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Syftet med denna studie är att genom ett föräldraperspektiv undersöka hur en 

inskolning i förskolan kan organiseras, samt hur föräldrarna uppfattade och upplevde 

dessa. Studien har utforskat vilken betydelse den första kontakten med förskolan hade 

för föräldrarna, samt vilken betydelse relationsskapande och samverkan hade i 

samband med inskolningen. I denna kvalitativa studie har åtta föräldrar intervjuats 

kring sina barns inskolningar i förskolan. Resultatet visar både negativa och positiva 

upplevelser kring information från förskolan, inskolningsmodell, samverkan med 

personal samt vidare samarbete kring fortsatt vistelsetid i förskolan. Slutsatsen i 

denna studie är att trots att inskolningarna såg olika ut på olika förskolor så tillskriver 

föräldrarna samma önskemål kring vad som är viktigt för dem vid inskolning av sina 

barn på förskolan. Dessa önskemål handlar om vikten att skapa trygghet för sina barn 

och samverkan mellan pedagog och förälder.  
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1 Inledning 

Inskolningen kan skapa starka känslor både hos pedagogerna och den familj som 
skolar in sitt barn på förskolan (Harju & Tallberg Broberg, 2013). Det är med sin 
guldklimp vid handen som föräldrarna kommer till förskolan första gången, och det 
innebär många tankar, känslor och förväntningar. Genom inskolningen på förskolan, 
börjar en helt ny vardag för barn och deras familjer. En tidigare vardag hemma skall 
nu bytas ut mot ett samarbete med pedagoger på förskolan (Wessman, 2010). Den 
första tiden i förskolan adresseras också i läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) då arbetslaget 

ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 
relation mellan förskolans personal och barnens familjer (s. 13). 

Förskollärare har ett samverkansuppdrag som regleras i skollagen (2010:800) och i 
läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010), och där beskrivs vikten av 
att ha ett bra samarbete mellan förskola och hem. Föräldrar har rätt till delaktighet i 
verksamheten samt samarbeta och samspela med förskollärarna för att skapa en trygg 
vistelsetid i förskolan. Förskolläraren ansvarar för att genomföra utvecklingssamtal, 
men även ha kontinuerliga samtal som rör bl.a. barnets utveckling och lärande samt 
trivsel.  
Wessman (2010) menar att det inte bara är barnet som skolas in utan även 
föräldrarna, och att hur pedagogerna bemöter föräldrarna är något av det viktigaste 
vid en inskolning. Pedagogerna behöver ta hänsyn till olika individuella önskemål som 
föräldrarna har. Att som pedagog samarbeta med föräldrar blir viktigt, men det menar 
Harju och Tallberg Broman (2013) att nyexaminerade förskollärare inte är förberedda 
på. Påverkar denna osäkerhet föräldrarnas förtroende till pedagogerna? Lind (1995) 
menar att osäkerhet hos föräldrarna kan uppstå om en pedagog är osäker på hur de på 
bästa sätt kan lösa olika situationer som uppstår på förskolan. Alla föräldrar har olika 
behov och också olika syn på vad som är bäst för deras egna barn, därmed är det 
viktigt att som pedagog vara lyhörd inför föräldrars behov. Arnesson Eriksson (2010) 
menar att pedagogerna måste vara förberedda och ha en genomtänkt inskolning för att 
kunna skapa bra förutsättningar för familjen som skolas in.  
 

Lind (1995) skriver att föräldrarna behöver känna att deras barn trivs på förskolan 
samt att de skall kunna lita på pedagogerna. Vad krävs för att föräldrarna ska känna 
denna trivsel och tillit? Niss och Söderström (2006) menar att pedagogens 
huvuduppgift på inskolningen är att få barnen att tycka att det ska bli lustfyllt att vara 
på förskolan, och att det är leken och leksakerna som lockar barnen. Ser föräldrarna 
att barnen trivs och har det bra, så känner föräldrarna trygghet. För ett barn innebär 
det att komma till en ny värld med spännande saker samt till pedagoger som har ett 
intresse för barn. De kommer till en miljö som är till för barn och där de också har 
möjlighet att träffa många barn i olika åldrar. Denna möjlighet för barnet att ingå i en 
social gemenskap utanför hemmet är ofta efterlängtad av föräldrarna. När föräldrar 
lämnar sitt barn på förskolan efter att ha varit föräldralediga kan det innefatta 
blandade känslor. Vissa kan känna lättnad medan andra känner att de är tvingade att 
börja på sitt arbete igen. Därmed kan man säga att det blir lika mycket föräldern som 
sitt barn som skolas in på förskolan. Föräldrar behöver känna att de lämnar sitt barn 
till någon som övertar deras omvårdnadsroll och som ger den trygghet föräldern 
tidigare stått för. Samtidigt vill en förälder inte känna att pedagogen tar dess plats som 
den viktigaste omsorgspersonen för barnet (Broberg, Hagström & Broberg, 2013).   
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Barn som går i förskolan tillhör en åldersgrupp då de är helt beroende av att vuxna tar 
ansvar för dem. Pedagogerna på förskolan blir därmed en del av basen kring barnens 
utveckling och lärande (Lind, 1995). För att lärande skall ske krävs en relation och 
enbart ett samspel är ingen relation. Det krävs att det sker en koppling mellan pedagog 
och barn för att samspel skall utvecklas. Kvalitén i samspelet handlar om vilken 
människosyn som gestaltas, och det handlar även om ömsesidighet. Läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) tydliggör att det är föräldrarna som har 
ansvaret för barnets utveckling och fostran, och att förskolan ska vara ett komplement 
till hemmet. Och förskolan och hemmet behöver därför utveckla ett förtroendefullt 
samarbete. Lind (1995) menar att föräldrar och pedagoger behöver kunna samtala om 
allt som har betydelse för barnets trivsel på förskolan och de har därmed ett 
gemensamt ansvar.  

 
 
 

1.1 Syfte  

  
Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar uppfattar och resonerar kring 
genomförandet av barnets inskolning i förskolan. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

 Vilken betydelse tillskriver föräldrarna den första kontakten med förskolan?  
 

 Vilken betydelse tillskriver föräldrar inskolningen när det gäller samverkan och 
relationsskapande mellan föräldrar och pedagoger samt mellan pedagoger och 
barn? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att med fokus på vad som står i litteratur och forskning 
redogöra för inskolning, inskolning förr och nu, olika inskolningsmetoder, 
relationsskapande, samspelsrelationer och föräldrasamverkan samt tidigare forskning. 

2.1 Inskolning 
 

Inskolning kan förklaras med den process som innefattar barnets första tid på 
förskolan. Andra ord för inskolning som används i litteraturen är introduktion, 
förberedelse eller invänjning. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) används inte ordet inskolning, utan introduktion.  
 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina 
föräldrar får en god introduktion i förskolan (s. 13) 

 

Vi kommer att använda oss av begreppet inskolning i denna studie då det är en term 
som används av både föräldrar och pedagoger på förskolorna samt förekommer i den 
forskning vi har tagit del av. Vi kommer vidare att använda oss av begreppet föräldrar 
och inkluderar därför inte endast biologiska föräldrar utan också andra 
omvårdnadspersoner i studien.  
 
 

2.1.1 Inskolning förr och nu 

Under första delen av 1900-talet var många mammor hemma med sina barn, men när 
de började arbeta fick många barn börja på daghem. Den första tiden på daghemmet 
kallades då för invänjning och processen beskrevs på ett annat sätt, det var föräldrarna 
och barnen som bestämde hur länge den då kallade invänjningen skulle vara. 
Föräldrarna lärde personalen hur de skulle sköta deras barn (Hedin, 1987). 
Inskolningen kunde pågå under flera veckor enligt Broberg m fl. (2013), men idag har 
olika former av snabbinskolningar vuxit fram. Föräldrar har inte alltid möjlighet att 
avsätta den tid som längre inskolningar kräver och de kan också känna 
prestationskrav, och en snabb och enkel inskolning kan då uppfattas som en markör 
att de är ”bra” föräldrar. Idag finns styrdokument som betonar föräldrars inflytande 
och deltagande i förskolan, samtidigt som förskollärarens ansvar har växt genom olika 
ansvarsområden vilka beskrivs i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010). Jämfört med 70-talet då föräldrarna bestämde över inskolningen, så är det idag 
en samverkan mellan förälder och pedagog om hur inskolningen skall genomföras 
(Harju & Tallberg Broman, 2013). Inskolningen idag kan enligt Niss och Söderström 
(2006) börja med att en pedagog besöker hemmet, och informerar om den kommande 
inskolningen.  
Broberg m fl. (2013) menar att inskolningen i förskolan idag har tre syften. Dessa 
syften är enligt författarna att barnet måste vänja sig att vara utan sina föräldrar under 
längre tider, att barnen blir trygg i förskolemiljön, samt att barnet blir trygg med minst 
en pedagog. Niss och Söderström (2006) menar att pedagogerna ska skapa en bra 
relation till barnet och få dennes förtroende, detta är målet med inskolningen. Genom 
leken och leksakerna kan pedagogen utveckla ett samspel med barnet och bidra till att 
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barnet uppfattar att det är roligt att börja förskolan. Broberg m fl. (2012) menar att för 
föräldrarna är det viktigaste med inskolningen att barnet utvecklar en trygg relation 
till pedagogerna.  
 

2.1.2 Olika inskolningsmetoder 

Förskolor kan tillämpa flera olika inskolningsmodeller och vi kommer att beskriva de 
tre vanligaste; den traditionella inskolningen, den föräldraaktiva inskolningen samt 
gruppinskolningen. 
 

Traditionell inskolning är en relativt lång inskolning som pågår i ca två veckor, där de 
första dagarna innefattar korta besök som sedan utökas utefter inskolningstiden. I 
början är föräldern med sitt barn, men börjar sedan lämna barnet under korta stunder 
för att senare utöka tiden i takt med att de vuxna bedömer att barnet känner sig trygg. 
Eftersom alla barn är olika och man utgår från barnets behov så kommer det se olika 
ut för varje barn som skolas in (Arnesson Eriksson, 2010).  
 

Föräldraaktiv inskolning är en kort inskolning som pågår i tre dagar. Här går både 
föräldrar och barnen i verksamheten under tre hela dagar. Föräldrarna är, precis som 
namnet antyder, aktiva under hela inskolningen med allt som sker på avdelningen, 
vilket ger föräldrarna en insyn i verksamheten och samtidigt visar de sina barn att det 
är roligt på förskolan. Tryggheten är att barnen får vänja sig att vara på förskolan med 
rutiner, miljö och pedagoger utan att behöva oroa sig att föräldern skall gå. Den fjärde 
dagen lämnar föräldern sitt barn och går, och då förväntas barnen känna trygghet i sin 
nya miljö på förskolan. I vissa fall bestämmer man sig för att ha en s.k. jourperiod, 
tiden efter inskolningen, då barnet får gå lite kortare dagar och att föräldern samtidigt 
är beredd på att komma till förskolan om det skulle behövas (Arnesson Eriksson, 
2010).  
 

Gruppinskolning innebär att flera barn skolas in samtidigt i en grupp, ofta två till fem 
barn. Gruppinskolningar är vanligt förekommande vid höstterminens början då 
många barn börjar samtidigt på förskolan. Inskolningstiden varierar allt ifrån tre 
dagar till två veckor, som längst brukar den ta tre veckor. Föräldrarna är ofta med 
under de första dagarna (Arnesson Eriksson, 2010). Enligt Niss och Söderström 
(2006) blir det en fördel för de små barnen att få erfarenhet redan från början med 
grupptillhörighet och relationerna mellan dessa barn får en kontinuitet för den 
fortsatta förskoletiden. Vuxna kan inte alltid erbjuda samma gemenskap som den som 
finns mellan barnen men pedagogerna fungerar som barnens trygghetsbas. Under 
inskolningen finns föräldrarna sittande vid samma ställe och föräldrarna är barnens 
trygghetspunkt. Föräldern kan börja lämna avdelningen när deras barn har fått en 
trygg relation till pedagogen, då man även om det är en gruppinskolning utgår från det 
enskilda barnets behov. Under den första tiden av inskolningen får barnen vara på 
förskolan enbart någon timme tillsammans med de andra nya barnen och deras 
föräldrar. Därefter utökas tiden till ett par timmar och föräldrarna kan börja gå ifrån 
korta stunder. Under den sista delen av inskolningstiden, då barnen skall ha fått 
förtroende för pedagogerna, får barnen stanna lite längre och äta och sova på förskolan 
utan sina föräldrar.   
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2.3 Relationsskapande  
 

Hagström (2009) tydliggör utifrån Bowlbys anknytningsteori att det hos barn finns ett 
biologiskt anknytningssystem redan när de föds som gör att de söker skydd och närhet 
hos sina föräldrar när de känner sig otrygga i en situation. Även hos föräldrar finns ett 
system som gör att de vill skydda och ta hand om sina barn. Enligt Bowlby (Broberg m 
fl., 2009) utvecklar barn anknytningsmönster utifrån hur föräldrar svarar på sina 
barns signaler. Dessa mönster är de förväntningar och minnen som barnet utvecklar 
och utifrån dessa mönster utvecklar barnet antingen en trygg eller en otrygg 
anknytning. Inom anknytning och omvårdnad sker ett samspel då t ex barnets 
föräldrar svarar på barnets känslor genom att ge barnet tröst och trygghet. 
Anknytningen är en process mellan barn och förälder och ger dem en speciell relation. 
Definitionen av begreppet anknytning är att något mindre hänger ihop med något 
större, det är en översättning från det engelska ordet attachment och används inom 
utvecklingspsykologin (Broberg, Risholm, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2009).   
 

Stern påvisade vikten av barn och föräldrars samspel, och har utvecklat en teori om 
utvecklingen av barnets själv. Han visar på hur viktigt samspelet mellan förälder och 
barn är. Stern menade att utvecklingen formas under hela livet utifrån olika 
förutsättningar och att det inte finns några utvecklingsfaser som är avslutande 
(Hagström, 2009). Det relationsskapande som sker mellan förälder och barn är band 
som Niss och Söderström, (2006) beskriver som väldigt känslomässig och de lyfter 
relationen som unik i detta avseende. När barnet sedan börjar förskolan så blir de 
känslomässiga banden mellan barn och pedagog en helt annan. De menar att det är 
viktigt att barnet får en vuxen som den känner att den kan knyta an till under 
inskolningen på förskolan då relation blir en grund till barnets trygghet. Pedagogens 
arbete innefattar därför att skapa en god relation till varje barn och utgå från deras 
behov. Skillnad mellan pedagogens och förälderns ansvar är att pedagogens ansvar rör 
barnets trygghet i förskolan medan föräldern har ett ansvar att ge trygghet och bra 
uppväxt en mycket längre tid i barnets liv. 
 

 

 

2.4 Samspelsrelationer och föräldrasamverkan 
 

Ett barns emotionella utveckling är beroende av relationer. Denna relation är viktig för 
det pedagogiska arbetet på en förskola för att lärande och utveckling skall kunna ske. 
Omsorg är ett begrepp som handlar om relation och i relationer utvecklas omsorg. Det 
handlar även om kontaktförmåga, att ha ett känslomässigt förhållande till en annan 
människa (Abrahamsen, 1997). I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 
2010) kan man läsa om vikten kring omsorg. 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (s. 5). 
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När barnet börjar förskolan blir tre parter beroende av varandra i ett samspel; 
pedagoger, barn samt föräldrar. Barnets och föräldrarnas kontakt blir avbruten då 
barnet börjar förskolan. Här blir pedagogens attityd och förhållningssätt kring 
samverkan viktigt för hur upplevelsen kring den nya situationen kommer att upplevas 
av föräldrar och barn (Lind, 1995). Enligt Öhman (2006) så är det i samspel med 
andra i t ex lek och kommunikation som barn kommer in i förskolans kultur. Vidare 
menar Öhman (2006) att samspel har tre aspekter. För det första handlar det om vad 
vi samspelar kring eller vad vi gör tillsammans, för det andra handlar det om hur vi 
har det tillsammans när vi gör någonting och för det tredje handlar det om hur vi 
samtalar om hur vi har det tillsammans. Genom bl.a. kommunikation lär sig barnet 
att samspela med både vuxna och andra barn på förskolan. Enligt Wessman (2010) är 
kommunikation väldigt viktigt mellan pedagog och förälder för att tillsammans kunna 
komma underfund om vad man skall börja arbeta med. Öhman (2006) lyfter vidare 
språkforskaren Lev Vygotskijs tankar om lärande och samspel och hur allt lärande 
sker i socialt samspel med varandra. Bärande tankar är att det är viktigt med 
kommunikation och att vuxna fungerar som draghjälp i barns utveckling. Genom 
kommunikation i samspel med andra utvecklar barnet färdigheter och blir delaktig i 
att skapa kunskaper som behövs för att fungera i samhället. Lärandet ses som 
livslångt då lärande är en ständigt pågående process. Ovanstående tankar om lärande 
återfinns också i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) Där 
förskolans uppdrag beskrivs: 
 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslång lärande. Verksamheten ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns 
utveckling och lärande samt erbjudas en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 
från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. (s. 5) 

   
Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att det är viktigt att samverka med föräldrarna 
för att barnen skall trivas. Tidigare innebar samverkan inom barnomsorgen att 
pedagogerna gav föräldrar råd kring barnuppfostran. Men idag innefattar samverkan 
också inflytande och delaktighet för föräldrarna. Föräldrars inflytande och delaktighet 
återfinns i både formella och informella samverkansformer som t.ex. den dagliga 
tamburkontakten, föräldramöten och utvecklingssamtal. Broberg m fl. (2013) betonar 
hur viktigt det är att förskolan fungerar som ett komplement till föräldrarnas roll. Att 
samverka med föräldrarna i förskolan är viktigt och för att den relationen skall bli bra 
gäller att pedagogen försöker skapa en relation som blir jämbördig med föräldrarna 
och samtidigt visar sig professionell (Jensen & Jensen, 2011). Vidare skriver Jensen 
och Jensen att det som pedagog är viktigt att kunna samarbeta med alla föräldrar 
oavsett bakgrund. Där krävs att pedagogen är fördomsfri och öppen för möjliga 
variationer. Att ha ett bra samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger är viktigt 
och syftet med detta samarbete är att barnen skall få ett gott utbyte av att gå i 
förskolan. Samarbetet handlar om hur barnet trivs, dess utveckling och lärande.  
   
Vilka föreställningar har då föräldrarna tidigare haft kring förskolans verksamhet? 
Persson (1994) kom fram till i sin avhandling att föräldrarna tyckte att den då kallade 
“daghemsmiljön” kunde vara tuff för barnen och de behövde få möjlighet till att 
utveckla egenskaper för att klara av den miljön medan de samtidigt fick möjlighet till 
att utveckla sin sociala kompetens. Denna kompetens fick barnen genom att 
verksamheten innehöll träning av att samspela och umgås med andra genom 
aktiviteter och samtal. Det framkom även i denna studie att föräldrar tyckte att 
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förskollärarna var pedagogiska specialister men att även personlighet spelade roll, 
vilket blev avgörande enligt föräldrarna om kontakten mellan förälder och pedagog 
blev bra. I en studie av Sandberg och Vuorinen (2007)  har det framkommit att 
föräldrar har ett stort förtroende för pedagogerna på förskolan och att fler föräldrar 
uppfattar att det räcker med att ha insyn i verksamheten och att de inte behöver 
medverka i arbetet som sker på förskolan. Fredriksson (1991) skrev att förskolan kan 
ses som en arena där det sker ett samarbete mellan pedagoger och föräldrar. Vidare 
skrev hon att när pedagogerna ser både barn och föräldrar som betydelsefulla och är 
engagerade, värdesätts detta av föräldrarna. När detta sker skapas fungerande och bra 
relationer med trygga barn. Detta leder också i sin tur till föräldrasamverkan där 
föräldrarna blir intresserade av förskolans arbete. 
 

2.5 Tidigare forskning 

  

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare svensk och internationell forskning 
om inskolning i förskolan. 
 

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde på uppdrag av Skolverket en 
enkätundersökning med syftet att undersöka föräldrars val och inställning till förskola 
och skola. Urvalet bestod av 108 000 barn i förskoleåldern, varav svarsfrekvensen låg 
på ca 55 %. 
 
Resultatrapporten (Skolverket, 2012) belyser föräldrars upplevelser om förskolan. Den 
belyser dock inte specifikt inskolning, men är intressant ur den synvinkeln att flera 
aspekter som kan ha betydelse för föräldrars upplevelse av inskolningen behandlas. 
Rapporten visar på val som föregår barnets inskolning och som sannolikt också har 
betydelse för de förväntningar som föräldern har på det inledande mötet med 
personalen och den kommande verksamheten.  
 
Studien tar upp vad som avgör föräldrars val av förskola. Det är tre faktorer som 
föräldrarna tittar extra på inför val av förskola. Dessa faktorer är närheten till hemmet, 
personalen samt inne- och utemiljön. Studien visar att de flesta föräldrar är nöjda med 
sin förskola, och nämner trygghet, närheten till hemmet, personalen, att barnens 
utveckling och lärande stimuleras samt öppettiderna. Det som föräldrarna inte är lika 
nöjda med är gruppstorleken, tillgång till personal samt semesterstängningar. Studien 
visar att fler föräldrar i de fristående förskolorna är mer nöjda med att förskolan 
uppfyller deras önskemål och behov, där gruppstorlek och personal nämndes, än 
föräldrar i kommunala förskolor. Ensamstående föräldrar hörde till den grupp som i 
större del behövde omsorg under obekväma tider. Med obekväma tider menas i denna 
studie mellan klockan 19 och 22 på vardagar.  
 
Intressant i denna studie är att de kan se skillnader i svaren i sin studie beroende på 
föräldrars födelseland, utbildning samt civilstånd. Skillnader de kunde se rörde sig 
bl.a. om att gifta/sambo i större utsträckning såg att förskolans närhet till hemmet var 
en viktig faktor, än för ensamstående. Samma skillnader visade sig även för dem med 
högre utbildning än gymnasieutbildning. Föräldrar födda utomlands kunde i större 
utsträckning än föräldrar födda i Sverige, välja förskola utifrån om barnen redan 
kände barn på den förskolan.  
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Det finns en internationell studie av McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro och 
Wildenger, (2007) vars syfte med sin studie var att undersöka föräldrars erfarenheter 
och delaktighet i inskolningen men även föräldrarnas oro när det gällde barnets start i 
förskola. Oron handlade bl.a. om barnens sociala färdigheter och deras beteenden.  
Det var 132 föräldrar som deltog i en enkätundersökning. Några av de resultat som 
studien visade på var att familjer med sämre ekonomi, och hade ekonomiskt stöd från 
staten var mindre engagerad i förskolans verksamhet. Studien visade även på att 
många föräldrar önskar att de fick mer information innan inskolningen startade. 
Resultatet visade att många föräldrar vill ha en mer aktiv roll, men att de inte alltid vet 
hur. En av studiens slutsatser var att det krävs mer samverkan mellan hem och 
förskola.  
 
 

3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras den forskningsstrategi och forskningsmetod som denna 
studie bygger på, samt en presentation om hur vi valde vår urvalsgrupp och hur 
studien genomfördes, och därefter de forskningsetiska överväganden, tillförlitligheten 
samt en beskrivning av analysprocessen. 
 

3.1 Forskningsstrategi och forskningsmetod 
 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi, då vi ville 
undersöka föräldrars erfarenheter, åsikter, uppfattningar och känslor kring sina barns 
inskolningar på förskolan. Intresset inom kvalitativa studier ligger mer på verbala 
beskrivningar och subjektiva uppfattningar än vid den analys av data som man får 
inom kvantitativa studier (Bryman, 2011). Data har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer 
är användbara i kvalitativa studier. Våra intervjufrågor hade en viss struktur och var 
förberedda i en intervjuguide (bilaga 2) efter vårt valda tema som var inskolning. Den 
semistrukturerade intervjun innebar att respondenten fritt kunde få prata och svara 
utefter intervjuguiden. Styrkan med semistrukturerade intervjuer är att det är möjligt 
att få detaljrika och nyanserade svar (Bryman, 2011). Vi kunde få en djupare förståelse 
då vi i intervjuerna kunde registrera våra respondenters ansiktsuttryck och 
kroppsspråk samt tonfall. Några respondenter var nära på att börja gråta vid tal om 
inskolning, medan andra respondenter visade sig glada genom skratt. Alla intervjuer 
spelades in för att efteråt transkriberas. Vi har använt oss av induktivt angreppsätt i 
denna studie då studien grundar sig på respondenternas uppfattningar och 
upplevelser. Vi ville dela in våra insamlade data i kategorier och upptäcka mönster då 
vi till viss del använt oss av ett vad, hur och varför-perspektiv (Bryman, 2011).  
 

3.2 Urval 
 

I denna studie använde vi oss av ett målinriktat urval (Bryman 2011), som genomförts 
då vi vill intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. Vi valde ut åtta 
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föräldrar till barn som varit med om en eller flera inskolningar. Våra respondenter 
fanns tillgängliga för oss genom kontakter i vårt yrke inom förskolan, och bidrog till ett 
s.k. bekvämlighetsurval. Några av föräldrarna vi intervjuade ledde oss fram till nya 
föräldrar vi kunde intervjua s.k. snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver 
bekvämlighetsurval som någon som finns tillgänglig för forskaren, och att 
snöbollsurvalet gör att man frågar redan valda intervjupersoner om de kan namnge 
någon person som skulle kunna vara intresserad av att delta i studien. Urvalet bestod 
av åtta föräldrar i åldrarna 22-46 år. Respondenterna har ett till fyra barn, som var i 
åldrarna ett till tre år vid inskolningen. En del av respondenterna har en 
högskoleutbildning medan andra har gymnasieutbildning.  
 
 

3.3 Genomförande 
 

När intervjuguiden var sammanställd kontaktade vi respondenterna. 
Vid den första kontakten med respondenterna tydliggjorde vi hur vi skulle beakta de 
forskningsetiska aspekterna. Det betyder att vi först informerade om syftet och 
beräknad tidsåtgång samt att intervjuerna skulle spelas in. Alla respondenter fick ta 
del av vårt missivbrev (bilaga 1) samt intervjufrågorna (bilaga 2) innan 
intervjutillfällena. Anledningen till att informanterna fick ta del av intervjufrågorna 
var i förhoppningen att deras möjlighet att förbereda sig skulle ge ett djup i frågorna. 
Vi bestämde tid för intervjuer när respondenterna hade godkänt sin medverkan. 
Intervjuerna utfördes antingen i respondentens hem eller i anslutning till hemmet. En 
intervju genomfördes i ett grupprum på högskolan. Vi intervjuade både tillsammans 
och enskilt. Fyra av intervjuerna genomförde vi tillsammans, där den ena ställde 
frågorna och den andra noterade under intervjuns gång. Från början tänkte vi 
intervjua alla respondenter tillsammans, men p.g.a. tidsåtgången valde vi att även 
intervjua enskilt. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Bryman (2011) 
ser inspelning som något positivt när man vill få med både intressant och viktig 
information, men även hur de säger det. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. 

3.3.1 Analysprocessen 

Den sammanlagda inspelningstiden blev 5 timmar och 46minuter. Vi analyserade 
våra insamlade data tematiskt. Bryman (2011) menar att man strukturerar upp sitt 
material i olika teman när man använder sig av en tematisk analys. Vi läste både 
enskilt och tillsammans de intervjuer vi hade transkriberat, och försökte sortera dem 
utefter olika kopplingar så som likheter och olikheter samt olika kategorier för att 
lättast ta reda på respondenternas tolkningar av en inskolning. När vi gjorde detta 
utgick vi från studiens syfte och frågeställningar för att sammanställa vårt resultat.  
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3.4 Forskningsetiska principer 
 

Bryman (2011) lyfter fram Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som 
viktiga att ta hänsyn till när man utför en forskning. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 
 

Vi har följt Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska principer, och beaktat 
informationskravet genom att vi informerade deltagarna innan studien började om 
dess syfte och att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avsluta sin 
medverkan. Samtyckeskravet beaktade vi genom att vi fick alla medverkandes 
godkännande. Vi berättade för de berörda personerna om att vi kommer att behandla 
deras personuppgifter konfidentiellt, och att inga obehöriga kan få del av uppgifter. I 
vår studie förblir våra respondenter anonymiserade, och fick fiktiva namn i våra citat i 
resultatsammanställningen. Vi berättade inte på vilka förskolor barnen genomfört sin 
inskolning. Det insamlade materialet användes endast till denna studie vilket belyser 
nyttjandekravet. De som medverkade i vår studie har informerats om att studien 
kommer vara offentlig i databasen DIVA.   

 

3.5 Tillförlitlighet 

 
Vi har formulerat fram våra intervjufrågor på så sätt att vi vill besvara våra 
frågeställningar. Vi använder oss av citat i resultatet, och vi presenterar en allsidighet i 
vårt resultat, då vi presenterar både respondenternas positiva och negativa 
erfarenheter. Tidpunkten kan ha påverkat vårt resultat. Beroende på i vilken 
omfattning respondenterna kom ihåg från sina barns inskolningar kunde göra att 
deras svar blev mindre tillförlitliga. Därför var det ett krav från vår sida att flertalet av 
respondenterna hade gjort sin inskolning under det senaste året, för att ha det så 
färskt som möjligt i minnet. Det finns enligt Bryman (2011) en rad olika sätt att stärka 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet. En ljudupptagning kan till exempel stärka 
studiens tillförlitlighet då de val som görs avseende innehåll kan göras sent i 
forskningsprocessen. I vår studie bygger resultatet på material som transkriberats. Vi 
har också tolkat vårt material gemensamt samt belagt resultatet med citat som gör att 
tillförlitligheten stärks.  

 

3.6 Litteratursökning 
 

Vi har i vår litteratursökning använt oss av databasen Eric, Google Schoolar samt 
Libris uppsök. Sökord vi har använt oss av är förskola, preschool, kindergarten, 
inskolning, invänjning, introduktion, acclimatization, förberedelse, samverkan, 
föräldrar och anknytning.  
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4 Resultat 

 

Resultatet kommer att presenteras i tre kategorier; inskolning, relationsskapande och 
samverkan. Vi har valt ut vissa citat för att visa på vikten av respondenternas 
upplevelser kring inskolningen. I citaten har respondenterna fått fingerade namn. 

 

4.1 Inskolning 
 

Respondenternas barn var vid inskolningen mellan 1 - 2,5 år gamla. Alla våra 
respondenter hade egna önskemål vid val av förskola. Sju av åtta respondenter valde 
den förskola som låg närmast hemmet. En respondent som valde förskolan närmast 
hemmet hade själv arbetat på den valda förskolan, detta bidrog till valet då hon bara 
hade positiva upplevelser kring denna förskola. Respondentens svärmor hade arbetat i 
förskolans kök och hade även hon positiva känslor kring förskolan i helhet. Den 
respondent som inte valde förskolan som låg närmast hemmet gillade inte de 
nybyggda tvåvåningsförskolorna som låg nära hennes hem. Hon föredrog en förskola 
nära skogen, som hon hade hört mycket positivt om. Två respondenter fick inte sitt 
förstaval av förskola som var den förskola som var närmast hemmet.  
 

Informationen innan inskolningen såg olika ut på de olika respondenternas förskolor. 
Tre respondenter fick ett välkomstbrev hemskickat där viktiga telefonnummer, rutiner 
och inskolningens tider fanns presenterat. Två respondenter fick komma på ett besök 
på förskolan innan inskolningen, och fick informationen där. De övriga 
respondenterna fick hem ett brev där det beskrevs hur själva inskolningen skulle gå 
till.  
 

Alla respondenter utom en var nervösa inför förskolestarten, men tyckte att det skulle 
bli spännande och en bra upplevelse för sina barn. 
 

Jag kände att det skulle bli roligt för henne att träffa andra barn och utvecklas och få 
annan stimulans men också lite nervöst, jag visste inte vilken personalen var och var 
orolig för att hon inte skulle komma att trivas. (Jessica) 

                                                                                                             
Jag tyckte att det skulle bli svårt att lämna min son på förskolan, men min man 
tyckte inte att det var lika jobbigt. Jag minns att jag tänkte att han inte kommer att 
äta den mat som serveras där, för han har svårt med nya maträtter. Vad fel jag hade. 
Han älskar nog förskolans mat mer än min. (Magdalena) 

                                                             
Fyra respondenter hade en enskild traditionell inskolning på två veckor. Två 
respondenter hade gruppinskolningar. En respondent hade en enskild föräldraaktiv 
inskolning på tre dagar. En av respondenterna som hade en gruppinskolning berättade 
att hon tyckte det var trevligt att få kontakt med andra föräldrar i samma situation. 
När en annan respondent skolade in sin dotter fick hon själv vara med hela tiden de 
fyra första dagarna. Den femte dagen fick dottern vara själv en hel dag på förskolan. 
Hon hade inte alls fått någon information om hur inskolningen skulle gå till.  
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När jag var där kändes det mest som att de tyckte att det var skönt med några extra 
vuxna som kunde hjälpa till att klä på när vi skulle gå ut och så för då var det jag som 
klädde på min dotter och åkte rutschkana med henne och så. Det var ingen särskild 
fokus på de nya barnen. Det kanske fanns en plan med det? Det kanske var bra att 
det var hon och jag som skolades in, dom kanske hade en bra tanke, det vet inte jag, 
men som förälder skulle det ha känts bättre om de hade sagt “vi tänkte att vi gör 
såhär och såhär”. Då hade man känts sig trygg med att de kan det här och att de har 
en tydlig plan. Det hade känts tryggare för mig som förälder för nu kändes det mer 
som hej och hå nu kör vi, så får vi se hur det går. (Jessica) 

                                                   
 

Fem av åtta respondenter var nöjda med sin inskolning. De tre respondenterna som 
inte var nöjda med inskolningen lyfter främst fram bristen på kommunikation som en 
källa till missnöje. En respondent skulle hellre ha velat lämna sin dotter i förskolan 
korta stunder flera dagar i rad, än att lämna henne helt den femte dagen. Hon tyckte 
även att det var synd att hennes dotter inte fick närvara under frukosten på 
inskolningen, och då gå miste om den rutinen. Detta låg till grund för att pedagogerna 
redan innan hade bestämt att inskolningen skulle börja klockan 09.00 varje dag. Den 
första arbetsdagen behövde respondenten lämna sin dotter klockan 07.30 vilket 
resulterade i att dottern fick börja med en frukostrutin som hon aldrig hade varit med 
om förut. En respondent och hans fru var inte alls nöjd med vare sig inskolning eller 
pedagoger. Dom kände inget engagemang från pedagogerna under inskolningen 
varken inför deras barn eller dem. Respondenten berättar vidare att hans fru kände sig 
mycket nervös och hade svårt att lämna ifrån sig sitt barn. Istället för att få stöttning 
lades skulden på dem som föräldrar vilket resulterade i att de blev inkallade på ett 
möte med personal och förskolechef där de ifrågasatte om dom verkligen ville ha sitt 
barn på förskolan. Detta ansåg respondenten som kränkande.  
 

Till på köpet blev han mycket sjuk och det bidrog till att det inte blev någon 
kontinuitet och trygghet. Det blev som en ny inskolning efter varje sjukdom. 
(Markus) 
 

En respondent tyckte inte att pedagogerna visade något större intresse i varken henne 
eller hennes barn under inskolningen. Hon berättar att hon kände sig vilsen och ensam 
under inskolningstiden.  
 
Hur respondenterna upplevde tiden efter inskolningen varierar. En respondent hade 
en bra inskolning hela vägen och tyckte att allt kändes bra efter inskolningen. En 
annan respondent var inte alls nöjd. En respondent kände sådär när inskolningen var 
slut och visste inte om hennes barn kände sig trygg med personalen eftersom de 
knappt hade umgåtts med henne under inskolningen. 
 

Det kändes jobbigt att lämna henne första gången eftersom jag upplevde att dom inte 
lärt känna henne alls och inte verkade så intresserade av att lära känna vem just hon 
är och hennes personlighet. Trots att inskolningen inte kändes bra för mig så har det 
gått bra för min dotter, hon verkar trivas på förskolan. (Jessica) 
 

En respondent tyckte att första tiden efter inskolningen var jobbig, då hennes barn var 
så extremt ledsen. Detta uttrycker hon att det inte har med själva inskolningen att 
göra, men att pedagogerna kunde ha hjälpt till mer. Detta pågick under ganska lång tid 
och kändes jobbigt för föräldrarna. 
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Alla respondenter utom en har haft någon form av uppföljningssamtal efter 
inskolningen. En del pratade om hur föräldern upplevde inskolningen, medan andra 
pratade om hur det går för deras barn efter inskolningen.  

Ja, men det var bara ett enkelt samtal där hon berättade vad han gillar att göra och 
så. Tror att det finns mer att prata om senare. Det har ju gått bra med allt. Jag har väl 
haft tur, eller så är det som det ska vara. (Magdalena) 

 

4.2 Relationsskapande 
 

Samtliga respondenter hade liknande förväntningar på en bra inskolning. 
Återkommande i deras svar är att barnen ska få känna sig trygga och att pedagogerna 
bryr sig om deras barn.  

Att dom har tid för mitt barn och inte fullt upp med alla andra barn. Att dom tar sig 
an mitt barn när allt är nytt. (Anna) 

       
Att det är en bra förskola med bra personal. Att man ska känna sig trygg med all 
personal. (Markus) 

                        
Mina förväntningar var ganska höga. Jag vill att mitt barn ska känna sig trygg när jag 
lämnar henne och att de tröstar henne om hon blir ledsen. Jag som förälder vill 
känna tillit och trygghet till personalen när jag lämnar henne hela dagarna. Detta tror 
jag är viktigt att det byggs upp under en inskolning. (Elin) 
                        

 

En respondent upplevde en oro under inskolningen kring de stora barngrupperna som 
finns idag, vilket kunde resultera i att hennes son inte får den uppmärksamhet som 
hon skulle önska. En annan respondents förväntningar på en bra inskolning var bland 
annat att det skulle finnas bra pedagoger som ser just hennes barns behov, för att i sin 
tur kunna få lära sig saker och lära sig det sociala samspelet med andra barn och vuxna 
som hon kommer att ha nytta av längre fram i livet. En respondent svarade att 
förväntningarna på en bra inskolning säkert hade sett annorlunda ut om hon hade 
skolat in sitt barn när barnet var äldre och hade andra behov.  
 
Många av respondenterna anser att inskolningen har både betydelse för barnet och 
trivseln i förskolan, samt att den till viss del har betydelse för hur den fortsatta 
förskoletiden kommer att bli. En respondent tycker att om man får en grundtrygghet 
genom en positiv start, så påverkar det trivseln på förskolan. Hon känner att om 
pedagogerna under inskolningen verkar trygga i sin roll så får man som förälder ett 
större förtroende för dem. Två respondenter menar att det som förälder är viktigt att 
känna trivsel och trygghet till förskola och pedagoger under inskolningen för att det 
kommer att påverka resterande förskoletid. Två andra respondenter påpekar att 
inskolningen påverkar barnen till viss del men det gäller att vinna över föräldrarna 
först. Båda tror att barnen kan trivas i förskolan efter en tid trots att inskolningen inte 
gick så bra, men att det sätter spår hos föräldrarna.  
 

Det handlar om förståelse också tycker jag, även om jag vet att jag lämnar mitt barn 
gråtande och jag vet att de tar hand om honom så är det viktigt att få mina känslor 
bekräftade, att jag tycker att det är jobbigt. (Anna) 
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Ja, får man en bra kontakt med pedagogerna på inskolningen, blir ju det lättare hela 
vägen. Jag kan känna mig trygg när jag går till jobbet. (Magdalena) 

 

Det kom även fram i intervjuerna att om inskolningen gått mycket bra så kan det 
hända saker senare som gör att det ändå inte blir bra fortsättningsvis.  

 

4.3 Samverkan 
 

Hos en respondent framkom det att ingen pedagog var ansvarig för själva 
inskolningen, medan de andra hade en pedagog som var ansvarig. 

Samverkan mellan föräldrar, barn och pedagoger har sett olika ut hos våra 
respondenter under inskolningen. Vissa upplevde inget samspel mellan dem själva och 
pedagogerna, medan andra hade positiva upplevelser kring detta.  

Vi hade inte något samspel. Jag pratade knappt med pedagogerna under 
inskolningsdagarna, dom pratade mest med varandra och hade fullt upp med barnen. 
Det var bara hej och hejdå i princip (Jessica) 

Pedagogerna var supergulliga mot oss under inskolningen. Kände verkligen att de 
gjorde allt för att vi skulle trivas. Bara en sådan sak som att bli bjuden på en kopp 
kaffe gör att det blir trevligt. (Magdalena) 

Hur relationerna skapades mellan pedagogerna och de familjer som skolades in har 
även den sett olika ut.   

Det tog lång tid, den första tiden på förskolan var inte bra, det kändes som bortkastad 
tid. Samtidigt var det en del personalomsättning också. Det var en personal som vi 
fick förtroende för ganska tidigt. (Markus) 

De tog kontakt och var intresserade av mitt barn. Även när man inte var på förskolan 
utan bara gick förbi och dom var ute, så kom de fram till staketet och pratade. (Anna) 

Andra respondenter svarade att pedagogerna kom fram och pratade och lekte med 
deras barn. Pedagogerna visade intresse av både föräldrar och barn och gav dem 
uppmärksamhet även om det under en gruppinskolning kan vara många barn och 
föräldrar.  

En respondent hade varit med om en inskolning tidigare som inte hade fungerat 
mellan henne och pedagogerna. Detta hade resulterat i att hon bytt förskola för sin 
äldre son, men nu var tillbaka på samma förskola med sin dotter. Personalen var inte 
den samma så hon hoppades verkligen att det skulle fungera den här gången. 

Med min son kände jag mig inte alls välkommen under inskolningen. Helt plötsligt 
kunde den pedagog som höll i inskolningen vara på kurs en hel dag utan att 
informera mig. Så där satt jag och min son helt själva och kände oss helt vilsna. Jag 
menar, så gör man väl inte? Tyvärr var det inte bara under själva inskolningen det 
skar sig. Tror att dessa pedagoger allmänt var less på sitt jobb, och hade jag krav var 
jag bara jobbig. (Amanda) 
                                      

En respondent tyckte inte att själva inskolningen gick bra, och så fort hon började 
arbeta så kom problemen med pedagogerna. Hon arbetar som frisör och har därmed 
ofta sena arbetstider. Hon var med om att hennes dotter ofta var påklädd när hon 
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hämtade och att personalen suckade och verkade inte bry sig om henne när hon kom 
och berättade inte hur dagen hade varit, utan ville bara åka hem. Detta slutade med att 
respondenten fick ta kontakt med förskolechefen för att fråga om det fanns problem 
med att hon hämtade sitt barn runt 18.20 eftersom förskolan ska ha öppet till klockan 
18.30 om behov finns. En annan respondent kände en trygghet och fick större tillit till 
pedagogerna då de ringde till henne när hennes son var ledsen en morgon när hon 
skulle lämna honom. De berättade då att han lekte, och inte alls var ledsen längre. 
Respondenten hade haft en positiv inskolning, och kände i och med detta sig ännu mer 
positiv till förskolan och dess pedagoger.  
 
 

5 Resultatanalys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera studiens resultat. Syftet med denna studie var 
att undersöka hur föräldrar upplever och uppfattar inskolningen och hur en inskolning 
kan vara.  

5.1 Den betydelse föräldrarna tillskriver den första kontakten 
med förskolan 
 
Respondenterna i vår studie berättade att de gjort ett medvetet val av förskola. De 
flesta föräldrarna valde den förskola som ligger närmast hemmet, även egna 
erfarenheter och uppfattningar låg till grund för deras val av förskola. Kopplingar kan 
dras till Skolverkets (2012) rapport som hade liknande resultat kring val av förskola. 
Under intervjuerna uttryckte flera föräldrar just att det är viktigt för dem att få den 
förskola de önskar, för att känna sig nöjda och trygga. I vissa fall uttryckte föräldrarna 
att de hade vänner som var nöjda med både sin förskola och personalen där, vilket 
gjorde att de själva ville ha sitt barn där. Alla respondenter fick inte plats på förskolan 
närmast hemmet. I Skollagen (2010:800) under 15 § står det att ”ett barn ska erbjudas 
plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas 
till barnets vårdnadshavares önskemål”. Respondenten som inte fick sin plats närmast 
hemmet blev ändå nöjd med sin tillsatta plats. Sträng och Persson (2003) menar, att 
föräldrar väljer förskola efter förskolans innehåll, och att varje förskola är unik när det 
gäller samverkan mellan hem och förskola. Precis som respondenter uttryckte det så 
skriver även författarna att föräldrarna väljer förskola efter positivt bemötande, 
förtroende till pedagogerna, att pedagogerna visar att de trivs att arbeta med barn 
samt att verksamheten respekterar barns olikheter och att verksamheten är upplagd 
efter barnens behov. De familjer som får sitt förstaval upplever att det är som en 
kvalité i sig, och det kunde även vi uppleva i våra intervjuer att respondenter upplevde.  
 
Informationen inför inskolningen såg olika ut för respondenterna. En del fick 
välkomstbrev med viktig information, en del fick även hemskickat hur själva 
inskolningen skulle gå till, medan andra fick komma på ett möte innan själva 
inskolningen började. Inga kopplingar kunde dras mellan vilken inskolningsmodell 
som förskolan erbjuder med den sorts information som respondenterna fick innan 
inskolningen började. Vi upplevde att vissa respondenter inte visste någonting innan 
inskolningen började, medan andra hade information om tider och rutiner, vilket i 
studien visade sig ge mer trygghet för dem som hade fått mer information. Enligt 
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Arnesson och Eriksson (2010)  är det viktigt att ge föräldrarna information om 
inskolningen, detta oavsett vilken form av inskolning de använder på förskolan. Det är 
viktigt för föräldern att få veta sin roll under inskolningen och vem som ansvarar för 
inskolningen samt även vikten av att pedagogerna har ett syfte med hur de gör samt att 
de utvärderar innan nästa inskolning påbörjas. En av respondenterna fick ingen 
information innan inskolningen började eller under inskolningen, vilket resulterade 
till att hon kände sig otrygg och hade tankar om hur hon skulle våga lämna ifrån sig 
sitt barn på denna förskola. Vikten av information innan inskolningen är något som 
Wessman (2010) lyfter fram, och menar att ett välkomstbrev är starten till ett givande 
och ömsesidigt samarbete. I denna studie framkom att det inte är självklart att få en 
ansvarig pedagog för inskolningen, då en respondent inte fick det. Att ha en 
kontaktperson under inskolningen är en start för trygghet och anknytning vilket kom 
fram under våra intervjuer och även Wessman (2010) menar att det är viktigt att 
föräldrarna vet vem som har hand om inskolningen. Detta är för att de ska veta vem 
som de kan ställa frågor till, som har fokus på just deras barn, och enligt Hedin (1987) 
har inskolningen ett syfte som innefattar att underlätta separationen från sina 
föräldrar för barnet. Alla respondenter hade inte lätt att lämna sitt barn på förskolan, 
och uttryckte mer stöd från pedagogerna. Här kunde vi se en skillnad mellan de 
föräldrar som var tvungna att lämna sina barn p.g.a. arbete eller för de föräldrar som 
lämnade sina barn för att de skulle få en annan stimulans än i hemmet. De föräldrar 
som hade arbete hade lättare att lämna ifrån sig sitt barn trots att inskolningen inte 
gått bra, än de föräldrar som var arbetssökande eller studerande. Detta visade sig 
tydligt i ett fall då förskolan ifrågasatte föräldrarna om de verkligen ville ha sitt barn 
där. I den familjen arbetade den ena föräldern medan den andra var för tillfället 
arbetslös.  
 
Alla respondenter var förväntansfulla inför förskolestarten. Att få annan stimulans, 
utveckling, och träffa nya kamrater nämnde föräldrarna var något som de såg fram 
emot för sina barn. Detta gällde både föräldrar som arbetade eller var arbetssökande i 
vår studie. Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) tydliggör 
vikten av att barn skall få bästa förutsättningar för en bra utveckling 
 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidig. Förskolans arbete med barnen ska 

därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (s. 13)  

 
De respondenter som tidigare har haft barn på förskolan har en annan förståelse och 
insyn i verksamheten och resultatet visar att de föräldrar som hade erfarenhet också 
visade en trygghet än de som skolade in sitt första barn. Wessman (2010) menar att 
det är viktigt som pedagog att ta reda på föräldrars förväntningar innan inskolningen 
börjar. Detta är för att så tidigt som möjligt skapa en bra relation mellan pedagoger 
och familjen. Harju och Tallberg Broman (2013) kallar inskolningen för ett 
trepartsmöte där barn, förälder samt pedagog blir samspelspartners. Författarna 
menar att förskolan är en hårdare och en större värld än hemmet så är det viktigt att få 
föräldrarna att känna sig trygga. Författarna menar även att om föräldrarna är trygga 
så blir barnen trygga, och då kan barnen socialiseras på förskolan. Både författarna 
och de intervjuade föräldrarna i vår studie uttrycker denna relation mellan pedagog, 
barn och förälder som en av de viktigaste aspekterna för en lyckad inskolning.  
 
Inskolningsmodellerna såg olika ut för de olika respondenterna, och var inget som de 
var med och påverkade, utan var något som förskolan redan hade valt. Det varierade 
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mellan föräldraaktiva gruppinskolningar på både tre till fem dagar upp till två veckor, 
men även enskilda inskolningar som varierade i längd. Niss och Söderström (2006) 
menar att barn som varit med i gruppinskolningar kan få speciellt band, och känna en 
tillhörighet till de barnen långt efter inskolningen är slut. Även Niss (1987) skriver om 
denna trygghet och kontakt med varandra eftersom alla är nya, samt att här skapar 
även föräldrarna kontakt med varandra. En respondent vi intervjuade påtalade denna 
kontakt med andra föräldrar som en positiv del av inskolningen. Hon menade att få 
prata med föräldrar som är i samma situation som en själv, känns som en trygghet i 
sig.   
 
Alla var inte nöjda med sin inskolning i denna studie, utan hade synpunkter på 
förändringar. Det kunde röra sig om att få vara med och bestämma tiderna för 
inskolningen, så att det passar det enskilda barnet när det rör sig om olika rutiner, så 
som frukostrutinen. Wessman (2010) menar att det bara kan skapa frustration både 
för pedagoger och föräldrar att skapa fasta tider för inskolningen. Detta är enligt 
författaren något som man tillsammans kan diskutera för att slippa onödiga 
påfrestningar. Sträng och Persson (2003) menar att inskolningstider väljs efter 
barnets dagsrytm. Att barnet ska vara pigg och utvilad under inskolningen. Niss och 
Söderström (2006) menar att måltiderna är den mest hektiska delen av dagen då det 
kräver ett individuellt bemötande av pedagogerna, och vikten av lugn och ro är viktig 
för att skapa trygghet. Författarna menar trots detta att det inte är nödvändigt att ett 
barn har varit med om alla rutiner under inskolningen. De menar att ett barn ska ha 
fått en trygg bas med pedagoger och barn för att klara av sin tid på förskolan. Den 
respondent i vår studie som ville att det egna barnet skulle få vara med på en 
frukostrutin under inskolningen men som inte fick det, borde inte pedagogerna ha 
diskuterat inskolningens innehåll innan inskolningen började, för att inte skapa 
besvikelse?  
 
En respondent önskade att få bättre förståelse kring deras privata situation och ville 
som föräldrar få hjälp i den svåra situation än, som de kände, känna sig kränkta av 
förskolan då allt inte flyter på enligt förskolans ”mall” för inskolningar. Wessman 
(2010) menar att det är viktigt att pedagogen tar reda på hur den familj som skolas in 
vill ha inskolningen. Om en förälder har svårt att lämna ifrån sig sitt barn är 
information det bästa sättet för att skapa en bra samverkan menar författaren. Vi 
intervjuade en respondent som hade svårt att lämna ifrån sig sitt barn. Niss och 
Söderström (2006) menar att föräldrar som har svårt att lämna från sig sitt barn 
känner sig hotade av pedagogerna, att inte längre vara de viktigaste personerna i 
barnets liv. Detta kände inte vår respondent, men att den familjen kände att de ville ha 
mer engagemang från pedagogernas sida när de skulle hämta och lämna sitt barn som 
var ledset, samt mer förståelse kring sin situation.   
 
Tiden efter inskolningen har både varit positiv och negativ för våra respondenter. För 
vissa respondenter flyter tiden efter inskolningen på bra, och känner att deras barn 
trivs bra på förskolan. Arnesson och Eriksson (2010) skriver att både föräldrar och 
barn reagerar olika vid lämning på förskolan. Om ett barn upplever att det skall 
lämnas ensam reagerar det med någon form av protest, även föräldern reagerar med 
omvårdnad och att vilja vara nära sitt barn (Broberg m fl. 2013). Hos en respondent 
blev detta med omvårdnad tydligt, och denna hade svårt att lämna ifrån sig sitt barn. 
Här framkommer vikten av att pedagoger är lyhörda och försöker göra det bästa av 
situationen. Enligt Öhman (2006) är det viktigt att pedagoger samtalar med varandra 
kring föräldrars önskemål för att lämningen skall bli så bra som möjligt.  Wessman 
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(2010) menar att det är vanligt att föräldrar kan uppleva sitt barns första tid på 
förskolan som känsloladdad, och att föräldrar har ett stort behov av att veta att allt är 
bra. Här blir det pedagogernas ansvar att uppfylla och bekräfta föräldrarnas behov. 
Vår respondent fick inte den bekräftelse som hon skulle ha behövt för att hon skulle ha 
lämnat sitt barn med positiva känslor på förskolan. 
 
Hur förskolorna använde sig av någon form av uppföljning efter inskolningen såg olika 
ut hos våra respondenter. En respondent hade ingen uppföljning efter sin inskolning. 
Wessman (2010) tycker att förskolan ska använda sig av ett uppföljande samtal till att 
utvärdera inskolningen, och att det gagnar fortsatt utveckling inom inskolningsarbete. 
Hos alla våra respondenter uttrycktes en önskan om att få prata om hur inskolningen 
hade varit, och hur den fortsatta tiden efter inskolningen hade varit. De respondenter 
som hade haft uppföljningssamtal, hade bara positiva upplevelser kring detta.    
 

5.2 Den betydelse föräldrarna tillskriver inskolningen när det 
gäller samverkan och relationsskapande. 

 
I denna studie har det framkommit att föräldrar uppfattat sina barns inskolningar 
olika, och de har både positiva och negativa upplevelser. De respondenter som 
uppfattat barnets inskolning som positiv nämnde engagerande, trygga och positiva 
pedagoger. Detta kan jämföras med Skolverkets (2012) rapport där föräldrarna också 
bl.a. nämnde trygghet och personal som positiva aspekter i en inskolning. Sandberg 
Vuorinen (2007) betonar att förtroende mellan förälder och förskolan är 
grundläggande för att ett samarbete dem emellan skall fungera. Med trygg pedagog 
menade en av respondenterna att det handlar om att vara trygg i sin yrkesroll, och att 
det speglar av sig på förhållningssättet och det pedagogen säger och gör. Hos denna 
förälder bidrog denna upplevelse till ett större förtroende då personalen ringde för att 
bekräfta att allt var bra efter en känslomässigt påfrestande lämning på morgonen då 
barnet var mycket ledsen. Det framkom i resultatet att en engagerad pedagog kunde 
innebära att pedagogen kom fram till föräldern och pratade och visade intresse för 
deras barn. En upplevelse var att bli bjuden på kaffe, och det gjorde att det kändes 
välkomnande. Detta fick inte alla föräldrar i denna studie uppleva då flera pedagoger 
knappt pratade eller visade intresse för dem eller deras barn. Sådana här erfarenheter 
kan bidra till att föräldern kan känna sig ensam och vilsen under inskolningstiden 
visade vårt resultat.  
 
I denna studie framkom det att bristen på en kontaktperson kan ses som en brist i de 
förberedelser som Wessman (2010) betecknar som kännetecknande för en god 
inskolning. En av dessa förberedelser är att välja ut en kontaktperson, som ska ta på 
sig huvudansvaret över inskolningen. Detta huvudansvar leder även in på praktiska 
förberedelser så som att förbereda en plats till det nya barnet i hallen. Denna 
kontaktperson kan väljas utav föräldrarna menar författaren, då samarbete sker bäst 
mellan personer som trivs tillsammans. Av de respondenter som hade en 
kontaktperson fick den tilldelad, alltså fick inte välja själv. En av föräldrarna vi 
intervjuade uttryckte att de hade bättre kontakt med de andra pedagogerna än den 
som hade hand om deras inskolning. Där stämde inte alls personkemin mellan 
pedagog och förälder vilket resulterade i spänningar dem emellan under inskolningen. 
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Hur relationerna mellan pedagoger och föräldrar skapades såg olika ut i denna studie. 
En respondent pratade om att det var stor personalomsättning, och att det då kan vara 
svårt att skapa kontakt med pedagogerna.  
 
I denna studie har det tydliggjorts en viss form av rädsla hos föräldrarna att 
pedagogerna inte skall ha tid att se deras barn p.g.a. de stora antal barn som finns i 
varje barngrupp. Detta i sin tur har lett till att föräldrarna uttryckt oro för att deras 
barn missar vissa utvecklingsmöjligheter som t.ex. socialt samspel. Skolverket (2012) 
nämner i sin rapport att föräldrar inte är nöjda med gruppstorleken, som en av de 
negativa inställningarna de har till förskolan. Gemensamt för föräldrar i Perssons 
(1994) forskning, som handlar om föräldrars föreställningar kring barn och 
barnomsorg, samt i Skolverkets (2012) rapport och de intervjuade föräldrarna i vår 
studie är att förskolan ger barnen möjligheter till egenskaper de kommer att ha nytta 
av i framtiden så som en bra grund i utveckling och lärande. 
 
Många föräldrar i vår studie pratar om vikten av tillit till pedagogerna. Det är viktigt 
att denna tillit sker under inskolningen för att det som förälder ska kännas tryggt att 
lämna sitt barn. Det är även viktigt att föräldern känner att deras känslor blir 
bekräftade, vilket inte alltid skedde i vår studie. Wessman (2010) betonar vikten av att 
pedagoger skapar ett förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och pedagoger om 
de på olika sätt visar tillmötesgående. Författaren menar att under inskolningen så är 
det viktigt att pedagogen inte bara fokuserar på föräldern, utan på barnet. Att familjen 
får se hur förskolan fungerar och att barnet får träffa jämnåriga kamrater under 
inskolningen. Detta ger inte bara pedagogen en kontakt med det nya barnet, utan 
föräldrarna får en trygghet och tillit till pedagogerna. I vår studie kunde vi se att mest 
insyn i verksamheten fick de föräldrar som fick genomgå en gruppinskolning, även om 
det inte alltid blev ett bra förtroendefullt förhållande till pedagogerna i denna 
inskolningsmodell. Lind (1995) skriver att förskolan bör göras till en öppen plats av 
pedagogerna där föräldrarna känner sig välkomna. Om föräldrar tillbringar tid på 
förskolan tillsammans med pedagogerna läggs en grund för att kunna synliggöra och 
arbeta med eventuella problem som uppkommer. I vår studie började problem med 
pedagogerna under inskolningen hos en respondent som inte kände sig välkommen, 
och fortsatte när hon började arbeta. Att samspelet mellan pedagog och förälder inte 
fungerade och slutade i samtal med förskolechefen. Föräldern kände att hennes 
arbetstider låg till last för ett bra samarbete. Skolverket (2012) nämner i sin rapport att 
föräldrarna i stort är nöjda med öppettiderna, men detta kan bero på vilka arbetstider 
de tillfrågade föräldrarna har.  
 
En positiv start, och en grundtrygghet är viktigt för barn och föräldrar och påverkar 
trivseln i förskolan visar vårt resultat, då blir det precis som Arnesson och Eriksson 
(2010) skriver, viktigt vilket förhållningssättet är hos pedagogerna tiden efter 
inskolningen och även pedagogers lyhördhet. I vår studie visade det sig att 
förhållningssättet och lyhördheten hos pedagogerna både var positivt och negativt. Ett 
negativt förhållningssätt kunde visa sig när en pedagog suckade vid hämtning och inte 
ville samtala om hur barnets dag varit. Ett positivt förhållningssätt visade sig bl.a. när 
en pedagog ringer till föräldern för att berätta att allt går bra, vilket stärkte tilliten till 
pedagogen hos den föräldern. Det gäller att som pedagog vara flexibel. 
 
Alla respondenter i studien uttryckte att trygghet för deras barn var bland det 
viktigaste i förskolan. Vissa barn har lättare att skapa relationer och knyta an än andra 
barn, och känner sig därmed tryggare, och har mer tillit till förskolans personal menar 
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Broberg m fl. (2009). I ett fall i vår studie visade det sig att trots att inskolningen inte 
gick bra, har ändå den fortsatta förskoletiden gått bra. Detta troligtvis på grund av att 
detta barn har knutit an till sin förälder och kunde därmed också känna sig trygg med 
pedagogerna. Enligt Hagström (2010) antas också att ju mer tid ett barn tillbringar på 
förskolan finns tydligare likheter mellan barn och pedagogers relation som mellan 
barn och förälders relation, och barn som börjar på förskolan måste få en tillitsfull 
relation till de vuxna som nu stundvis ersätter föräldrarna. Enligt Abrahamsen (1997) 
kommer kvalitén på denna relation bero på barnets tidigare erfarenheter av relationer. 
I tidigare nämnda fall i vår studie där barnet känner trygghet i förskolan trots en dålig 
inskolning, kan kopplingar dras till att hon har trygga relationer hemifrån. 
 
Många av våra respondenter anser att inskolning påverkar hur tiden på förskolan blir. 
Uttryck för att trots att inskolningen inte har gått bra kan barnet ändå komma att 
trivas i förskolan, mer att det sätter spår hos föräldrarna kring tillit och trygghet. Dessa 
spår kunde vi tolka under våra intervjuer, då ett par respondenter genom kroppsspråk 
visade sig ledsna när vi kom in på vissa delar av inskolningen. Wessman (2010) menar 
att det ofta är just samspelet mellan förskolan och hemmet som ligger till grund för att 
inskolningen inte riktigt gick som förväntat. Vidare kan, precis som Jensen och Jensen 
(2008) skriver, även pedagogers och föräldrars erfarenheter och förväntningar vara 
med och påverka samarbetet. Föräldrarna kan ha erfarenhet av att själva gått i förskola 
och därigenom fått egna erfarenheter och pedagogerna i sin tur har förväntningar på 
föräldrarna. På så sätt kan man säga att ett visst samarbete redan har startat första 
gången man träffas. Många av föräldrarna i vår studie hade olika sorters förväntningar 
på inskolningen innan den började som t.ex. att pedagogerna skall bry sig om deras 
barn och att deras barn skall känna sig trygga och få tröst vid behov. Här kan man se 
vikten av att ha inskolningssamtal och uppföljningssamtal där chansen finns att få 
samtala kring förväntningar och hur och om dessa uppfylldes. 
 
 

 

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår studie och dess resultat. Vi har delat upp 
detta avsnitt i tre delar, en metoddiskussion, en resultatdiskussion och avslutningsvis 
nya forskningsfrågor och vidare studier.  
 

 

6.1 Metoddiskussion  
 

Vi anser att vi valde rätt strategi, samt rätt metod för att få svar på studiens syfte. Våra 
respondenter fick läsa intervjufrågorna i förväg, vilken vi tror bidrog till utförligare 
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svar. Respondenterna diskuterade och reflekterade kring sina upplevelser av 
inskolningen i deras egen hemmiljö. I vår studie där respondenterna är föräldrar, så 
tror vi att det kan vara en fördel att få frågorna i förväg. Vi anser att intervjuerna gav 
svar på våra forskningsfrågor. Det hade varit extra positivt om vi också fått ta del av 
dessa inskolningar genom observationer, men det hade varit omöjligt i denna studie då 
dessa inskolningar redan varit genomförda när denna studie började, samt att studien 
pågick under för kort tid. Något som överraskade oss var tidsåtgången till intervjuer 
samt transkribering. Vi fick räkna en tidsåtgång på cirka en arbetsdag per intervju med 
transkribering inräknad. Vi tror inte resultatet påverkades av att vi vid vissa intervjuer 
deltog båda två, men vid andra genomförde vi intervjuerna ensamma, detta tror vi 
ligger till grund för att respondenterna i denna studie var så villiga att delta.  
 

6.2 Resultatdiskussion  
 

I denna studie har det varit intressant att få föräldrars syn på sina barns inskolning. 
Vår insikt under denna studie blev att inskolning är komplex och viktig för både barn 
och föräldrars trivsel i förskolan. Alla föräldrar utom en som vi har intervjuat har sina 
barn på förskolor i samma kommun. Trots detta skiljer sig deras erfarenheter av 
inskolningsmetoder och rutiner åt hos alla respondenter. Föräldrars åsikter om hur de 
vill att en inskolning ska vara och vad som är viktigt ser liknande ut i vår studie. Viktigt 
tycker de att trygghet och samverkan mellan förskola och familj är. Hur kan det 
komma sig undrar vi att förskolorna har samma läroplan att förhålla sig till, ändå 
visade det sig att en respondent varken hade en ansvarig pedagog under inskolningen, 
inte heller fick hon information kring inskolningen, och kände sig ensam och 
utlämnad. Under inskolningen så kände sig föräldern i detta fall sig som en extra 
vuxen som kunde hjälpa till. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) kan man läsa att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med 
sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (s. 13). Vi anser inte att denna 
respondent har fått en god introduktion, och precis tvärtom mot vad läroplanen 
uttrycker att förskolläraren ska ansvara för. I vår inledning tog vi upp att Harju och 
Tallberg Broman (2013) anser att nyexaminerade förskollärare inte är förberedda på 
ett samarbete med föräldrarna. Visst kan detta vara sant, men vi anser att det finns fler 
faktorer som bidrar till att en inskolning inte blir som man önskar. Det kan handla om 
organisation, bristande rutiner eller resurser. Respondenten i detta fall ansåg inte att 
pedagogerna verkade trygga i sin roll och att detta bidrog att hon inte fick lika stort 
förtroende för dem. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att det krävs förtroende 
mellan föräldrar och pedagoger för att ett samarbete ska fungera. Något för 
förskollärarutbildningen att fokusera lite extra på är att ha mer undervisning kring 
inskolningen och föräldrakontakt för att skapa mer trygghet till nyexaminerade 
förskollärare.  
 
Alla respondenter i denna studie gjorde ett medvetet val av förskola till sina barn, men 
alla fick inte sitt förstahandsval. Detta tror vi kan bidra till en negativ start, precis som 
Sträng och Persson (2003) menar att om föräldrar får den förskola de önskar så är det 
en kvalité i sig. Den respondent som inte fick sitt förstaval i vår studie tyckte dock att 
den förskolan de tillskrevs blev ett bra val, och valde därför att ha kvar sitt barn på den 
förskolan.  
 
För att en inskolning ska börja bra anser vi precis som Arnesson och Eriksson (2010) 
att det är viktigt med information kring inskolningen. För att föräldrarna ska få känna 
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trygghet redan innan inskolningen börjar, behöver de veta sin roll och ramarna för 
inskolningen. Detta var inte självklart i vår studie, och bidrog till osäkerhet och 
förvirring. Något som inte framkom i våra intervjuer kring information inför 
inskolningen var hembesök. Detta är en vedertagen del av inskolningen i den litteratur 
vi har läst. Niss och Söderström (2006), Sträng och Persson (2003) och Arnesson och 
Eriksson (2010) nämner hembesök som ett första möte med familjerna. Författarna 
menar att med hembesök stärker man inskolningen, och det ska gagna både familjerna 
och pedagogerna. En tanke är hur pedagogerna har tid att göra dessa hembesök med 
varje barn som skolas in, då tiden är ganska begränsad. Enligt författarna är detta 
besök en uppskattad del av inskolningen.  
 
I denna studie kunde vi till viss del koppla trivsel och trygghet till den 
inskolningsmodell som förskolan använde sig av vid inskolningen. I dagens samhälle 
anser vi att föräldrar inte har tid med långa inskolningar, och att inskolningarna bara 
blir kortare och kortare. Detta kan få konsekvenser för trygghet för både barn och 
föräldrar anser vi. Kanske är det därför som vissa av förskolorna i denna studie 
fortfarande har två veckors inskolningar. Niss och Söderström (2006) nämner att 
genom gruppinskolning kan barnen känna en tillhörighet till de andra barnen som 
skolas in samtidigt. Två respondenter i vår studie hade gruppinskolningar, där en 
respondent beskrev att hon tyckte det var trevligt och tryggt att ha andra föräldrar i 
samma situation att prata med under inskolningen. Hon hade bara positivt att säga om 
denna inskolningsmodell.   
 
Det fanns synpunkter i denna studie kring hur inskolningarna genomfördes. Det 
kunde röra sig om tider och rutiner. Vi kunde se att föräldrarna skulle vilja vara med 
och ha mer inflytande kring inskolningen för att det bättre skulle passa just deras 
situation. Wessman (2010) menar att tider är något som pedagog och förälder 
tillsammans ska kunna besluta om. Vi håller med Wessman (2010), men ser ett 
dilemma när det gäller gruppinskolningar. Där är det fler som behöver komma 
överens, och då kan det vara bra om pedagogen har en plan. Sträng och Persson 
(2003)  menar att man väljer inskolningstider efter barnets dagsrytm. Detta kan bli 
svårt att genomföra i gruppinskolning anser vi, då barn ofta har olika dagsrytm bl.a. 
beroende på ålder. En respondent uttryckte en önskan om att hennes barn skulle få 
vara med på en frukostrutin under inskolningen, för att känna sig trygg i den 
situationen. Vi kan förstå hennes känslor, samtidigt tror vi som Niss och Söderström 
(2006) att barn behöver inte ha varit med om alla rutiner på förskolan, utan det 
handlar mer om att barnet ska känna sig trygg med pedagogerna. Vi tycker att detta är 
en kommunikation som föräldern borde fått ta del av. 
 
Många barn kan vara ledsna när de lämnades på förskolan, vilket gör att föräldrar 
tycker att det är jobbigt att lämna sitt barn. I ett par fall i denna studie så upplevde 
föräldrarna inte att de fick så bra hjälp av pedagogerna vid lämningssituationerna efter 
inskolningen. Vi anser att det är viktigt som pedagog att bekräfta och känna av 
situationen för att skapa en trygghet, inte bara för barnet utan även för föräldrarna 
som kan känna oro.  
 
Likt tidigare forskning som vi tog upp i bakgrunden, kunde Skolverket (2012) och 
McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro och Wildenger, (2007) visa skillnader i svar 
beroende på respondenters yrke, civilstånd och utbildning. Detta kunde vi dock inte 
urskilja i vår lilla studie. För att kunna dra slutsatser om yrke, civilstånd och 
utbildning har betydelse för resultatet krävs en större studie anser vi.   
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6.3 Nya forskningsfrågor och vidare arbete  
 

I denna studie framkom att förskolor använder sig av olika inskolningsmodeller och 
rutiner under inskolningen i förskolan. Alla föräldrar känner sig inte nöjda med hur 
inskolningen genomfördes. Eftersom man lämnar det finaste man har till förskolan är 
det viktigt att alla föräldrar får känna sig delaktiga och trygga med både inskolning, 
och att den fortsatta vistelsen på förskolan blir bra. Vi tycker att det skulle vara 
intressant att ta reda på hur pedagoger förbereder en inskolning. Hur kan 
inskolningen förberedas innan pedagogen träffat barn och föräldrar, med tanke på att 
alla barn och föräldrar är olika? 
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BILAGA A:  

Information om: Studie om föräldrars upplevelser kring inskolning 

Hej! 

Ulrika Svensson och Jennie Johansson heter vi, och går sista terminen 
på förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola. Just nu håller vi 
på att skriva vårt examensarbete. Vårt valda ämne är inskolning. 

Syftet med detta arbete är att vi vill undersöka hur föräldrar till barnen 
på förskolan uppfattar inskolningen.  

Vi har fördjupat oss i ämnet inskolning genom den forskning och 
litteratur som finns. Vi skulle gärna vilja intervjua dig som har 
erfarenhet av en eller flera inskolningar, och vill gärna höra dina 
erfarenheter, då dessa är intressanta för vårt arbete. Intervjun tar ca 
30-45 minuter. Vi hoppas på att vi kan få spela in intervjun.  

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
(www.vr.se) Detta innebär att din medverkan är frivillig, och att du när 
som helst kan avsluta ditt deltagande. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt, och kommer inte att kunna härledas till dig. Det 
insamlade materialet kommer endast att användas till denna 
studie.  Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i databasen 
DIVA. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vid frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare Tuula 
Vuorinen.  

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Eskilstuna 2014-11-17 

Ulrika Svensson usn11001@student.mdh.se 

Jennie Johansson jjn11010@student.mdh.se 

 

Tuula Vuorinen tuula.vuorinen@mdh.se 
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BILAGA B 

Intervjufrågor 

Ålder: 

Sysselsättning: 

Utbildning: 

Relationsstatus: 

Antal barn: 

Barnens ålder/åldrar: 

 

Vilken ålder hade barnet vid inskolningen? 

Hur gick ditt val av förskola till? 

Vilken information fick du innan inskolningen ifrån förskolan, och vad innehöll den?  

Hur kände du inför inskolningen? 

Hur gick den första kontakten med förskolan till? 

När du och ditt barn skulle börja på förskolan, vad hade du för förväntningar? 

Vad har du för förväntningar på en bra inskolning? 

Innan inskolningen började, fick du veta hur inskolningen skulle gå till? 

Hur gick inskolningen till? 

Är det något du skulle velat ha förändra med inskolningen? 

Var det någon som var ansvarig för inskolningen? 

Hur upplevde du som förälder samspelet med pedagogerna under inskolningen? 

Hur skapades relation till pedagogen/pedagogerna? 

Hur kände du efter inskolningen? 

Vad tycker du är målet med en inskolning? 

Hur lyssnade pedagogerna till dina eventuella önskemål? 

Följdes inskolningen upp på något sätt? Uppföljningssamtal, eller något annat? 

Tror du att inskolningen har betydelse för ditt förtroende för pedagogerna? 

Tror du att inskolningen har betydelse för ditt barn och trivseln i förskolan? 

Tycker du att inskolningen har betydelse för den fortsatta förskoletiden för dig och ditt 
barn? 
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