjuer 
har den fördelen att den som intervjuar får möjlighet att upptäcka detaljer, en möj-
lighet att reda ut missförstånd samt att intervjuer är en lämplig metod för att ta del 
någon annans tankar. Att ta del av någon annans tankar kring något är vårt syfte med 
denna studie och därför har vi valt att inte göra observationer då Denscombe (2009) 
menar att observation är lämplig när man vill undersöka vad som faktiskt sker. Även 
om fördelarna med intervjuer är många finns det dock nackdelar vilket Bjørndal 
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(2005) menar kan vara att det tar lång tid att genomföra intervjuer. Det har vi beak-
tat vid planeringen och började därför med intervjuerna i god tid.   
 
Vi har valt att använda oss av den intervjuform Denscombe (2009) kallar semistruk-
turerad då det finns en möjlighet att ändra frågor utifrån hur intervjun utvecklar sig. 
Han beskriver att semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är snarlika, det 
som skiljer dem åt är att semistrukturerade intervjuer tillåter respondenten att ut-
trycka sina egna tankar kring ämnet utifrån de frågor intervjuaren vill få besvarade. 
Under en ostrukturerad intervju berättar Denscombe (2009) att respondenten får 
berätta mer fritt kring ämnet. Valet föll därför på semistrukturerade intervjuer för att 
svaren inte skulle vara för avvikande från ämnet. Vi ville under intervjuerna kunna ge 
respondenterna en möjlighet till att själva utveckla sina svar och ett tillfälle att ut-
trycka sina egna åsikter och utformade därför en intervjuguide där respondenterna 
gavs den möjligheten. Vi har valt att göra enskilda intervjuer, eller det som 
Denscombe (2009) kallar personliga intervjuer då två personer träffas i ett personligt 
möte och han menar på att det är en vanligt förekommande form under semistruktu-
rerade intervjuer. Vi valde enskilda intervjuer för att vi tror att respondenten känner 
sig mest bekväm med att bli intervjuad av en person och Denscombe lyfter att den 
formen av intervju är lätt att anordna.  
 
I vår intervjuguide har vi arbetat fram relevanta frågor utifrån vårt syfte och fråge-
ställningar där tyngdpunkten är föräldrars tankar och upplevelser kring sina barns 
introduktion i förskolans verksamhet. En intervjuguide har enligt Stukát (2005) den 
fördelen att guiden skapar struktur i intervjun fast ger samtidigt möjlighet för inter-
vjuaren att ställa följdfrågor. Vi anser att det är en fördel att kunna ställa följdfrågor 
då vi innan intervjun inte kan veta hur intervjun utvecklar sig. Enligt Trost (2005) 
har man i kvalitativa intervjuer inte frågor som ställs efter varandra utan en lista av 
frågeområden som är relevanta för syftet. Vi har dock valt att göra en lista av frågor 
istället för områden men tanken är att använda intervjuguiden på samma sätt som 
Trost beskriver, att ställa frågorna i den följd som blir naturlig under genomförandet 
av intervjun. 
 
3.2 Urval 
Vi har genomfört våra intervjuer med tio föräldrar med olika bakgrunder, när inter-
vjuerna genomfördes var en del föräldrar studerande och de resterande är yrkesarbe-
tande. Deras förskoleintroduktioner genomfördes för ett halvår upp till fyra år sedan. 
Urvalet av föräldrar skedde genom ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) för-
klarar att ett bekvämlighetsurval är ett urval där forskaren väljer respondenter uti-
från sin egen närhet samt att de flesta forskare gör någon form av bekvämlighetsurval 
då det oftast är begränsat med tid. Vi valde ett bekvämlighetsurval med anledningen 
att vi har kontakt med föräldrar som nyligen genomfört en introduktion.  
 
3.2.1 Presentation av respondenterna 
Urvalet består av nio kvinnor och en man i åldrarna 24 – 42år. Det är de yngre för-
äldrarna som genomfört fler än en introduktion med undantag från den föräldern 
som är 42år. Den föräldern har genomfört tre introduktioner. Barnens ålder vid för-
skolestarten har varierat från ett till ett år och nio månader. Flest introduktioner har 
skett när barnet varit ett år gammalt (se Tabell 1). 
 
 
 



	   9 

3.2.2 Tabell 1, presentation av respondenterna 
 

 
3.3 Genomförande av våra intervjuer 
Processen började med att vi kontaktade de föräldrar vi tänkt att vi vill intervjua. Vi 
presenterade vårt ämnesområde, syftet med studien samt gav information om inter-
vjuernas genomförande. Därefter fick föräldrarna ge sitt godkännande till ljudupp-
tagning under intervjun. Avslutningsvis informerades de om den ungefärliga längden 
på intervjuns genomförande, cirka 30 minuter. Vi informerade om de fyra forsk-
ningsetiska aspekterna, som formulerats av Vetenskapsrådet (2011) och var tydliga 
med att respondenternas uppgifter kommer hanteras konfidentiellt i studien samt att 
de när som helst under intervjun kan avbryta sin medverkan.  
 
Intervjuerna genomfördes hemma hos respondenterna för att de skulle känna sig be-
kväma. Väl på plats informerade vi än en gång om de fyra forskningsetiska aspekter-
na (2011). Respondenten blev än en gång tillfrågad om vi fick använda oss utav ljud-
upptagning under intervjun, vilket fortfarande alla gav sitt samtyckte till. Därefter 
påbörjades intervjuerna och de flesta av intervjuerna fortlöpte utan avbrott förutom 
några av intervjuerna då respondentens barn var med under intervjun. Intervjuernas 
längd varierade mellan 15-30 minuter.  
 
3.4 Databearbetning 
Efter att vi genomfört intervjuerna började vi bearbeta den data som samlats in. Vi 
började med att transkribera ljudupptagningarna från intervjuerna då Denscombe 
(2009) menar att det är lättare att analysera data efter en transkribering eftersom 
materialet då blir mer visuellt. Vi delade upp ljudinspelningarna och de intervjuer var 
och en av oss genomfört gjordes också transkriberingen på, då vi ansåg det vara mest 
tidseffektivt. Sedan skrevs transkriberingarna ut och vi läste igenom dem tillsam-
mans. Under tiden vi läste transkriberingarna blev vi förtrogna med innehållet. 
 
Vi bearbetade respondenternas svar genom att diskutera vad som sagts och kom fram 
till gemensamma teman. Under den bearbetningen kunde vi se likheter och skillna-
der i det resultat vi fått. Det tillsammans med studiens syfte samt frågeställningar 
hjälpte oss att komma fram till fem olika teman. Dessa teman är förväntningar inför 
introduktionen, introduktionens genomförande, bemötandet vid introduktionen, in-
formation från förskolans personal och introduktionens utvecklingsmöjligheter.   
 
 

Föräldrar  Kön Ålder Antal intro-
duktioner 

Ålder på barnet 

Förälder 1 Kvinna 25 år 2 1 år 
Förälder 2 Kvinna 24 år 2 1 år 
Förälder 3 Kvinna 27 år 2 1 år och 2 månader 
Förälder 4 Kvinna 24 år 2 1 år 
Förälder 5 Man 33 år 1 1 år 
Förälder 6 Kvinna 29 år 1 1 år 
Förälder 7 Kvinna 30 år 1 1,5 år 
Förälder 8 Kvinna 31 år 1 1 år och 9 månader 
Förälder 9 Kvinna 42 år 3 1,5 år 
Förälder 10 Kvinna 32 år 1 1 år 



	   10 

3.5 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka föräldrars upplevelser kring introduktionen i 
förskolan. Vi använde oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att ta reda 
på föräldrars upplevelser av sina barns förskoleintroduktion. Vi anser att vi har valt 
en lämplig forskningsmetod då vi fått svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor 
med hjälp av resultatet. Vi tycker att vår intervjuguide bestod av frågor som stämde 
väl överens med ämnet vi ville undersöka. Att intervjuguiden innehöll genomtänka 
frågor tror vi har underlättat för oss när vi i studien skulle analysera resultatet av våra 
intervjuer. Under intervjuerna fick vi uppfattningen av att frågorna uppfattades kor-
rekt av respondenten för att de lämnade utförliga svar. Vi gjorde vårt yttersta för att 
respondenterna skulle känna sig bekväma och det upplevde vi att de gjorde.  
 
Det finns alltid styrkor och svagheter i en studie poängterar Stukát (2005) och vi är 
medvetna över att det kan finnas det i denna studie. Under vissa intervjuer hade re-
spondenten med sitt barn under intervjun och i efterhand borde vi rekommenderat 
respondenterna att ordna barnvakt åt sitt barn då det vid vissa tillfällen blev en yttre 
störning. Det kan ha påverkat resultatet på så vis att respondenten fick svårt att kon-
centrera sig och då inte utvecklat sina svar tillräckligt. Vi vill dock betona att inter-
vjun inte behövde avbrytas och respondenten svarade på alla frågor utifrån intervju-
guiden. Vi känner att vi hållit oss inom vårt ämnesområde men i efterhand hade vi 
önskat att vi ställt fler följdfrågor exempelvis kring hur föräldrarna värderade be-
greppet ”god” i fråga om vad som kännetecknar ett gott bemötande. Vi tror inte det 
har påverkat resultatet negativt men det hade möjligtvis hjälpt oss att få ett bredare 
och mer nyanserat resultat. Vi ser en stor fördel i att börja i god tid att genomföra 
intervjuerna då en del av våra respondenter råkat ut för förhinder vid ett flertal till-
fällen vilket ledde till att intervjuerna drog ut på tiden. Tack vare att vi började data-
insamlingen i god tid var det inget som blev ett hinder i denna studie.  
 
3.6 Etiska ställningstaganden  
Inför intervjuerna har Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska aspekter beak-
tas. Det betyder att respondenterna redan inledningsvis informerades muntligt kring 
betydelsen av samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt inform-
ationskravet. Informationskravet har beaktats genom att muntligt berätta syftet med 
vår studie, att deras deltagande är frivilligt och hur deras deltagande kommer att syn-
liggöras i vår studie. Vi har informerat och varit tydliga med att de när som helst un-
der studiens gång kan avbryta sin medverkan utan att uppge någon anledning till det. 
Samtyckeskravet har vi beaktat genom att alla deltagare gett sitt samtycke inför in-
tervjuerna, deras deltagande i studien samt att vi använt oss utav ljudupptagning vid 
intervjuerna. Vi har beaktat konfidentialitetskravet genom att informera responden-
terna om att deras namn eller andra uppgifter som kan kopplas samman med dem 
inte kommer att synliggöras i studien. Nyttjandekravet har vi beaktat genom att in-
formera om att allt material vi samlat in under intervjuerna endast kommer att an-
vändas för det specifika ändamålet och att det kommer att publiceras på DiVA, Digi-
tala Vetenskapliga Arkivet.  
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4. Resultat 
Nedan följer en presentation av resultatet. Resultatet är indelat utifrån studiens två 
frågeställningar och sedan kommer fem olika teman som underrubriker. Dessa teman 
är uppbyggda på respondenternas tankar och åsikter kring sina barns introduktion i 
förskolans verksamhet.  
 
4.1 En god introduktions kännetecken utifrån föräldrars åsikter 
Här nedan presenteras resultatet utifrån studiens första frågeställning. Vad anser 
föräldrar kännetecknar en god introduktion i förskolans verksamhet.  
 
4.1.1 Förväntningar inför introduktionen 
De förväntningar majoriteten av respondenterna hade inför introduktionen, var att 
förskolans personal skulle bemöta dem och deras barn ”bra”. Det betyder att föräld-
rarna förväntade sig att personalen skulle vara trevliga, kunna föra en dialog och att 
deras barn skulle tycka det var roligt att vara på förskolan. En av respondenterna be-
rättar att förväntningarna på introduktionen var att det skulle gå lätt att lämna barnet 
då barnet sedan tidigare var van vid att bli lämnad hos olika släktingar under korta 
stunder. Därför upplevde respondenten att barnet var trygg med att bli lämnad hos 
andra. 
 
En av respondenterna beskriver sina förväntningar på introduktionen genom att 
säga:  
 

Jag förväntade mig att dom skulle göra det bästa för 
barnets skull. Att personalen skulle vara trevliga, öppna 
och ärliga. En öppen dialog.  

 
En del av respondenterna förväntade sig mer information för att de själva skulle 
känna sig trygga med att lämna bort barnet till några de inte känner medan de andra 
uttryckte sin oro inför introduktionen då de var rädda för att barnet skulle bli väldigt 
ledset. Det fanns även de respondenter som uttryckte sig stressade av att gå tillbaka 
till yrkeslivet, eller att de skulle påbörja ett nytt arbete. Detta har då gjort att respon-
denterna inte uttrycker några specifika förväntningar utan berättar att de kände sig 
stressade av att börja arbeta. En av dessa respondenter kände sig orolig över att börja 
arbeta när dennes examensarbete inte blivit färdigt i tid.  
 
4.1.2 Introduktionens genomförande 
Merparten av respondenternas introduktioner har skett då deras barn varit i ett års 
ålder. En av respondenterna är till skillnad mot de andra väldigt osäker på barnets 
ålder vid förskolestarten och säger att barnet var åtta eller nio månader gammalt.  
 
Respondenterna har inte gett uttryck för att de följt någon specifik introduktionsmo-
dell men en del av respondenterna berättar att de har haft en introduktion som 
sträckt sig över två veckor. Då har de börjat med att besöka förskolan en timme första 
dagen och sedan har tiden utökats för var dag som gått. Under den andra introdukt-
ionsveckan har respondenterna börjat lämnat sina barn helt själva på förskolan men 
har då fått information av förskolan att de ska vara tillgängliga att nå. Majoriteten har 
gett uttryck för att deras introduktion har varit en så kallad föräldraaktiv introdukt-
ion, då respondenterna säger att de var delaktiga i verksamheten under några dagar 
och sedan lämnade barnet. En respondent berättar att introduktionen skulle ta tre 
dagar och att de skulle vara med under några timmar, för att sedan lämna barnet på 
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förskolan nästkommande måndag utan förälder. Första introduktionsdagen var de 
där en timme och sedan anpassades tiderna utifrån hur barnets schema sedan skulle 
komma att se ut. Respondenten berättar att de fick vara kvar under lunch, mellanmål 
och övriga aktiviteter under de resterande introduktionsdagarna vilket förvånade 
dem en del då respondenten trott att de själva inte alls skulle vara med så mycket i 
verksamheten. En hel del av respondenterna har fått börja med kortare besök på för-
skolan som sedan utökats till längre stunder.  
 
En av respondenterna säger:  
 

Det var fem dagar och första dagen var man där två tim-
mar sen utökades det. Det var ingen föräldraaktiv inskol-
ning. Personalen sa att de inte bestämmer antalet dagar i 
förväg utan det är olika beroende på barn. 

 
Några av respondenterna berättar att vid deras introduktion var det fler barn i 
samma ålder som skolades in samtidigt, vilket skulle kunna vara en så kallad grupp-
introduktion. En av respondenterna berättar att introduktionen var under tre dagar 
och det var för få dagar för att respondenten skulle känna sig trygg med att lämna 
barnet. Dels på grund av att barnet blivit sjuk under introduktionen och responden-
ten uttrycker att introduktionens modell bör vara individanpassad och personalen 
bör ta hänsyn till barnets ålder. Respondenten berättar att vid första lämningen var 
ingen av personalen där som kände barnet vilket gjort att respondenten inte kände 
sig bekväm med att lämna sitt barn.   
 
Respondenternas upplevelser av introduktionen har till största del varit positiva. De 
som fått tydlig information kring introduktionens längd anser att introduktionen var 
god och uttryckte sig positiva över att introduktionen genomfördes under den över-
enskomna tiden. Dock utvecklar ingen av respondenterna vad begreppet god i detta 
sammanhang betyder för dem. Samtliga respondenter talar om att de första dagen 
var aktiva och sedan antog en passiv roll under introduktionen då personalen tog ett 
steg fram och försökte lära känna barnet. En av respondenterna berättar att förskolan 
informerat kring anledningen till aktivt deltagande under introduktionen. Det var för 
att förskolans personal skulle lära sig av respondentens samspel med sitt barn. De 
allra flesta av respondenterna uttryckte dock att de inte riktigt visste hur de skulle 
agera under introduktionen, om de skulle vara passiva eller aktiva. Det beskrivs tydli-
gare under bemötandet vid introduktionen.  
 
4.1.3 Bemötandet vid introduktionen 
Samtliga respondenter anser sig blivit väl bemötta vid introduktionen och även att 
deras barn blivit bemötta på ett tillfredsställande sätt. Några av respondenterna har 
fått uppfattningen av att personalen har mycket att göra under introduktionerna då 
det finns fler barn på förskolan som behöver uppmärksamhet. En respondent ut-
trycker sig så här: 
 

Det var bra, men de har ju andra barn att ta hand om 
också så man blir ju lite iakttagande och så. Det var några 
fler som skolade in samtidigt.  
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Det var även en respondent som sa att de blivit väl bemötta men uttryckte också en 
känsla av att känna sig i vägen under introduktionen. Respondenten säger att det be-
rodde på ovisshet kring hur respondenten själv skulle agera. Några uttrycker att fokus 
var på barnet men att personalen var avvaktande till en början så att barnet fick be-
kanta sig med den nya miljön. Samtliga respondenter berättar att samverkan mellan 
dem och förskolans personal är god. Under introduktionen berättar respondenterna 
att de tycker sig ha lärt känna personalen och fått en inblick i verksamheten som bar-
net ska delta i. En del önskar dock att det funnits mer tid för personalen att prata 
med dem under lämning och hämtning för att respondenterna ska kunna få informat-
ion om barnets dag.  
 
En av respondenterna uttrycker sig kring bemötandet på detta sätt: 
 

Kommer man som förälder första gången och varken blir 
bjuden på te eller kaffe, eller något att dricka. Det var 
faktiskt något jag tänkte på. Det hör lite till gästvänlig-
heten att man blir erbjuden något.  

 
Respondenten berättar dock att detta inte påverkat relationen till förskolans perso-
nal. Majoriteten av respondenterna berättar att det mestadels är barnets dag som det 
samtalas kring när de hämtar och lämnar barnet. 
 
I fråga kring vad respondenterna anser kännetecknar en god introduktion berättade 
de flesta att om introduktionen utgår från barnet, bemötandet är tillfredsställande, de 
får mycket information är det en lyckad introduktion. En respondent sa även att det 
är en god introduktion om barnet är tillfreds med situationen och vill åka till försko-
lan igen. Vidare berättar en annan respondent att introduktionen är bra om barnet i 
sin egen takt får vänja sig med de nya barnen och personalen på förskolan, så barnet 
får möjlighet att känna sig trygg i den nya miljön.  
 
4.1.4 Information från förskolans personal 
När det gäller informationen från förskolan till respondenten inför introduktionen är 
det väldigt varierande hur mycket och vilken information som getts. Det som är ge-
mensamt för alla respondenter är att samtliga fått ett brev hem med information att 
de fått en plats på förskolan och vilket datum barnet börjar. Detta brev har kommit 
från kommunen. Två av respondenterna berättar att de fick hem utförligt med in-
formation inför introduktionen där de fick hem papper med namn på personal som 
skulle ta emot barnet, vilka tider introduktionen skulle genomföras på och informat-
ionsblad om råd vid olika sjukdomar.  
 
En av dessa respondenter säger:  
 

Jag kommer ihåg att vi fick mer information än hans lille-
brors inskolning. Vi fick hem ett papper där det stod att vi 
var välkomna, tider och sådant. Sen ett papper om sjuk-
domar och ett papper om hur det kan vara att skola in, att 
barnet blir ledsen och så.  
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Majoriteten tycker att informationen var bristfällig. En respondent berättar att det 
inte framgick någon information kring vad barnet behövde och uttryckte sig: 
 

Information i allmänhet saknade jag nog, information 
om vad som förväntas, vad man ska ha med och hur 
man ska göra. All den informationen. Att få den redan 
innan vad som förväntas av en.  

 
En annan av respondenterna uttrycker att de fick all information första introdukt-
ionsdagen men att det varit bättre att få den i förväg. Denne upplevde det hela 
ostrukturerat och hade velat att informationen var mer samlad då respondenten blev 
hänvisad att fråga styrelsen då det var ett föräldrakooperativ. Det som framgår är att 
de respondenter som tidigare genomfört en introduktion på samma förskola inte ger 
uttryck för att informationen är bristfällig. En av dessa respondenter berättar att ing-
en information saknades då respondenten redan genomfört en introduktion på den 
förskolan med samma personal.   
 
4.2 Föräldrars åsikter kring introduktionens utvecklingsmöjligheter 
Här nedan presenternas resultat utifrån studiens andra frågeställning. Vilka utveckl-
ingsmöjligheter anser föräldrar det finns för introduktion i förskolans verksamhet.  
 
När det gäller introduktionens utvecklingsmöjligheter präglas respondenternas svar 
av stor variation. Några av respondenterna upplever att introduktionen var bra och 
skulle inte velat att den genomfördes på något annat sätt. De övriga respondenterna 
har olika åsikter kring hur introduktionen skulle kunna utvecklas. En av dessa åsikter 
är att den information som ges från förskolan skulle kunna vara mer innehållsrik och 
bättre samlad. 
 

Jag hade önskat att man fick allt samtidigt och samlat 
så att man visste att det inte var någon information 
som saknades.  

 
En annan respondent berättar att informationen innan introduktionen bör innehålla 
information kring introduktionens upplägg. Respondenten hade velat veta mer om 
introduktionens längd och att veta vad som förväntas av en som förälder.  Längden 
på introduktionen har många av respondenterna åsikter kring. Dels tycker de att in-
troduktionen behöver vara mer flexibel och kunna individualiseras. En del av de re-
spondenter som haft en introduktion som varit föräldraaktiv hade velat att introdukt-
ionsperioden varit längre. Samtidigt som de som haft en längre introduktions period 
önskat att den introduktionen kunnat vara mer effektiv och komprimerad under färre 
dagar. 
 
En av dessa åsikter som berör introduktionens längd beskrivs i detta citat: 
  
 Att de skulle kunna göra inskolningen mer individuell 

och försöka se till enskilda familjers behov och se hur 
barnet fungerar.  

 
Samma respondent fortsätter berätta att de trott att de skulle lämna barnet mer suc-
cesivt, inte vara med hela dagarna och sedan bara lämna barnet. Det upplevde re-
spondenten som besvärligt. En annan respondent beskriver att det kändes som att en 
föräldraaktiv introduktion är för att föräldrar ska få introduktionen avklarad snabbt 
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och inte behöva lägga ner så mycket tid. Respondenten fortsätter beskriva att intro-
duktionens upplägg måste utgå mer från barnet. En annan åsikt från en respondent 
är att denne hade velat att introduktionen var en vecka längre för att kunna finnas 
tillhands om dennes barn behövde tröst. Respondenten berättar att det kanske inte är 
det bästa för barnet men som förälder hade denne velat det.  
 
5. Analys 
Under denna rubrik analyserar vi resultatet i relation till tidigare forskningsresultat. 
Inledningsvis analyserar vi hur föräldrar upplevt förskoleintroduktionen och deras 
kännetecken för en god introduktion. För att sedan avsluta med en analys av de ut-
vecklingsmöjligheter föräldrarna gett uttryck för.  
 
5.1 En god introduktions kännetecken utifrån föräldrars åsikter 
Nedan analyseras resultatet utifrån studiens första frågeställning. Vad kännetecknar 
en god introduktion i förskolans verksamhet.  
 
5.1.1 Förväntningar inför och bemötande under introduktionen 
Det framkommer i vårt resultat att föräldrarna hade en positiv inställning till intro-
duktionen och att de alla förväntade sig att bli bemötta på ett tillfredsställande sätt av 
personalen i förskolan. Föräldrarna i studien förväntade sig att de skulle få vara med 
barnet och få en inblick i förskolans verksamhet som sen skulle hjälpa dem att känna 
sig trygga med att lämna barnet till personalen. Niss och Söderström (2006) betonar 
att förskolan ska syfta till att skapa goda relationer med barnet under introduktionen. 
Barnfokuseringen synliggörs också i vårt resultat då föräldrarna berättade att perso-
nalen mestadels fokuserade på barnet under introduktionen. Samtliga deltagande 
föräldrar har en viss tidsmässig distans till introduktionen och det kan ha en bety-
delse för hur de säger sig ha känt under introduktionen. Det är enligt Wessman 
(2010) och Arnesson Eriksson (2010) även väsentligt att förskolan tänker på att 
skapa en god relation till föräldrarna, i det avseendet verkar samtliga förskolor bedri-
vit ett framgångsrikt arbete då majoriteten av föräldrarna berättar att de skapat en 
god relation med förskolans personal och fått en inblick i verksamheten. En av för-
äldrarna har dock en annan åsikt där föräldern kände sig i vägen under introduktion-
en. Personalen bör arbeta för att föräldern ska känna sig trygg och även delaktig i 
verksamheten (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Det framgår inte på vilket sätt 
föräldern inte kände sig delaktig förutom att föräldern inte fått tydlig information 
kring hur introduktionen skulle gå till och vad som förväntades av föräldern. Möjligt-
vis kan flera faktorer påverka att föräldern inte kände sig delaktig och i resultatet 
framkom det att föräldrarna upplevde att personalen mestadels fokuserade på barnen 
under introduktionen.  
 
Resultatet visar även att det finns vissa skillnader i vad föräldrar anser är ett gott be-
mötande och några av föräldrarna berättar att de hade önskat information kring vad 
som förväntades av dem under introduktionsperioden. En förklaring kan möjligtvis 
vara att föräldrarna och personalen inte haft samma grundtanke, och kommunikat-
ionen har enligt Sandberg och Vuorinen (2007) stor betydelse i hur personal och för-
äldrar samverkar. En förälder ger uttryck för att inte känna sig väl bemött under in-
troduktionen då personalen inte erbjöds kaffe eller te under introduktionsperioden. 
Föräldern ansåg att det hörde till gästvänligheten men berättar också att detta tro-
ligtvis inte påverkat relationen gentemot personalen.  
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5.1.2 Information kring introduktionens upplägg 
Den information som förskolorna gett ut till föräldrar är varierande. Samtliga föräld-
rar har fått ett brev hem där det står att barnet fått en plats på förskolan och vilket 
datum barnet blivit erbjudet att börja. Men många föräldrar uppfattar informationen 
som väldigt bristfällig. Några respondenter fick informationen samma dag som intro-
duktionen startade. De hade önskat få en del information innan barnet började sin 
introduktion så de skulle ha vetat vad som förväntade sig av dem som föräldrar. 
Sandberg och Vuorinen (2007) lägger vikt vid att det bör ske ett introduktionssamtal 
innan introduktionens början och utifrån vårt resultat kan vi inte se att någon av för-
äldrarna har blivit erbjudna ett sådant samtal. Något som resultaten visar är att några 
respondenter däremot fått mer utförlig information inför introduktionen då de fått 
hem papper på vilken personal som tar emot barnet på introduktionsdagen, vilka ti-
der introduktionen ska genomföras på och råd om barnet blir sjuk.  
 
Wessman (2010) och Arnesson Eriksson (2010) belyser vikten av att förskolan skick-
ar ut ett personligt välkomstbrev till familjen då det ger dem en möjlighet att skapa 
sig en uppfattning över verksamheten. Ett sådant välkomstbrev hade möjligen med-
fört att föräldrarna varit mer förberedda och hade haft andra förväntningar på intro-
duktionen. En av föräldrarna framhäver att denne velat ha utförligare information 
kring vad barnet behövde på förskolan. Det fanns dock även två föräldrar som var 
tillfreds med informationen de fått från förskolan. De hade båda fått hem ett väl-
komstbrev och berättade att informationen i dessa brev enligt dem var innehållsrika. 
En annan faktor som kan ha påverkat att de tyckte att informationen var utförlig kan 
vara att de föräldrarna sedan tidigare hade barn på den förskolan. I och med det hade 
de redan en personlig relation med personalen och hade eventuellt inte samma behov 
av innehållsrik information.  
 
5.1.3 Introduktionens genomförande i förskolans verksamhet 
Resultatet visar att introduktionens upplägg skiljer sig åt då en del av föräldrarna be-
rättade att de haft en längre introduktionsperiod, runt två veckor och resterande för-
äldrar har gett uttryck för att de haft en introduktion som sträckt sig över några da-
gar. Ingen av föräldrarna har dock gett uttryck för att de följt någon specifik modell 
under introduktionsperioden. En förälder berättade att de inte haft en föräldraaktiv 
introduktion utan att personalen sagt att antal dagar beror på barnet. Enligt Arnes-
son Eriksson (2010) beskrivning av föräldraaktiv introduktion behöver inte antal da-
gar bestämmas i förväg utan det är individuellt beroende på barn, precis som föräl-
dern i vårt resultat berättade. Det framgår inte utifrån det föräldrarna berättade vad 
det är som påverkar längden på introduktionen. En förälder berättar att längden be-
ror på barnet. Det kan vara så att föräldrarna och personalen gemensamt kommer 
fram till ett beslut utifrån hur de tillsammans upplever barnet kommit in i gruppen. I 
resultatet ger en förälder uttryck för att ha velat vara med under några veckor i verk-
samheten men är samtidigt medveten över att det troligtvis inte varit bra för sitt eget 
barn, samt den övriga barngruppen.  
 
Arnesson Eriksson (2010) berättar vidare att en föräldraaktiv introduktion har den 
fördelen att föräldern får en inblick i verksamheten och det kan medföra att föräldern 
känner sig tryggare att sedan lämna sitt barn i förskolans verksamhet. Resultatet vi-
sar en annan uppfattning kring detta då en förälder inte kände sig trygg att lämna sitt 
barn efter tre dagar, då barnet inte hunnit träffa all personal. Wessman (2010) beto-
nar betydelsen av att barnet under introduktionen ska ges möjlighet att skapa relat-
ion till flera vuxna. Wessman (2010) belyser att personalen inte bara bör lägga fokus 
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på barnet utan att föräldern också är viktig i sammanhanget. Resultatet visar att den 
övervägande delen av föräldrarna upplever introduktionen som god trots det att bar-
net varit ledsen. Även om barnet grät kan föräldern ansett introduktionen som god då 
barnet eventuellt sökt upp någon ur personalen för tröst. Det kan i sin tur ha medfört 
att föräldern kände sig trygg med att lämna barnet hos den personen.  
 
5.2 Föräldrars åsikter kring introduktionens utvecklingsmöjligheter 
Här nedan analyseras resultatet utifrån studiens andra frågeställning. Vilka utveckl-
ingsmöjligheter anser föräldrar det finns för introduktion i förskolans verksamhet.  
 
Resultatet visar en stor variation kring introduktionens utvecklingsmöjligheter. Det 
finns föräldrar som inte har förslag för introduktionens utvecklingsmöjligheter då 
introduktionen varit som de önskar. En gemensam utvecklingsmöjlighet som fram-
kommer i resultatet är hur mycket och vilken information som getts ut innan och un-
der introduktionerna. Gemensamt för föräldrarna som haft negativa uppfattningar 
om informationen är att den skulle innehålla mer och bättre samlad information. 
Föräldrarna berättar att information kring introduktionens upplägg kan vara bättre 
och att det bör innehålla information kring introduktionens längd. Introduktionens 
längd har flera föräldrar åsikt kring då de anser att den bör vara mer individuell och 
flexiblare. Vissa föräldrar vill ha längre introduktion medan andra färre dagar. Möj-
ligtvis kan det vara anledningen till att förskolan i princip bestämmer antalet dagar 
för introduktionen då det kan vara svårt att individualisera för alla föräldrar. Det 
framgår inte om det egentligen är för barnets skull eller för föräldrarna själva de vill 
ändra introduktionen, även om en förälder uttrycker att upplägget bör utgå från bar-
net. Längden på introduktionen ska enligt Wessman (2010) bestämmas i samråd med 
föräldrar men det allra väsentligaste är att se hur det fungerar under introduktionens 
genomförande för barnet. I praktiken verkar det inte riktigt gå till så utifrån det för-
äldrarna uttrycker i resultatet. I vissa fall verkar längden vara bestämd i förväg och 
för de andra föräldrarna har det varit otydlig information kring vad som avgör intro-
duktionens längd.  
 
6. Diskussion  
För att förstå och knyta ihop studien för vi här en diskussion med utgångspunkt från 
vårt syfte och våra forskningsfrågor. Därefter presenteras de slutsatser vi kommit 
fram till utifrån våra forskningsfrågor. Slutligen ger vi förslag på vidare forskning och 
studiens pedagogiska relevans.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
Vi har under denna studie tagit del av föräldrars upplevelser av introduktioner. Det 
har framkommit att majoriteten upplever sitt barns introduktion som positiv men att 
det finns en del faktorer för förskolorna att utveckla. Våra resultat antyder att in-
formationsgivandet kan utvecklas och bli mer innehållsrikt, då informationsgivandet 
har återkommit som en bristande faktor under intervjuerna med föräldrarna. Mer 
utförlig information kan också göra föräldrarna tryggare vid förskolestarten. Föräld-
rarna saknade information om hur des kulle förbereda sig och vad för förväntningar 
personalen hade på dem. När vi har reflekterat kring detta har vi tänkt på det Wess-
man (2010) och Arnesson Eriksson (2010) lyfter fram kring introduktion, att den ska 
bestå i tre delar. Dessa delar var förberedelse, genomförande och efterarbete. Vår 
uppfattning är att om förskolans personal strukturerar upp introduktionen utifrån 
dessa delar kan det medföra att föräldrar känner sig mer informerade och delaktiga 
då det finns en plan med introduktionen föräldrarna kan ta del av. Den upplevelsen vi 
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fått utifrån vårt resultat är att alla förskolorna möjligen inte haft en plan utan bara 
genomfört introduktionen som de brukar. Vi tror att förskolorna har en fördel i att 
genomföra ett strukturerat introduktionssamtal som förberedelse med föräldrarna 
för att kunna ta del av varandras förväntningar och syn på introduktionens genomfö-
rande. Med ett introduktionssamtal lyfter Sandberg och Vuorinen (2007) fram att det 
kan vara början till en god kommunikation mellan parterna. I introduktionssamtalet 
kan personalen informera kring hur upplägget brukar se ut och om föräldrarna har 
några egna åsikter kring det. Vi fann flera likheter i att föräldrarna ville att introdukt-
ionens upplägg skulle vara individualiserat för dem. Om det sker en diskussion kring 
upplägget innan introduktionen kan det förhoppningsvis minska risken för missnöje 
efter introduktionens genomförande. 
 
Det vi reagerar på är att föräldrarna tydligt uttrycker att de saknar information men 
samtidigt anser samtliga att de är nöjda med sin introduktion. Vårt antagande är att 
begreppet nöjd kan betyda både att upplevelsen av introduktionen varit god eller att 
föräldrarna känner att det inte går att påverka introduktionen i efterhand. Möjligtvis 
hade föräldrarnas svar varit annorlunda om de hade genomfört introduktionen tätt 
inpå våra intervjuer, för att då hade föräldrarna möjligen haft både positiva och nega-
tiva uppfattningar i åtanke. Det kan vara så att föräldrarna nu tänker att barnet trivs 
på förskolan och då tänker att det var likadant under introduktionen. En annan orsak 
till att de anser att introduktionen varit god trots de brister föräldrarna uttryckt, kan 
vara att samtliga säger att deras barn blivit väl bemött. Samtliga föräldrar gav uttryck 
för att kännetecken för en god introduktion är när bemötandet från personalens sida 
är trevligt, personalen fokuserar på barnet och att barnet vill vara på förskolan. De 
styrkor vårt resultat visar är att personalen satt barnet i fokus och bemött barnet på 
ett sätt som föräldrarna känner sig tillfredsställda med, vilket troligtvis haft betydelse 
eftersom föräldrarna uttryckt att introduktionen varit god trots vissa brister. Niss och 
Söderström (2006) beskriver att relationen mellan barn och personal ska vara i fokus 
under introduktionen. Detta tror vi har betydelse för den fortsatta samverkan mellan 
förskolan och hemmet för att föräldrarna tydligt uttrycker att det har en av de mest 
betydande faktorerna för att upplevelsen av introduktionen ska vara god. De konse-
kvenser som kan ske utifall personalen inte sätter barnet i fokus tror vi kan vara att 
föräldrarna haft en annan upplevelse av introduktionen. Möjligtvis hade föräldrarna 
inte känt sig trygga med att lämna barnet till personalen vilket då troligtvis hade på-
verkat deras fortsatta samverkan.  
 
Niss och Söderström (2006) belyser att introduktionen ska vara utformad på ett så-
dant sätt att det ger barnet trygghet och en vilja att komma tillbaka. Vi uppfattar det 
som problematisk för att samtliga barn har under introduktionen varit runt ett år och 
det är då svårt för barnet att uttrycka hur de själva känner med ord. Eftersom barnet 
inte själv kan bestämma hur introduktionen ska vara utformad ställer vi oss frågande 
till vem det är som då har tolkningsföreträde över utformningen. Föräldrarna ger ut-
tryck för att de är nöjda med introduktionen, men inte känt sig tillfreds med formen, 
längden på introduktionen och vårt antagande är därför att i de allra flesta fall är per-
sonalen på förskolan som tolkar in när barnet känns trygg i miljön och föräldern kan 
lämna. Det kan bero på att personalen har fler barn att ta hänsyn till medan föräldern 
som är med sitt barn under introduktionen endast ser sitt eget barns behov. Arnesson 
Eriksson (2010) menar att det bör visas hänsyn till den övriga barngruppen, då en del 
barn kan tycka det är påfrestande med för många nya personer i verksamheten. Med 
tanke på detta kan det vara svårt för personal att uppfylla de utvecklingsmöjligheter 
föräldrarna i vår studie ger förslag till. Vi vill dock poängtera att det bör vara en ba-
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lansgång där personalen tar hänsyn till det föräldrarna i resultatet önskar, att intro-
duktionen ska individualiseras mer, på det viset att introduktionen utformas efter det 
enskilda barnet och dess familj.  
 
Introduktionen ska enligt Wessman (2010) utformas i dialog med föräldrar och att 
längden varierar beroende på barn. Utifrån respondenternas svar så får vi uppfatt-
ningen om att det sällan skett en dialog kring detta. Det är bara en respondent som 
uttrycker att personalen anpassar antalet dagar utifrån det enskilda barnet. Vi upple-
ver det överraskande då den tidigare forskningen, däribland Wessman tydligt ut-
trycker att det ska ske en dialog kring detta. Vi tror att en lösning på detta skulle vara 
att redan innan introduktionen tydligt föra en dialog om introduktionens längd.   
Förskolan bör informera föräldrarna i god tid inför introduktionen hur introduktion-
en kommer att genomföras. Det tror vi skulle vara en lösning för att en del föräldrar 
uttryckte att de fick informationen försent och att de hade önskat få den i god tid in-
nan förskolestarten.  
 
I det resultat som har framkommit uttrycker föräldrarna inte något större intresse för 
den pedagogiska verksamheten. Vi hade trott att det var något som föräldrar skulle 
visat mer intresse för efter att de ha fått inblick i verksamheten under introduktion-
erna. Genom att föräldrarna på frågan om utvecklingsmöjligheter ifrågasatt mer var-
för personalen gör på ett visst sätt eller om innehållet i verksamheten. Det kan bero 
på att det var mellan ett halvår och fyra år sedan dessa introduktioner genomfördes 
och det är den praktiska delen av introduktionen som föräldrarna kommer ihåg. Det 
kan också vara som Markström (2007) menar att förälderns intresse ligger i att se till 
barnets omsorgsbehov. Vårt antagande är då att det pedagogiska innehållet inte 
hamnar i fokus hos föräldern utan det viktiga är att barnet känner sig trygg under den 
tiden föräldern och barnet är separerade åt.  
 
Det som behöver utvecklas inom introduktionens upplägg utifrån föräldrarnas upple-
velser är att förskolans personal fokuserar mer på att föra en dialog med föräldrarna 
inför introduktionen, samt att ha ett genomtänkt och samlat informationsmaterial 
tillhands. Vår uppfattning utifrån resultatet är att om de delarna förbättras kommer 
upplevelsen av introduktionen stärkas.  
 
6.2 Slutsatser 
Med utgångspunkt från studiens resultat och som svar på våra frågeställningar kan vi 
dra följande slutsatser:  
 

• Föräldrarna i studien har som helhet fått en positiv upplevelse av introdukt-
ionen. Resultatet visar att föräldrarna i stort sett är tillfreds med det bemötan-
det de och deras barn fått av förskolans personal vilket de också anser är ett 
avgörande kännetecken för en god introduktion. Föräldrarna anser även att 
det är en god introduktion när introduktionen utgår från barnet, informat-
ionsgivandet är innehållsrikt och barnet får möjlighet att i sin takt vänja sig 
med den nya omgivningen.  

  
• Resultatet visar även att det finns några faktorer föräldrarna ser som möjliga 

att utveckla vidare. Dessa faktorer är att förskolans personal utvecklar deras 
informationsgivande och att det ges större möjligheter att individualisera in-
troduktionen utifrån varje förälders livssituation. Föräldrar vill att informat-
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ionen ska innehålla information om introduktionens längd och det som för-
väntas av föräldrar under introduktionsperioden.  

 
6.3 Nya forskningsfrågor 
Under studiens gång har det uppkommit en del frågor och funderingar kring intro-
duktionen som vi känner skulle vara intressant att arbeta vidare med. Det vi finner 
intressant att arbeta vidare med är: 
 

• Utföra en liknande studie där både förskollärares och föräldrars uppfattningar 
kring introduktionen synliggörs. 

 
• Genomföra en studie som syftar till att utforma gemensamma riktlinjer kring 

informationsutskick till föräldrar kring barns förskolestart.  
 
6.4 Pedagogisk relevans 
Vår studie visar vikten av att introduktionen är planerad och genomtänkt av persona-
len i förskolan. Vi har förhoppningar på att denna studie kan vara till hjälp när förs-
kollärare ska planera introduktioner för nya familjer. Det har varit givande att ta del 
av föräldrars upplevelser av introduktioner och deras syn på utvecklingsmöjligheter. 
Genom det vi har synliggjort i denna studie kommer det vara till användning i vår 
kommande yrkesroll som förskollärare när vi själva ska planera och genomföra intro-
duktioner.  
 
Vi anser att denna studie har pedagogisk relevans då ämnet är av stor betydelse för 
att barnets tid i förskolans verksamhet ska bli så positiv som möjlighet. En god intro-
duktion menar vi är grunden för den fortsatta vistelsen i förskolan och samverkan 
med hemmet. Vi har förhoppningar på att personalen i förskolan kommer att göra 
föräldrar mer delaktiga i planerandet och genomförandet av introduktionen.  
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Bilaga 1 
 
Arbetsfördelning under studien 
 
Under arbetet med denna studie har vi sökt litteratur, tidigare forskning tillsammans 
för att välja ut det som var relevant för studien. Vi har använt oss av Digitala Veten-
skapliga Arkivet, DiVA för att läsa examensarbete som gjorts kring vårt ämnesom-
råde. Vi har tagit deras referenslista som utgångspunkt för att finna mer litteratur och 
tidigare forskning. Litteraturen har vi sökt efter på Mälardalens högskolas bibliotek 
samt Västerås stadsbibliotek.  
 
De sökord vi använt oss utav är: Förskolan, inskolning, introduktion, invänjning, 
samverkan. 
 
När vi funnit relevant litteratur delade vi upp den mellan oss för att läsa igenom. Det 
gjorde vi för att det kändes mest tidseffektivt. När vi valt ut det som verkade väsent-
ligt bytte vi litteratur med varandra båda skulle få ta del av den. Efter det påbörjade vi 
litteraturdelen. Till en början delade vi upp det men under arbetes gång insåg vi att 
det blev för spretigt och har sedan dess suttit tillsammans under skrivandet.  
 
Vi har träffats ett flertal gånger varje vecka under de veckor vi har arbetat med exa-
mensarbetet på heltid och skrivit alla delar tillsammans. Det innebär att vi lagt ner 
lika mycket tid på arbetet och är båda lika insatta i studiens delar. Det enda vi har 
gjort på varsitt håll är genomförandet av intervjuerna, samt transkriptionen av dem. 
Vi har båda tagit del av varandras transkriptioner.  
 
Vi anser att vårt samarbete under studiens gång varit bra och arbetet har flutit på väl. 
Vi har haft samma grundtanke och kunnat föra en konstruktiv diskussion kring de 
delar vi tyckt olika kring. Vi känner båda att vi genomfört en studie vi kan stå för och 
är stolta över



	  

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur gammal är du? 
När genomförde du en inskolning senast? 
Hur gammal var barnet? 
Vilken livssituation befann du dig i? 
- Arbete, studier, annat? 
 - Delade du inskolningen med någon annan vuxen? 
Hur många inskolningar har du varit med om? 
 - Samma barn, eller olika barn? 
 
Intervjufrågor: 
Hur kände du inför inskolningen?  
 
Vilka förväntningar hade du inför inskolningen? 
 
Hur förberedde ni er inför inskolningen?  
 
Vilken information fick ni i förväg av förskolan?  
 - Hembesök? 
 - Introduktionssamtal? 
 - Introduktionsbrev? 
 - Saknade du någon information? 
 
Vilken roll hade du som förälder vid inskolningen? 
 
Hur var ditt första möte med förskolans personal? 
 
Hur bemöttes ditt barn? 
 
Hur bemöttes du av förskolans personal? 
 
Hur gick inskolningen till? 
 
Hur upplevde du att inskolningen gick? 
 
Hur lång tid tog inskolningen? 
 
Hur hade du önskat att inskolningen gått till? 
 
Vad anser du kännetecknar en god inskolning? 
 
Hur är samverkan mellan er och förskolans personal? 
 
På vilket sätt har inskolningen betydelse för hur er samverkan är idag? 
 
Finns det något du skulle vilja utveckla? I så fall vad? 
 


