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Abstrakt 
Introduction in preschool – Interaction between preschool teachers and parents.  
Inskolning i förskolan – Samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare 
 
Syftet med vår studie har varit att se hur samverkan fungerar mellan förskollärare och 
vårdnadshavare, samt att se om upplevelserna kring inskolningen var likvärdiga från 
båda parter. Studien utgår främst från anknytnings teorin och begreppen anknytning och 
föräldrasamverkan, men även kommunikationsteorin då en stor del av inskolningen 
handlar om informationsutbyte. Studien utgörs av en kvalitativ metod då 
vårdnadshavare samt förskollärare gavs möjlighet att svara på enkät och frågeformulär. 
Förskollärarna intervjuades och vårdnadshavarna fick svara på enkäter angående 
upplevelserna kring inskolning. Förskollärarna arbetar på den avdelning där de berörda 
vårdnadshavarna har skolat in sina barn. Förskollärarna belyser vikten av att ha en god 
kommunikation med vårdnadshavare för att minska risken för missförstånd. Resultatet 
har analyserats med tidigare forskning och teorianknytning som hjälp. Resultatet visar 
att vårdnadshavarna var eniga om att deras största orosmoment var att deras barn inte 
skulle trivas och vara ledsna på förskolan. Svårigheter som synliggjordes i resultatet 
från förskollärarna var kommunikationsproblem, det vill säga att familjer från andra 
kulturer har svårt med det svenska språket och att ta till sig och förstå den information 
som förmedlas vid inskolningens start. Dessa kommunikationsproblem hade 
förskollärarna olika strategier för att lösa.  
 
Med denna studie vill vi ge en bredare förståelse kring vårdnadshavares och 
förskollärares upplevelser om inskolning.  
 
 
 
Nyckelord 
Inskolning, anknytning, kommunikation och föräldrasamverkan. 
 
Tack 
Till alla förskollärare och vårdnadshavare som har gjort det möjligt för oss att 
genomföra denna studie. 
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Inledning 
 
Inskolningen är det första mötet mellan förskollärare, vårdnadshavare och barn varav 
arbetet i hög grad bygger på ett socialt samspel. Våra liv baseras på relationer och 
kommunikation ligger till grund för relationen. I mötet med andra människor är en 
tillitsfull relation grundläggande förutsättning för förändring. Samspelsrelation är en 
form av händelse i den pågående processen och något man skapar genom gemenskap. 
Som hjälpare har förskolläraren ett stort ansvar att anpassa kommunikationen mellan 
sig, barnet och vårdnadshavaren efter dennes förutsättningar. Empati är en viss närhet 
samtidigt som en distans ska kunna hållas. Många gånger ger detta sig självt genom ett 
aktivt lyssnande och acceptans. Empati kan vara en ödmjukhet, ett vänligt kroppsspråk, 
positiva reflektioner och feedback vilket ger integritet, trygghet och värdighet. Det är 
därför viktigt att alla inblandade parter känner trygghet redan från början. En bra 
inskolning ligger till grund för den fortsatta relationen mellan förskola och hem under 
de år som barnet kommer vistas på förskolan. Blir vårdnadshavare involverade i 
verksamheten redan vid inskolningens start är det lättare för dem att känna trygghet och 
tillit till de förskollärare som arbetar på avdelningen, beskriver (Harju och Tallberg 
Broman 2013). Om en bra kontakt upprättas redan från början kommer inte 
kommunikationen mellan förskola och hem att bli ett hinder i den vardagliga kontakten 
som sker, vilket är en viktig del för det fortsatta samarbetet under barnets förskole tid.  
 
På tidigare VFU- platser (Verksamhetsförlagd utbildning) har vi samtalat med flera 
förskollärare kring ämnet inskolning. De flesta belyser vikten av att individanpassa 
inskolningen. Detta innebär att man utgår från barnets specifika behov men också 
utifrån familjens behov. Förskollärarna pratar även om att inskolningsperioden ligger 
till grund för den fortsatta relationen mellan förskolan, barnet och hemmet och det är 
viktigt att redan här skapa en positiv kontakt. Vilket vi kan koppla till det både 
Markström och Simonsson (2013) och Harju och Tallberg Broman (2013) tar upp i sin 
litteratur samt studie om inskolning.  
 
Med jämna mellanrum sker det inskolningar i förskolan. Därför är inskolning en viktig 
del att få kunskap kring när det kommer till det dagliga arbetet i förskolan skriver 
(Markström och Simonsson 2013). Med vår studie vill vi hjälpa utbildade och blivande 
förskollärare att få inblick i hur inskolningar och bemötandet vid inskolning kan se ut 
och att upplevelserna kring detta kan skilja sig från förskollärares respektive 
vårdnadshavares perspektiv. I vår studie har vi valt att enbart fokusera på vuxnas 
perspektiv då det kan vara svårt för de minsta barnen att uttrycka sina känslor och 
upplevelser verbalt vid inskolningsåldern.  
 
Genom att intervjua förskollärare som har erfarenhet av inskolning leder det till att vi 
får ut så mycket som möjligt av vår studie. Till vårdnadshavare delas det ut en enkät där 
de får vara anonyma i sina svar. Enkäten till vårdnadshavare delas ut på samma 
avdelning som de intervjuade förskollärarna arbetar på. Detta för att kunna jämföra 
svaren på bästa sätt och genom det kunna få fram ett resultat kring de olika eller lika 
upplevelserna.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att få en bild av hur samverkan ser ut mellan förskollärare och 
vårdnadshavare. Samt hur förskollärare och vårdnadshavare har uppfattat samverkan 
under inskolningsperioden.  
 
Frågeställningar; 

- Hur ser förskolläraren på samverkan med vårdnadshavaren under inskolningen? 
- Hur ser vårdnadshavaren på samverkan med förskolläraren under inskolningen? 
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Tidigare forskning och teorianknytning 
I nedanstående kapitel följer en redovisning av tidigare forskning och de 
teorianknytningar som vi använt för vår studie. Områden vi valt är inskolning och 
inskolningsmetoder, anknytningsteori och anknytning som en koppling till samverkan 
mellan vårdnadshavare och förskollärare, kommunikationsteorin, samt 
föräldrasamverkan. 
 

Inskolning och inskolningsmetoder  
Forskning som gjorts visar att i dagens samhälle är inskolning i förskolan en avgörande 
period i barns och familjers liv. Månsson (2011) beskriver förskolan som en del av en 
social mötesplats men också som ett komplement till föräldrars omsorg och det är därför 
viktigt att kommunikation och samarbete mellan hem och förskola existerar. 
Inskolningen är en plats där barnen deltar, knyter nya bekantskaper och samspelar 
tillsammans med både förskollärare och barn (Simonsson och Thorell 2010).  
Omsorg och lek tillsammans med lärande utgör en lång tradition kring förskolans 
verksamhet i Sverige. Australiensiska forskaren Dalli (1999) beskriver inskolning som 
ett trepartsmöte där vårdnadshavare och barn är minst lika betydelsefulla som 
förskollärarna. Det framställs som en triangel där alla sidorna har en avgörande roll. 
Inskolning i förskolans verksamhet är ett område det inte forskats så mycket om. Den 
tidigare befintliga forskningen handlar till stora delar om den övergång som sker mellan 
förskolan och skolan. Det som på senare år har forskats och gjorts mest studier kring är 
de olika inskolningsmodellerna där de i regel handlar om vilken inskolningsmodell som 
är den bästa för barnet.	 
 
Schwarz (2016) anser att det finns olika perspektiv på inskolning och att man t.ex. kan 
se inskolning ur två perspektiv. Det första är ur barnets perspektiv, det är nybörjare och 
måste hitta sin plats i barngruppen, komma in i rutiner och känna sig bekväm i sin roll 
på förskolan. Det andra är förskollärarens perspektiv, t.ex. hur ska förskolläraren bli 
accepterad av barnet? Kommer förskolläraren kunna hjälpa att trösta? Finns det 
förutsättningar i vår verksamhet för att en relation ska kunna bildas? Förskolläraren är 
beroende av relationen till barnet för att kunna uppfylla sin roll som pedagog. Detta 
menas att kunna tillgodose barnet det som krävs för utveckling och lärande. Det skrivs 
mycket om hur barnet ska introduceras i verksamheten men det skrivs väldigt lite om 
pedagogers möjligheter under en inskolning (Schwarz 2016).  
 
Markström och Simonsson (2013) skriver att förskolor har olika strategier när det gäller 
inskolning av barn och vårdnadshavare, det framkom utifrån en tidigare studie som 
Karlsson och Simonsson (2012) har gjort. Föräldraaktiv inskolning är en av strategierna 
som används i förskolan, den har börjat användas mer på senare år. Tillsammans med 
vårdnadshavare kommer barnet till förskolan 5–6 timmar under inskolningsperiodens 
första 3–4 dagar. Vårdnadshavarna är mer involverade och aktiva vid denna strategi än 
vad de är i den andra strategin som kallas för lång inskolningsperiod. Denna period är 
mellan 2–3 veckor där vårdnadshavare endast är med några timmar åt gången och 
barnet börjar successivt vänja sig vid att vara utan sina vårdnadshavare i förskolans 
verksamhet. Intervjuer gjordes med förskollärare i denna studie där de betonar vikten av 
att inskolning även bygger på att barnet och deras vårdnadshavare får utforska förskolan 
tillsammans. Personalen har då möjlighet att lära känna hela familjen som inkluderar 
både barn och vårdnadshavare. Forskning visar att tidsaspekten är det viktigaste under 
inskolningsperioder och fokusen ligger på tryggheten för vårdnadshavare och barn. Det 
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är viktigt att alla känner sig trygga för att relationen mellan hem och förskola ska 
fungera (Markström och Simonsson 2013).  
 
Broberg (2012) anser att inskolningen består av många olika moment. För att hitta ett 
bra arbetssätt före, under och efter inskolning är det bra att välja en av 
inskolningsmodellerna som man som förskollärare känner sig trygg med. En viktig 
faktor för att få syn på arbetet är att ständigt utvärdera verksamheten. Broberg (2012) 
beskriver även att förtroendet för förskollärarna som vårnadshavaren så småningom ska 
känna är någonting som växer fram under lång tid. Vid inskolning är det viktigt att 
vårdnadshavare känner sig delaktiga och får mycket information om förskolans 
verksamhet. De ska få möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter, detta för att slippa 
känna ovisshet om de har valt rätt förskola för deras barn. Det är viktigt att förskollärare 
alltid finns nära barnet och har ett aktivt samspel samtidigt som det finns en 
kommunikation med vårdnadshavare (Eriksson 2010). Tidigare forskning visar att syftet 
med det man gör under inskolningen har en betydande roll i utvärderingen av hur 
inskolningen gick. Utifrån syftet kan man se vad det var som gick bra, vad som behöver 
göras annorlunda till nästa inskolning samt positiva bitar för barnet och familjen.  
 

Anknytningsteori och anknytning  
John Bowlby är en av anknytningsteorins skapare och han definierar anknytning på två 
olika sätt. Den ena definitionen av begreppet är att anknytning är det starka emotionella 
band som en människa skapar till en annan. I dessa band ingår upplevelsen, 
välbefinnande och trygghet i samspel med den andra personen, alltså en teori om inre 
upplevelser. Den andra definitionen av begreppet anknytning handlar om observationer 
av personens närhetssökande beteende skriver (Sommer 2012). Bowlby (2010) 
beskriver ankytningsteorin som en villighet att knyta starka band till särskilda personer. 
Detta finns redan hos den nyfödda och följer sedan genom hela livet. En trygg bas 
innebär att den vuxne finns till hands när barnet utforskar. Barnet kan gå till sin 
vårdnadshavare om det upplever någon fara. Har barnet ingen trygg bas kan detta 
påverka barnet negativt i dess utforskande på lång sikt. 
 
Via erfarenheter genom livet lär vi människor oss att skapa relationer med andra. 
Vårdnadshavarna har en viktig roll i barnets första del av livet, de formar barnen och lär 
dem hur de ska förhålla sig till andra människor. Barns anknytningsbeteenden skiljer sig 
inte nämvärt i barnets tre första levnadsår. Broberg (2013) beskriver att barnen vill vara 
nära sina anknytningspersoner. Om barnet märker att vårdnadshavarens vaksamhet är 
någon annanstans än på barnet, så är barnet inte sen med att påminna föräldern om deras 
uppmärksamhet. Västvärlden menar att barnet i denna situation borde vara mer 
självständigt istället för att pocka på vårndashavarens uppmärksamhet. När ett och 
tvååringar separeras från sin vårdnadshavare under några timmar sträcker de ut sina 
armar och söker kroppskontakt till vårdnadshavaren när den kommer tillbaka.  
 
Broberg (2013) skriver att treåringar inte är i behov av samma kroppskontakt efter en 
kortare separation. De kan t.ex. hälsa på vårdnadshavaren och berätta vad som har 
inträffat på förskolan de timmar som vårnadshavaren har varit borta som ett sätt att 
återknyta kontakten. Fysisk närhet efter kortare separationer minskar när barnet har fyllt 
tre år, det betyder inte i praktiken att anknytningen mellan barnet och vårdnadshavare 
har blivit mindre viktig för barnet utan istället organiseras den annorlunda. Barnet söker 
istället ögonkontakt och kan utbyta känslomänssig information med sin vårdnadshavare. 



  
 

6 

Det kan t.ex. innebära att barnet berättar att det blev ledset när föräldern gick. Detta kan 
kopplas till inskolning i förskolans verksamhet då vårdnadshavarna är viktiga för 
barnets tygghet under inskolningsperioden.  
 
Hansson (2009) skriver att barn som har en trygg anknytning till sina vårdnadshavare 
har lättare för kommande relationer med andra människor men också bättre 
förutsättningar för lärande. En anknytningsrelation byggs redan vid spädbarnstiden. 
Barnets närhetsbehov möts av vårdnadshavares lyhördhet, motivation och ett 
kärleksfullt bemötande till det lilla barnet. Det finns både trygga och mindre trygga barn 
när det kommer till anknytning. Ett barn som känner en trygg anknytning till 
vårdnadshavare känner sig ofta otrygg i nya och för dem okända miljöer. Barnet blir 
ledset när vårdnadshavaren lämnar t.ex. vid inskolning på förskolan men blir också 
väldigt glad när deras vårdnadshavare kommer tillbaka. Denna trygga anknytning har 
cirka hälften av alla ettåringar. 
 
Barn som har mindre trygg anknytning till vårdnadshavare beter sig i många fall mer 
nyfiket i nya miljöer, leker och utforskar mer självständigt när deras vårdnadshavare 
lämnar dem t.ex. på förskolan beskriver (Hansson 2009). När vårdnadshavaren senare 
kommer tillbaka för att hämta sitt barn, bekräftar endast barnet att det har sett 
vårdnadshavaren men återgår sedan till leken. Denna otrygga anknytning har ca 20 av 
100 ettåringar. Det finns en annan sida av mindre trygg anknytning, då barnet inte 
lämnar sin vårdnadshavare i en främmande miljö. Lek och utforskning av platsen de 
befinner sig på prioriteras inte av barnet utan det vill vara så nära sin vårdnadshavare 
som möjligt så kontakten inte bryts. Barnet blir ledset när vårdnadshavaren går och blir 
även ledsen när vårdnadshavaren kommer tillbaka, denna mindre trygga anknytning har 
ca 15 av 100 ettåringar (Hansson 2009). De ovan nämnda anknytningsrelationerna 
behöver inte betyda att barnets psykologiska utveckling är onormal, och det behöver 
inte leda till svårigheter med anknytning senare i livet.  
 
Anknytningsprocessen börjar när barnet börjar uttrycka sina behov och en 
vårdnadshavare observerar dessa och tillfredsställer behoven. Men tankar om 
anknytning börjar redan innan barnet är fött. Den viktigaste delen i en 
aknytningsprocess är inte att ge barnet mat och dryck utan att vårdnadshavarna lär 
känna sitt barns behov och signaler för att sedan kunna besvara dem. Det första 
levnadsåret är en intensiv period kopplat till anknytningsprocessen och under det andra 
levnadsåret börjar beroendet av varandra synas mer samtidigt som övning för att kunna 
ha det bra när man är ifrån varandra skriver (Hansson 2009).  
 
Tid är en viktig aspekt för en positiv anknytning, en annan aspekt är att 
vårdnadshavarna har en psykisk och fysisk närvaro till barnet. Hansson (2009) skriver 
att det finns fyra grundförutsättningar som påverkar anknytningen på ett positivt sätt. 
Dessa är lyhördhet, emotionell värme, tillförlitlighet och tillgänglighet. Med begreppet 
tillgänglighet menar Hansson (2009) att barnet knyter an till de människor som finns 
närvarande på både det fysiska och psykiska planet. Begreppet tillförlitlighet innebär att 
vårdnadshavarna behöver ha en förutsägbarhet i sitt beteende gentemot barnet då små 
barns hjärnor inte är kapabla till att hantera oförutsägbara reaktioner och beteenden. 
Lyhördhet handlar om att lära sig läsa av barnets signaler eftersom små barn inte kan 
förmedla sina behov via språket som de äldre kan. Emotionell och känslomässig värme 
kan hjälpa små barn att slappna av, känna trygghet och lära sig början till struktur. Små 
barn behöver känslomässig värme. Därför är det viktigt att vara en närvarande 
vårdnadshavare. En kommunikation med barnet redan från spädbarnstiden är en bra 
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grund för anknytning. Anknytning hos barn ser olika ut under uppväxten och det finns 
olika anknytningspersoner hos barnet. Efter ett års ålder skolas de flesta barn in på 
förskolans verksamhet och där uppstår en anknytning till förskollärarna menar (Hansson 
2009).  
 
Hagström (2010) benämner att det är viktigt att förskollärare pratar respektfullt med 
vårdnadshavare och bekräftar deras betydelse för barnet. Det är också av vikt att 
vårdnadshavarna ger sin acceptans till barnet att det är okej att prata om sin 
anknytningspedagog. Hagström (2010) benämner Bowlbys forskning angående 
anknytning hos barn i sin avhandling. Barn har redan från födseln ett 
anknytningssystem som vägleder intresset att utforska och väcka sin nyfikenhet. Det 
motiverande systemet som Bowlby nämner utvecklas genom att ha en 
anknytningsperson nära och om barnet inte har skapat anknytning till en person vid tidig 
ålder kan motivationssystemet hämmas. Tillit till vuxna är enligt Hagström (2010) 
något som växer fram i olika takt. Gemensamma drag hos de barn som deltog i 
Hagströms studie var att tillit och anknytning till en vuxen växer fram i långsamt tempo. 
Nyfödda barn har inte skapat någon anknytning till en viss person exempelvis en 
moders gestalt eller fadersgestalt. För att ett barn ska kunna känna tillit till en 
förskollärare är det av vikt att förskolläraren bekräftar barnet. Ett sätt för att detta ska 
ske är att ta tillvara på barns tankar och idéer samt besvara och uppmärksamma det 
specifika barnets behov. Som förskollärare är det av vikt att ge den tid som behövs för 
barnet och inte tvinga fram tilliten, det kan även bidra till en trygghet. Med trygghet hos 
barnet är det lättare för förskollärarna att skapa möjligheter för utveckling och lärande 
(Hagström 2010).  
 

 
Kommunikationsteorin 
Kommunikation uppstår tillsammans med andra människor. Genom möten med andra 
människor tar vi kontakt med varandra och tar gemensamt del av varandras kunskaper, 
förmågor och perspektiv. Möten utgår från samspel och att vi kan se och ha förståelse 
för varandras perspektiv, kunskaper och förmågor. Samspel grundar sig i att vi 
respekterar varandra som individer och de faktiska eller möjliga perspektiv som vi 
representerar (Simonsson 2002). Förskolan beskrivs som en social plats där 
förskollärare och barn varje dag interagerar tillsammans med varandra där 
kommunikation, intention och händelser är viktiga aspekter dagligen i förskolans 
verksamhet skriver (Björklund 2008).  
  
För att en kommunikation ska fungera fordras det att alla berörda parter kan lyssna. En 
målsättning för kommunikation är att klargöra för varandra hur var och en uppfattar det 
som yttras. Det handlar om att komma till en förståelse av hur båda parter uppfattar 
verkligheten, men inte nödvändigtvis till en gemensam uppfattning (Jacobsen och 
Thorsvik 2002). Författarna Jacobsen och Thorsvik (2002) gör en koppling till 
kommunikation och organisation, de menar att när det finns individer i en verksamhet 
som behöver planera aktiviteter är det viktigt med en fungerande kommunikation. 
Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att med kommunikation sprids idéer, information, 
tankar och känslor. Kommunikation består av avsändare och mottagare, avsändaren 
förmedlar vad den vill och det går sedan vidare genom en kanal till mottagaren som 
avkodar meddelandet och ger sin respons till avsändaren. Det är väsentligt att ha lärdom 
om kommunikation för att förstå hur beslut tas i verksamheten. Information behöver 
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utvärderas och tolkas för att beslut ska fattas. Syftet med besluten är att påverka ett 
beteende hos de berörda i verksamheten för att bättre förutsättningar ska skapas och på 
så vis kunna nå målet. Hur detta utförs är beroende på hur verksamhetens organisation 
ser ut skriver (Jacobsen och Thorsvik 2002). 
  
Information är den komponent som bildar kommunikationens innehåll, det vill säga det 
som ska förmedlas från informanten till mottagaren. Om vi kommunicerar bildar vi en 
bit av en utbytesprocess. En kommunikation är situationsbetingad den har en länk till de 
enskilda individerna som deltar i samspelet. Ett av de grundläggande målen för 
kommunikation är återkoppling. När ett samspel utförs går meddelandet fram och 
tillbaka således en varaktig feedbackprocess (Jacobsen och Thorsvik 2002). 
Kommunikation och information framställs många gånger som synonymer vilket de inte 
är. En kommunikation är något mer än bara information, en information kan specifikt 
vara när någon talar till en annan. Vidare gör vi en allmän tolkning och skapar en 
uppfattning av budskapet för situationen, det vill säga vi interagerar. Via 
kommunikation och interaktion förhandlar och skapar vi en uppfattning av oss själva 
och andra för hur vi gemensamt ska förstå en situation. Samtliga möten har sitt 
perspektiv samt sina olikheter. Perspektiven och olikheterna uppstår bland annat av hur 
vår vardag ser ut, våra värderingar, erfarenheter, yrkesroller, medbestämmande, 
skyldigheter och rättigheter. Det kan också formas av hur våra förväntningar av olika 
situationer ser ut samt av vilken förmåga vi har att tolka situationer, kommunicera och 
samverka (Simonsson 2002). 
  
Om det uppstår problem i kommunikationen beror det ofta på feltolkningar av det 
utsända budskapet. Kommunikationsproblem skapas när en eller flera individer träffas 
och har svårt att samverka och därmed inte ser situationen på rätt sätt och tolkningen 
blir fel skriver (Simonsson 2002). Ett exempel på ett sådant möte kan vara mellan 
förskollärare och ett barns vårdnadshavare, där vårdnadshavaren uppfattar budskapet 
som förmedlas negativt eller positivt beroende på hur vårdnadshavaren vill se på 
situationen.   
  
Det är viktigt med distans till den vi kommunicerar med för att få fram mer än endast de 
verbala signaler som i första hand kommer fram i samtalet. Om en direkt kontakt finns 
där de inblandade individerna ser varandra kan också de icke verbala signalerna 
framträda och ge indikationer kring vad som förmedlas. Med icke verbala signaler 
menas framförallt kroppsspråket hos individen. Det är av vikt att sträva efter en tydlig 
kommunikation och där kan kroppsspråket hjälpa till att förmedla budskap, vilket leder 
till att kommunikationsproblem i stor utsträckning kan uteslutas (Jacobsen och Thorsvik 
2000). 
  
Bakka mfl (2001) anser att kommunikation är grunden för alla organisationer. Med 
detta menar författarna att den mänskliga relationen till stor del bygger på 
kommunikation och interaktion mellan andra människor. Kommunikation som uppstår 
mellan människor grundar sig på en förståelse samt ett gemensamt tolkande. En 
kommunikation kan även leda till dominans och makt. Ett budskap som förmedlas kan 
för mottagaren ha varierande syfte då mottagaren har skilda villkor (Bakka mlf 2001).  

Föräldrasamverkan 
För att en bra och konstruktiv föräldrasamverkan ska uppstå, fortgå och bli positiv 
ligger ansvaret i första hand hos förskolläraren. Vårdnadshavares syn på samverkan med 
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förskolan är känslobetonad, medan förskollärares och barnskötares uppgift formas av 
professionalism och förmåga att behålla överblick över situationer och problem som kan 
uppstå (Wessman 2010).  
 
Inskolning innebär att ett nytt samarbete kan börja skriver (Wessman 2010). Det finns 
många blandade känslor för vårdnadshavarna vid inskolning och det blir en ny tydlig 
start i både vårdnadshavares och barnets liv. Många vårdnadshavare ser fram emot tiden 
på förskolan men tycker samtidigt det är svårt att lämna över sitt barn till någon annan 
trots att de vet att de som tar emot barnet är professionella. Det är många delar som är 
värdefulla vid en inskolning t.ex. individuellt bemötande, flexibilitet samt att 
vårdnadshavarna får information om både förskolans verksamhet och om hur barnets 
dag på förskolan har varit. Wessman (2010) menar att ha en förskollärare som är mer 
aktiv vid inskolning uppskattas i många fall av vårdnadshavare. För att vårdnadshavare i 
det flesta fall har ett behov gällande omsorg för sitt barn men också för sig själva. Finns 
det någon som vårdnadshavarna känner att de kan vända sig till skapar det en 
lättnadskänsla men även trygghet hos vårdnadshavare och en trygg vårdnadshavare ger 
ett tryggare barn. Wessman (2010) anser att en rundvandring på förskolan vid 
inskolning kan ge ett mer positivt intryck hos vårdnadshavarna eftersom de lättare kan 
sätta sig i barnets situation och se vilka miljöer barnet vistas i under dagen på förskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

10 

 
Metod 
Nedan redogöra vi för hur vi gått tillväga genom studien, hur vi har analyserat och 
använt oss av det insamlade materialet. I detta kapitel presenteras metodansats, urval, 
bearbetning av data och metoddiskussion. 
 

Metodansats 
I denna studie valde vi att fokusera på förskollärares och vårdnadshavares perspektiv 
eftersom det kan vara svårt för de allra minsta barnen att beskriva sin upplevelse med 
ord, vi valde därför att använda oss av en kvalitativ metod. Det som gjordes var 
intervjuer med förskollärare och enkätfrågor delades ut till vårdnadshavare. Vi valde 
enkäter till vårdnadshavare för att de ofta vill vara anonyma i sitt tyckande kring 
händelser som kan vara personliga och känsliga. De förskollärare som medverkade i 
studien är anonyma och förskolans namn kommer att avidentifieras så information inte 
på något sett kan komma ut, allt detta utifrån vetenskapsrådets forskningetiska principer 
(Björkdahl Ordell och Dimenäs 2007). En kvalitativ metod kan göras med hjälp av 
intervjuer när man vill åt inifrån perspektivet och komma nära. Att se hur människor 
tänker, ser och upplever ett fenomen, och att försöka ge personen stimulans att berätta 
om sina upplevelser. Slutmålet i en kvalitativ metod är att utveckla en djup förståelse 
för ett ämne, frågeställning eller ett problem från ett individuellt perspektiv. Kvantitativ 
metod kan också genomföras via enkäter, men då krävs det att ett större antal personer 
deltar i studien.  
 

Studiens tillvägagångssätt 
Studien utgick från vetenskapsrådets forskningsetiska principer informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dimenäs (2007) skriver 
och förklarar de olika kraven som finns för att forskningen ska bli etiskt korrekt. 
Information gavs till förskollärare samt vårdnadshavare innan studien om dess syfte, 
detta genom ett missivbrev där vi presenterade studien och oss själva (se bilaga 1 och 
3). Alla berörda parter fick bestämma om de ville medverka i studien eller inte vilket 
Dimenäs (2007) i sin avhandling anser är en viktig del. De vårdnadshavare och 
förskollärare som blev tillfrågade att medverka i studien är anonyma, om namn 
förekommer är det endast fiktiva namn. Det material som samlats in under studien 
användes endast till resultat under forskningsperioden.  
 
Vid en kvalitativ studie får forskarna en fördjupad förståelse för deltagarnas svar och 
det finns även utrymme för att ställa följdfrågor för att på så vis nå deltagarnas 
perspektiv menar (Allwood och Eriksson 2010). Kvalitativ forskningsmetod ansågs som 
ett redskap för vår studie då syftet vilar på förskollärarnas syn på våra frågor till dem, 
även vårdnadshavarnas uppfattningar är utav stor vikt i studien. Forskarna utgick ifrån 
syftes- och frågeställningarna när enkäten till vårdnadshavarna formulerades. För att få 
bevisande och mätbara resultat (se bilaga 2). Innan en intervju är det av vikt att vara väl 
förberedd och fokuserad, intervjufrågorna låg till grund för syfte och frågeställningar. 
Kihlström (2007) betonar att intervjuer ska hjälpa arbetet för att få svar på 
frågeställningen. Båda forskarna var med under intervjuerna och turades om att ställa 
frågor till den förskollärare som intervjuades. Den ena forskaren fokuserade på att 
intervjua förskolläraren medan den andra endast observerade. Detta för att kunna hålla 
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så bra fokus som möjligt. Intervjuerna genomfördes i avskilt rum så eventuella 
störningsmoment kunde minimeras.   
 

Urval 
Forskningen genomfördes på en förskola i en mindre ort i södra Sverige. Tre intervjuer 
har gjorts med förskollärare som arbetar med barn i ett till treårs åldern. Urvalet 
grundade sig i tre förskollärare som vi har kännedom om och som vi upplevde kunde 
bidra till studien med hjälp av deras egna erfarenheter och tankar. Förskollärarna 
tillfrågades om de ville medverka i vår studie och alla tackade ja. De flesta barn skolas 
in i förskolans verksamhet någon gång under deras tre första levnadsår och därmed var 
det de förskollärare som arbetar med barn i den åldern som var intressanta att intervjua. 
De vårdnadshavare som tillfrågades att delta i studien har sina barn på den förskola och 
avdelning där de tre intervjuade förskollärarna arbetar. Det är vårdnadshavare som har 
skolat in både sitt första och andra barn på avdelningen men också de vårdnadshavare 
som skolade in deras första barn. Därav kunde vi få en viss bredd av svar om deras 
upplevelser vid inskolning i förskolan. Denscombe (2010) beskriver ett subjektivt urval 
det innebär att den/de som forskar väljer personer av vikt för studiens syfte och 
frågeställningar. Vi använde oss av ett subjektivt urval då intervjuerna var med 
förskollärare som arbetar med barn i inskolningsåldern samt enkäter till berörda 
vårdnadshavare som rör deras funderingar innan och under inskolning. Förskollärarna är 
anonyma i studien och därför används fiktiva namn.  
 

• Förskolläraren Tina 49 år har arbetat som förskollärare i 17 år. Hon började 
arbeta på en syskonavdelning 1–5 år men har de senaste 13 åren arbetat med 
barn i åldrarna 1–3 år. Hon har därmed stor erfarenhet av inskolning samt oroade 
vårdnadshavare. 

• Förskolläraren Ida 34 år har arbetat som förskollärare i 9 år. Hon har sedan hon 
tog sin förskollärarexamen arbetat med barn i åldrarna1-3 år.  

• Förskolläraren Karin 57 år har arbetat som förskollärare i 30 år och har stor 
erfarenhet av inskolning. Hon har arbetat på syskonavdelning 1–5 år, hon arbetar 
för närvarande på småbarnsavdelning 1–3 år. 

• De vårdnadshavare som svarade var i blandade åldrar, vi fick in 10 stycken 
enkäter, där några vårdnadshavare har skolat in barn tidigare och där andra 
skolade in sitt första barn.  

 

Bearbetning av data 
Efter de tre intervjuerna med förskollärarna transkriberandes materialet med hjälp av 
inspelningsbara enheter. Transkriberingen gav en övergripande bild av förskollärarnas 
svar i relation till deras upplevelser av inskolning i förskolan. Via transkriberingen av 
enkäterna med vårdnadshavarna skapades en bild över deras uppfattningar och 
upplevelser om inskolning i förskolan. Ur empirin framkom det likheter och skillnader i 
de olika svaren som sedan bildade ett mönster i resultatet.  
 
Via transkriberingen kategoriserades intervjuerna och enkäterna i relation till studiens 
syfte och frågeställningar. Kategorierna framkom via en sammanställning utifrån 
förskollärarnas samt vårdnadshavarnas svar utifrån respektive fråga. Sedan valdes 
lämpliga mönster ut för att bilda grunden för resultatet. Kategorierna i resultatet är 
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baserade på de nyckelord som används genom studien. Kategorierna utgör grunden i 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
Studiens resultatsammanställning vilar på undersökningar där mönster urskiljer sig och 
relevanta aspekter framkommer där vi ställer dessa i relation till tidigare 
teorianknytning samt forskning som presenterats i tidigare avsnitt.  
 

Metoddiskussion 
I forskningen delades det ut 24 enkäter till vårdnadshavare men på grund av 
missförstånd i kommunikationen fick vi endast in ett fåtal svar. Vi sände ut mejl till de 
berörda förskollärarna så de kunde dela ut enkäten till vårdnadshavarna men detta mejl 
kom inte fram. Ytterligare ett mejl skickades ut och svaret på det var att de skulle dela 
ut enkäterna. Genom missförstånd i kommunikationen gällande enkäten fanns de inte så 
mycket data att analysera och diskutera kring som förväntat. Allwood och Eriksson 
(2010) skriver att studiens resultat ska vara trovärdigt och andra forskare ska kunna få 
fram samma resultat. Trots de få enkäter från vårdnadshavare gavs ett trovärdigt resultat 
då många vårdnadshavare svarade likvärdigt på enkäten. De förskollärare som 
intervjuades arbetar på den avdelning där vårdnadshavarna har skolat in sina barn. 
Upplevelsen var att förskollärarna svarade liknande på våra intervjufrågor vilket bidrog 
till att vi forskare skulle fick fram ett trovärdigt resultat. För att få fram ett så bra 
resultat som möjligt från de få svar av vårdnadshavarna som framkom kunde forskarna 
hålla sig till forskningsfrågorna under hela studien. Följdfrågor ställdes under 
intervjuerna för att få en bredare förståelse för vad som skiljer de olika medverkandes 
uppfattningar åt. Det som hade kunnat göras annorlunda för att få mer data att analysera 
och jämföra med varandra är att fler intervjuer med förskollärare skulle gjorts samt 
intervjuer med vårdnadshavare, för att deras tankar och idéer på bästa sätt skulle komma 
fram i denna studie. En annan metod är att dela ut enkäter på flera avdelningar och 
förskolor för att få mer varierande data att analysera och jämföra.  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras det resultat som kom fram av de tre intervjuer som gjordes 
med förskollärare och från vårdnadshavarnas svar genom enkäterna. Vi presenterar 
resultatet utifrån huvudkategorierna: inför och under inskolning, kommunikation samt 
anknytning och föräldrasamverkan. Kategorierna kom vi fram till genom upprepad 
läsning av intervjuer och enkätsvar. Först presenteras resultatet från enkäterna och 
därefter intervjuerna. I detta avsnitt analyseras även det resultat som framkommit i 
studien, det presenteras i form av huvudkategorierna: Orosmoment vid inskolning, 
kommunikationen är betydelsefull och första mötet mellan vårdnadshavare, barn och 
förskollärare.  Dessa kategorier uppstod vid analyser av resultat svaren.  
 

Inför och under inskolning 
Resultatet av studien består av insamlade data från tre intervjuer med förskollärare och 
från tio stycken anonyma enkäter från. Tina, Ida och Karin är tre förskollärare som har 
lång erfarenhet av arbete med inskolning i förskolans verksamhet. Vårdnadshavarna 
som svarade på enkäten har sina barn på den avdelning där förskollärarna Tina, Ida och 
Karin arbetar. I detta kapitel presenteras resultatet i form av nyckelorden; inskolning, 
anknytning och kommunikation. Först presenteras vårdnadshavarnas svar och därefter 
förskollärarnas svar utifrån rubrikerna inför och under inskolning, kommunikation samt 
anknytning och föräldrasamverkan. Rubrikerna formulerades när resultatet hade 
analyserats.  
 
Vårdnadshavares förväntningar  
När vi läst igenom enkäterna ett flertal gånger såg vi att vårdnadshavarna hade höga 
förväntningar på barns utveckling i förskolans verksamhet, samtidigt som de upplevde 
oro kring barnets trivsel.  
 
Alla vårdnadshavare som deltog beskrev deras förväntningar samt orosmoment innan 
deras barn skulle skolas in på förskolan. Deras förväntningar var bland annat att deras 
barn skulle skapa goda relationer till både förskollärarna och till de andra barnen som 
vistas i förskolans verksamhet. De såg fram emot att barnen skulle få lära sig nya saker, 
samspela med andra barn och utvecklas som individer. Samtidigt var de förväntansfulla 
på hur förskolans lokaler skulle se ut till exempel om de var stora och rymliga eller lite 
mindre. De funderade mycket på hur saker och ting fungerade rent praktiskt, det vill 
säga vad förskolan hade för regler och rutiner och hur en dag på förskolan kunde se ut 
för deras barn.  
 
På enkätfrågan vad vårdnadshavarna mest såg fram emot innan inskolningen svarade en 
vårdnadshavare såhär.  
 
 

Att få se hur barnet skulle trivas samt hur allt var med den nya förskolan och 
om mitt barn skulle få några kompisar. (Vårdnadshavare) 

 
 
Fyra vårdnadshavare var oroliga för att deras barn inte skulle trivas på förskolan och 
vara ledsna vid lämning. Ett annat orosmoment var att deras barn inte skulle få några 
kompisar och de skulle känna sig utanför i barngruppen. Alla deltagande 
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vårdnadshavare var eniga om att det största orosmomentet var att deras barn inte skulle 
trivas och vara ledsna på förskolan.  
 
Vårdnadshavarna nämner orosmoment vid upprepade tillfällen angående deras 
förväntningar, detta var en egen fråga på enkäten och eftersom de nämnde det flera 
gånger kommer vi senare i studien att presentera det som en egen kategori. 
 
Förskollärares bemötande vid inskolning 
Det som framkom ur intervjuerna var att förskollärarna har kännedom kring 
vårdnadshavares oro inför inskolning. Därför betonar de att bemötandet är en viktig 
aspekt under inskolningsperioden men även under barnets vistelse år på förskolan.  
 
Förskollärarna Eva, Karin och Ida var alla enade om att vårdnadshavarnas största 
orosmoment är att deras barn inte ska trivas på förskolan och att barnen skulle vara 
ledsna. Förskollärarna på pekade att kommunikation och respekt gentemot 
vårdnadshavare och barn är en av de mest betydelsefulla bitarna för en hållbar relation.  
 

Det är mycket information som ska ges till vårdnadshavarna vid inskolning 
och andra tillfällen, vilket kan leda till att viktig information missas. (Eva 
förskollärare) 

 
 
Även Tina säger i sin intervju att vårdnadshavarna får ta emot mycket information vid 
inskolningen.  
 
 

Vårdnadshavarna får ta emot mycket information vid inskolning och det kan 
lätt bli att vårdnadshavarna har svårt att hålla reda på allt. eda till att viktig 
information inte kommer fram till vårdnadshavaren. (Tina vårdnadshavare) 

 
 
 
Det är många papper för vårdnadshavaren att fylla i dels om barnets placeringstider, 
allergier, sjukdomar, specialkost, mediciner och samtycke med barnavårdscentralen.  
Men också papper gällande publicering av bilder på barnet som sedan läggs ut på 
internet. Det kan vara t.ex. vara så att avdelningen använder sig av Instagram för att 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att se vad deras barn gör under en dag i förskolans 
verksamhet.  
 
Ida beskriver att det är av vikt som förskollärare att vara väldigt överseende och att all 
information inte alltid tas in hos vårdnadshavarna då det är ett väldigt stort steg för 
många att lämna ifrån sig sitt barn. Barnet kommer från och med avslutad inskolning att 
tillbringa mycket tid på förskolan och Karin menar att det kan vara svårt för flera 
vårdnadshavare att släppa kontrollen och låta någon annan ha huvudansvaret över deras 
barn. Karin beskriver att det är av vikt att se till vårdnadshavarnas behov och 
förutsättningar och att man ibland måste upprepa information fler än en gång då de mest 
självklara sakerna inte alltid är så självklara för alla vårdnadshavare.  
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Kommunikation 
I vår studie framkom det att genom en bra kommunikation med vårdnadshavare 
upplever förskollärarna att det blir lättare för dem att förmedla information på ett 
korrekt sätt. De beskriver situationer och tillfällen där kommunikationen kan vara ett 
hinder till exempel vid kulturella och språkliga skillnader.  
 
Det resultat som kom fram utifrån enkäterna är att vårdnadshavarna anser att det är 
information och inte kommunikation som är den betydande aspekten för dem under 
deras barns inskolningen. Inga av de vårdnadshavare som svarade på enkäten nämner 
kommunikation som en betydelsefull aspekt under inskolningen utan de fokuserar mer 
på den information som de fick av förskollärarna. Samtliga menar att de hade fått bra 
information om vad som gällde på förskolan, men ingen nämner kommunikationen med 
förskollärarna som betydande för inskolningen. En vårdnadshavare anser att det är 
många saker att ta till sig vid en inskolning, men beskriver att förskollärarnas sätt att 
berätta för vårdnadshavaren vad som händer och hur verksamheten fungerar skapar 
trygghet och en tillit till förskollärarna.  
 
Kommunikationssvårigheter 
Förskollärarna fick en fråga om vilka problem man kan stöta på vid inskolning och alla 
tre var eniga om att kommunikationen är det största problem som kan uppstå. 
 
  

Språkliga och kulturella skillnader kan uppstå vid en inskolning, att vi som 
förskollärare inte förstår deras språk och då blir det svårt att kunna 
kommunicera med föräldrarna. Vissa vårdnadshavare har en oförståelse för 
vad förskolan är. (Karin förskollärare) 
 

 
Även Eva berättar att språket ibland blir ett hinder vid inskolning. De använder sig då 
av inskolningsstöd för att kommunicera med barn och vårdnadshavare.   
 
 

Språkliga skillnader kan vara ett hinder. Därför använder vi oss av 
inskolningsstöd. Det kommer en person som kan barnets modersmål och 
som kan/förstår den svenska förskole kulturen och som kan förklara de olika 
momenten för föräldern. (Eva förskollärare) 

 
  

Vid frågan om hur de löser problem som uppstår vid en inskolning beskrev 
förskollärarna att det finns flera tillvägagångssätt för att lösa problemen. Ida beskriver 
vikten av att som förskollärare vara tillmötesgående när de uppstår problem vid en 
inskolning, för att i fortsättningen ha en god kommunikation och en bra samverkan med 
vårdnadshavarna. De tre förskollärarna har olika strategier för hur de ska gå tillväga vid 
en inskolning där parterna inte förstår varandra. Ida har vid några tillfällen använt sig av 
inskolningsstöd där barnet eller vårdnadshavarna inte kan svenska. Och hon beskriver 
hur viktigt det är att använda sig av de olika hjälpmedel som finns för att få till en så bra 
inskolning som möjligt för de inblandade parterna.  
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Anknytning och föräldrasamverkan 
Vårdnadshavarna beskriver att de upplevde bemötandet av förskollärarna vid 
inskolningen av deras barn bra och att barnen har skapat goda relationer till 
förskollärarna under inskolningen. Respekt och en bra kommunikation är begrepp som 
förskollärarna förhåller sig till och anser är av vikt vid inskolning. Förskollärarna 
belyser även anknytning som ett viktigt begrepp vid inskolning och delar med sig av 
sina tankar kring hur man på ett professionellt sätt ska bemöta vårdnadshavare vid 
inskolning. När vi gick igenom enkäterna och intervjuerna framkom det att vad som är 
självklart för förskollärarna är inte alltid självklart för vårdnadshavare. Utifrån det kom 
vi fram till två kategorier: vårdnadshavares syn på samverkan och förskollärares syn på 
samverkan. Dessa presenteras nedan.  
 
Vårdnadshavares syn på samverkan 
Samtliga vårdnadshavare anser att bemötandet som de fick under inskolningen var bra. 
De beskriver att förskollärarna var trevliga och vänliga i sitt bemötande med både dem 
som vårdnadshavare och med deras barn. De beskriver även att förskollärarna var 
positiva och de tog sig tid att lära känna såväl deras barn som vårdnadshavarna själva.  
 
 

Vi upplevde bemötandet bra under hela inskolningen och vi tror att tack 
vare bemötandet vi fick har vi en så bra kontakt idag. (Vårdnadshavare) 
 

 
Samtliga vårdnadshavare upplevde att samverkan fungerade jättebra mellan förskola 
och hem under hela inskolningsprocessen. vårdnadshavare upplever att samverkan 
fungerar bra mellan förskola och hem. En vårdnadshavare svarade såhär på enkätfrågan 
om hur de upplever samverkan med förskollärarna.  
 

Vi har varit supernöjda med hela inskolningen och all personal. Och vårt 
barn kom snabbt in i gruppen. (Vårdnadshavare) 

 
 
Vårdnadshavarna belyser inte bara vikten av att samverkan har fungerat bra mellan 
förskola och hem. 
 
 

Vi upplever även en bra samverkan mellan de olika avdelningar på 
förskolan. (Vårdnadshavare) 

 
 
Detta har uppmärksammats då en del av barnen har behövt vara på andra avdelningar 
vid öppning och stängning.  
 
Förskollärares syn på samverkan 
Förskolläraren Karin berättar att hon tycker det första mötet med vårdnadshavarna och 
barnet ska få ta tid och inte vara någonting som ska påskyndas utan barnet ska få 
utforska förskolemiljön i sin egen takt. Ida anser att bemötandet ska ske respektfullt 
gentemot vårdnadshavare och barn. Hon belyser att som förskollärare är det av vikt att 
vara positiv och nyfiken. Vid frågan som ställdes till förskollärarna om hur de upplevde 
samverkan med vårdnadshavare under inskolning var alla tre förskollärarna enade om 
att det var positivt och att en bra samverkan mellan förskola och hem uppstått.  
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Jag tror att vi alla har upplevt samverkan med vårdnadshavare positivt, just 
under inskolningsperioden har vi mer samverkan med de föräldrar som 
kommer utifrån. (Ida förskollärare) 

 
 

 Förskollärarna anser att samverkan är något som de upplever sig ha mest tillsammans 
med vårdnadshavaren under inskolningsperioden, eftersom de får information om barnet 
samtidigt som de ska bekanta sig med det. De beskriver att det ges tillfällen för 
vårdnadshavarna att ställa frågor under inskolningen samtidigt som vårdnadshavarna 
ges möjlighet att lära känna förskollärarna och en samverkan mellan förskola och hem 
börjar. De tre förskollärarna belyser anknytning som en viktig aspekt vid inskolning.  
 
 

Det är av vikt att låta barnet knyta an till flera pedagoger än en i förskolan, för 
att barnet på längre sikt ska bli trygg i förskolan verksamhet. (Förskollärare 
Karin) 

 
Sammanfattningsvis kan vi se att vårdnadshavares tankar skiljer sig mot förskollärarnas. 
Vårdnadshavarna uttrycker vid upprepade tillfällen sin oro för sitt barns trivsel och 
kamratskap medan förskollärarnas fokus ligger på kommunikation med vårdnadshavare 
samt anknytning till barnen. I resultatet synliggörs en problematik vid inskolning där det 
enligt förskollärarna kan uppstå språkliga och kulturella skillnader. Det kan göra det 
svårt i kommunikationen mellan förskola och hem, vilket kan leda till att viktig 
information om förskolans verkanhet inte alltid uppfattas. Ett hjälpmedel som används 
vid kommunikationssvårigheter är bland tolk. Förskollärarna betonar vikten av ett 
professionellt bemötande av vårdnadshavare och barn under en inskolning. I resultatet 
framkom det att de berörda vårdnadshavarna tyckte att bemötande under inskolningen 
var positiv, samtidigt som förskollärarna hade en positiv bild av samverkan. I studien 
framkom det att både vårdnadshavare och förskollärare var positiva samt nöjda med hur 
inskolningen genomfördes.  
 

Orosmoment vid inskolning  
Av det som framkom ur resultatet såg vårdnadshavarna fram emot att deras barn skulle 
utvecklas, lära sig nya saker, skapa goda relationer till andra barn och växa som 
individer. De var förväntansfulla kring lokalernas utformning t.ex. om de var rymliga 
eller mindre än de föreställt sig. En annan aspekt som framkom ur resultatet var att 
vårdnadshavarna funderade mycket kring förskolans regler och rutiner och hur dessa 
rent praktiskt fungerar i den dagliga verksamheten. Karin beskrev i intervjun att 
vårdnadshavare kan ha svårt att släppa kontrollen och låta någon annan ha 
huvudansvaret över deras barn. Karin beskrev även att förskollärare behöver ha en 
öppen kommunikation med vårdnadshavare då inskolning i förskolan är ett stort steg i 
både barnens men även familjens liv. Månsson (2011) skriver att förskolan är ett 
komplement till vårdnadshavares omsorg men det är samtidigt en social mötesplats där 
relationer skapas. Månsson (2011) belyser kommunikation mellan förskola och hem 
som en viktig aspekt då omsorg och lek tillsammans med lärande utgör en lång tradition 
kring förskolans verksamhet i Sverige.  
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Vårdnadshavarna som deltog i studien ansåg att deras största orosmoment var att deras 
barn inte skulle trivas och få kompisar på förskolan. De var även bekymrade kring att 
deras barn skulle vara mycket ledsna på förskolan. Under intervjuerna med de tre 
förskollärarna Eva, Karin och Ida framkom det att de ansåg att vårdnadshavares största 
orosmoment är deras barns trivsel på förskolan. De belyser även vikten av att 
kommunicera med vårdnadshavarna från början samt bemöta dem på ett respektfullt 
sätt. Förskollärarna beskriver att det är mycket information som ges till vårdnadshavare 
vid inskolning och det kan ibland vara svårt att nå fram till dem, därför är tydlighet en 
viktig del vid inskolning. Eriksson (2010) skriver att det är viktigt att vårdnadshavare 
känner en delaktighet i förskolans verksamhet, att förskollärarna ger information och 
ger vårdnadshavarna möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.  
 
Detta kopplar vi samman med det vi kan se i vårt resultat då alla förskollärarna belyser 
kommunikation och samspel med vårdnadshavarna som en viktig aspekt för en god och 
fungerande relation. En annan viktig aspekt som kom fram av resultatet är att 
förskollärarna menar att man måste se ur vårdnadshavares och barns perspektiv, det 
förskollärarna tycker är självklart är inte alltid så självklart för vårdnadshavarna. 
Förskollärarna som intervjuades menar att en inskolning kan ses ur många olika 
perspektiv. Schwarz (2016) skriver att det finns olika perspektiv på inskolning och man 
kan se dessa ur bland annat två perspektiv. Första perspektiv är barnets, det är nytt i 
barngruppen och behöver hitta sin plats, komma in i rutiner och känna sig bekväm i 
förskolans miljö. Det andra perspektivet som Schwarz (2016) beskriver är 
förskollärarnas perspektiv där det kan finnas många frågor t.ex. kommer jag kunna 
trösta barnet? Kommer barnet acceptera mig? Det speglar in i det som framkommit i 
resultatet av vår studie. Eva, Karin och Ida menar att det är fler inblandade parter och 
alla har inte samma perspektiv på inskolning men att kommunikation och samverkan 
har stor betydelse för att delaktighet och trygghet ska uppstå. 
 

Kommunikationen är betydelsefull 
I resultatet framkom det att ingen vårdnadshavare nämnde att en bra kommunikation 
med förskollärarna var en förhoppning vid inskolning. Vårdnadshavarna fokuserade 
istället på regler och allmän information gällande förskolans verksamhet. En annan 
aspekt som framkom var att förskollärarna beskriver kommunikationen som en av de 
viktigaste delarna vid inskolning och att brist i kommunikationen är det största 
problemet som kan uppstå vid inskolning. Förskollärarna som intervjuades var alla 
enade om att språkliga och kulturella skillnader kan försvåra kommunikationen men att 
det finns hjälpmedel för att förhindra att problem ska uppstå. Ida beskriver vikten av att 
som förskollärare vara tillmötesgående när de uppstår problem detta för att i 
fortsättningen ha en god kommunikation och en bra samverkan med vårdnadshavarna. 
Ida, Karin och Eva använder sig av olika strategier vid inskolning där de berörda 
parterna inte förstår varandra.  De belyser även vikten av att använda de olika 
hjälpmedel som finns tillgängligt i verksamheten för att inskolningen ska bli så bra som 
möjligt. Simonsson (2002) antyder att kommunikation uppstår i samspel med andra 
människor och att i dessa möten delges vi av varandras förmågor, kunskaper och 
perspektiv. Vidare menar Simonsson (2002) att alla berörda parter ska ha förståelse och 
respekt för varandras faktiska möjligheter.  
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Första mötet  
Vårdnadshavarna beskrev att de upplevde bemötandet av förskollärarna vid 
inskolningen av deras barn bra och att barnen skapade goda relationer till förskollärarna 
under inskolningen. Förskollärarna ansåg anknytning som ett viktigt begrepp vid 
inskolning och delar med sig av sina tankar kring hur man på ett professionellt sätt ska 
bemöta vårdnadshavarna, det som är självklart för förskollärarna är inte alltid självklart 
för vårdnadshavarna. Respekt och en bra kommunikation är begrepp som de förhåller 
sig till och anser som viktiga vid inskolning.  
 
  
Första mötet mellan vårdnadshavare, barn och förskollärare 
Ur resultatet framkom det att vid inskolningen upplevde vårdnadshavarna att det blivit 
bemötta bra, förskollärarna tog sig tid att lära känna både dem som vårdnadshavare och 
deras barn. Förskolläraren Karin beskrev i sin intervju att det första mötet med 
vårdnadshavarna ska få ta tid och inte påskyndas. Hon utvecklar vidare att barnet i sin 
egen takt ska få utforska den nya miljö som det befinner sig i, där ges de även en 
möjlighet till. En direkt koppling kan göras med det som Hagström (2010) skriver om 
förskollärares bemötande gentemot vårdnadshavare och barn samt att vårdnadshavarna 
visar för sitt barn att det är okej att prata om sin anknytningspedagog. Hagström (2010) 
benämner att barn redan från födseln har ett anknytningssystem som vägleder dem att 
utforska sitt intresse och nyfikenhet. Om barnet tidigt i ålder inte har skapat anknytning 
kan motivationen hos barnet att skapa anknytningspersoner hämmas. De tre 
förskollärarna belyste anknytning som en viktig aspekt, att låta barnet knyta an till fler 
pedagoger gör att det på längre sikt blir tryggare i förskolans verksamhet. Enligt 
Hagström (2010) är tillit till vuxna någonting som växer fram i olika takt. Detta kan 
kopplas direkt till det Karin beskrev om att låta det första mötet med barn och 
vårdnadshavare ta tid, det ska inte stressas fram.  
 
 
En fungerande samverkan mellan förskola och hem 
Det som kom fram i resultatet om samverkan mellan förskola och hem var att 
förskollärarna och vårdnadshavarna tyckte det fungerade bra genom hela inskolningen. 
Vårdnadshavarna nämnde inte bara samverkan mellan förskola och hem utan även att 
samverkan mellan de olika avdelningarna på förskolan fungerade bra. En del av 
vårdnadshavarna har uppmärksammat detta då deras barn har behövt vistas på andra 
avdelningar vid öppning och stängning på förskolan. När förskollärarna pratade om 
samverkan påpekade de att de upplevde samverkan med vårdnadshavarna som mest 
under inskolningsperioden. Där får de information om barnet samtidigt som de ska 
bekanta sig med det. Ida, Karin och Eva beskrev att vårdnadshavarna får mer utrymme 
att ställa frågor till dem under inskolningen och att de har chans att bekanta sig lite mer 
med dem under den perioden. Wessman (2010) skriver att ansvaret för att det ska bildas 
en bra föräldrasamverkan ligger i första hand hos förskollärarna. Förskollärarnas uppgift 
vid en inskolning formas av professionalism samtidigt som de ska ha överblick kring 
situationer och problem som kan uppstå och vårdnadshavares syn på samverkan är 
känslobetonad men gemensamt för båda parter är att inskolning ger möjligheter till att 
ett nytt samarbete kan börja (Wessman 2010). 
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Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring det resultat och den analys som gjorts i studien 
utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi diskuterar även förslag på vidare 
forskning och pedagogiska implikationer. Vi tar upp tankar som dykt upp hos oss 
forskare under studiens genomförande. Studiens syfte var att få en bild av hur 
förskollärare samt vårdnadshavare har uppfattat samverkan under inskolningsperioden. 
 
Det som framkom under intervjuerna med förskollärarna var att ett positivt och bra 
bemötande är betydelsefullt, för att kunna skapa goda relationer till vårdnadshavarna. 
Förskollärarna i studien belyser vikten av kommunikation och samverkan mellan alla 
inblandade parter vid inskolningen. Det är som förskollärare viktigt att ta sig tid och 
uppmärksamma vårdnadshavarna, att informera och kommunicera om barns dag på 
förskolan gör att de känner att deras barn blivit sedda som en enskild individ och inte 
bara som en i mängden anser (Wessman 2010). Utifrån studiens resultat framkom det 
att både förskollärare och vårdnadshavare tyckte samverkan fungerade bra mellan 
förskola och hem. En annan tolkning vi forskare gjort var att vårdnadshavarna inte 
reflekterat så mycket kring just samverkan under perioden för deras barns vistelse på 
förskolan, utan först när de fick frågan av oss började de fundera om upplevelserna 
kring samverkan. Wessman (2010) anser att en fungerande samverkan mellan förskola 
och hem är ett av de viktigaste momenten vid en inskolning och vi ser att vårt resultat 
stödjer Wessman (2010) tankar samt att ansvaret i första hand ligger hos förskollärarna.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att för att en kommunikation ska fungera krävs det 
att alla berörda parter lyssnar och ger en förståelse av hur båda parter uppfattar 
situationer. Detta stödjer vår studie då vi i resultatet har sett att alla intervjuade 
förskollärare benämner kommunikation som en viktig aspekt. Om kommunikationen 
inte fungerar mellan förskollärarna och vårdnadshavarna kan missförstånd uppstå och 
dålig samverkan mellan förskola och hem bildas. Det anser vi i sin tur kan leda till ett 
dåligt samarbete och att åren på förskolan blir ansträngda.  
 
Något som uppmärksammas i tidigare forskning är att tid har en betydelsefull roll för att 
anknytningen ska bli positiv och att även kommunikationen speglas i anknytningen. 
Hansson (2009) skriver att det finns fyra grundförutsättningar som påverkar 
anknytningen på ett positivt sätt. Det är lyhördhet, emotionell värme, tillförlitlighet och 
tillgänglighet. Med begreppet tillgänglighet menar Hansson (2009) att barnet knyter an 
till de människor som finns närvarande på både det fysiska och psykiska planet. 
Problem som kan uppstå är om vårdnadshavarna inte är närvarande och man inte hittar 
någon direkt anknytning till dem. Anknytning är ett samspel mellan båda parter och om 
detta inte fungerar blir det inte enkelt att skapa anknytning och en god relation. 
 
Markström och Simonsson (2013) anser att det är av vikt att alla känner sig trygga för 
att relationen mellan förskola och hem ska fungera. I studien framkom det att 
förskollärarna har en bred förståelse för att vårdnadshavare känner sig oroliga inför sitt 
barns inskolning på förskolan. Enligt förskollärarna är det viktigt att knyta an redan vid 
första mötet. Förskollärarna belyser också vikten av att försöka möta vårdnadshavarnas 
orosmoment med respekt, för att de på längre sikt förhoppningsvis ska känna sig trygga 
både med att lämna sina barn på förskolan och med de pedagoger som arbetar på 
avdelningen. Vårt resultat stödjer Markström och Simonssons (2013) tankar kring 
relationen mellan hem och förskola då det i resultatet framkom att trygghet är en viktig 
aspekt för att samverkan ska fungera. Vidare anser vi att en öppen kommunikation 
mellan förskola och hem gynnar barnets fortsatta vistelsetid i förskolan lika mycket som 
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anknytningen till barnet och dess vårdnadshavare gör. I studiens kapitel om forskning 
och teorianknytning tar vi upp Hanssons (2009) tankar om att barn som har en trygg 
anknytning till sina vårdnadshavare har lättare för kommande relationer med andra 
människor men också bättre förutsättningar för lärande. 
 
I vårt resultat belyste inte förskollärarna vikten av anknytning vid inskolning utan de 
beskrev kommunikation och samverkan som två viktiga aspekter. Vi forskare tycker att 
anknytning utgör en stor del vid inskolning och för barnets fortsatta år på förskolan, 
därför stödjer vi Bowlby (2010) anknytningsteori där villighet att knyta starka band till 
särskilda personer utgör en viktig del i barnets fortsatta anknytning.  
 
Det vi som forskare har uppmärksammat i vår studie är att förskollärarna som 
intervjuades har använt sig av en lång inskolningsperiod i form av gruppinskolning. 
Barnen och vårdnadshavarna var på förskolan under 1–2 timmar per dag i grupp med 
alla de barn och vårdnadshavare som skolades in. Det är alltid två förskollärare som 
jobbar närmast de nya barnen, medans en tredje pedagog har ansvar över aktiviteter med 
de övriga barnen på avdelningen. Förskollärarna tycker det är bra att barnet inte bara 
fäster sig vid en person. En av förskollärarna tar upp ett exempel där den andra 
pedagogen behövde gå in på en annan avdelning. Då kunde de nya barnen ändå känna 
sig trygga eftersom en pedagog från inskolningen fortfarande var kvar på avdelningen. 
Hon menar på att det barnet kanske hade blivit ledset om barnets anknytningsperson i 
form av förskolläraren som skolade in barnet inte varit där. Forskning visar att det är av 
vikt som förskollärare att ta den tid som behövs för barnet och inte forcera fram tilliten. 
Det kan bidra till en trygghet, som leder till att det blir lättare för förskolläraren att 
skapa möjligheter för utveckling och lärande anser Hagström (2010). Vi som forskare 
tycker att detta är en bra metod att använda sig av i förskolans verksamhet vid 
inskolning, då barnet behöver känna en trygghet för att lärande och utveckling ska ske.  
  
Till sist kan vi fastställa att studien har resulterat i svar på vårt syfte och 
frågeställningar. Vi har fått en bredare förståelse av hur förskollärare samt 
vårdnadshavare upplever inskolning. Men också fått en inblick i att det som är självklart 
för förskollärare är inte alltid självklart för vårdnadshavarna. Vi kan även konstatera att 
kommunikation utgör den största delen i samverkan mellan förskola och hem. 
Utförandet av studien har ökat vår kunskap om inskolning i förskolan.  
 
Vi som forskare har under studiens gång funderat och reflekterat över vårt 
genomförande av studien. Hade vi forskare utfört denna studie igen hade vi nog valt att 
intervjua fler förskollärare för att få ett bredare och mer innehållsrikt resultat att 
analysera och diskutera. Vi hade försökt få till intervjuer med vårdnadshavare för att 
kunna ges möjlighet att ställa både fler frågor men även följdfrågor till dem under 
intervjuerna. Om det hade uppstått svårigheter att få till intervjuer med vårdnadshavare 
hade fler enkäter delats ut än de 20 som delades ut i denna studie för att få in fler svar. 
 

Vidare forskning 
Våra upplevelser är att det i dagens läge inte finns speciellt mycket tillgänglig forskning 
om inskolning att tillgå över lag. Exempel på vidare forskning är att undersöka hur 
förskollärarna gör vid gruppinskolning, men även se hur vårdnadshavare upplever en 
gruppinskolning. Vi anser att det hade varit intressant att undersöka det då det via 
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intervjuerna med förskollärarna kom fram att de i dagens läge använder sig av 
gruppinskolningar.  
 
Frågor som dykt upp under studiens genomförande är bland annat, hur hade resultatet 
blivit om vi hade jämfört olika inskolningsmodeller på olika förskolor? Arbetar de olika 
avdelningarna på samma förskola likadant vid inskolningar? Hur hade förskollärarna 
hanterat problem som exempelvis att vårdnadshavarna inte alls hade tyckt att samverkan 
mellan förskola och hem fungerade? Detta anser vi kan vara bra förslag på vidare 
forskning.  
 

Pedagogiska implikationer 
De pedagogiska implikationer som vi fick när vi genomförde vår studie var bland annat 
hur viktigt det är som förskollärare att anpassa inskolningen efter familjens behov. Det 
är betydelsefullt att försöka skapa en bra relation vid första mötet med vårdnadshavare 
och barn vid en inskolning. Redan vid första mötet läggs grunden för den resterande 
tiden på förskolan. Som förskollärare är det av vikt att vara flexibel och ha ett öppet 
förhållningssätt både i sin yrkesroll och tillsammans med kollegorna i arbetslaget för att 
få ett hållbart arbetsklimat. Ett exempel vi under studien reagerade på var vad en god 
kommunikationsanknytning kan resultera i. Hur viktigt det är med vårdnadshavares 
mottagande av ett budskap, eftersom deras känslor för sitt barn spelar in vid tolkandet. 
Tolkas informationen fel skulle det kunna leda till missuppfattning av situationen. Att 
vidarebefordra ett budskap som innefattar positiva känslor är i många fall ett bra sätt för 
att skapa en situation där kommunikationen kan fortsätta. Med det menar vi att om rätt 
signaler sänds ut, det vill säga positiva känslor i budskapet/ informationen är chanserna 
större att vårdnadshavarna tolkar förskollärarnas budskap utefter dennes önskan och 
tvärt om. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 
 

 
Missivbrev 

 
Hej! 
 
 
Vi heter Amanda Ericsson & Linnéa Sjöholm och är två studenter som studerar till 
förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser nu sista terminen och håller på 
med vårt självständiga arbete om inskolningar i förskolan. Vårt fokus i arbetet ligger 
kring upplevelser hos vårdnadshavare och förskollärare. Vi kommer utföra en studie 
som innehåller intervjuer med förskollärare och anonyma enkäter till vårdnadshavare, 
de svar vi får ska vi sedan jämföra med varandra för att få syn på eventuella 
problemområden vid inskolning.  
 
Vårt arbete kommer att redovisas både muntligt och skriftligt för en grupp studenter och 
lärare, vi kommer att följa de forskningsetiska principerna som gäller. Vilket innebär att 
en avidentifiering av förskola och namn på evetuella förskollärare kommer att ske. Ni 
vårdnadshavare kommer att vara anonyma under hela processen och vi är väldigt 
tacksamma om ni har möjlighet att svara på några enkätfrågor för att göra vår studie så 
bra som möjligt.  
 
Har ni några mer frågor får ni gärna kontakta oss på nedanstående e-post och 
telefonnummer.  
 
 
E-post;  
Xxx 
Xxx 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
Bilaga 2 

 
 
 

1. Vad såg du/ni mest fram emot innan inskolningen? 
Svar:  
 

2. Vilken information fick ni innan inskolningensstart? 
Svar: 
 

3. Hur upplevde ni bemötandet hos förskollärarna under inskolningen? 
Svar:  
 

4. Vilka var era oros moment hos dig/ni som vårdnadshavare innan ni skolade in 
ert/era barn? 

Svar: 
 

5. Har dessa oros moment förändrats efter inskolningen? Isåfall hur? 
Svar: 
 

6. Upplevde ni att ni hade chans att framföra era oros moment till förskollärarna 
och hur togs dessa emot? 

Svar: 
 

7. Lärde pedagogerna känna ert barn? 
Svar:  
 

8. Hur lång var er inskolning? Var den tillräckligt lång? 
Svar: 
 

9. Hur har ni upplevt samverkan med förskollärarna under inskolningen? 
Svar: 
 

 
Tack för era svar! Ni kan lämna denna enkät till Amanda och Linnéa 

 eller till förskollärarna på avdelningen.  
 
 



  
 

III 

Bilaga 3 

 
Missivbrev 

 
Hej! 
 
 
Vi heter Amanda Ericsson & Linnéa Sjöholm och är två studenter som studerar till 
förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser nu sista terminen och håller på 
med vårt självständiga arbete om inskolningar i förskolan. Vårt fokus i arbetet ligger 
kring upplevelser hos vårdnadshavare och förskollärare. Vi kommer utföra en studie 
som innehåller intervjuer med förskollärare och anonyma enkäter till vårdnadshavare, 
de svar vi får ska vi sedan jämföra med varandra för att få syn på eventuella 
problemområden vid inskolning.  
 
Vårt arbete kommer att redovisas både muntligt och skriftligt för en grupp studenter och 
lärare, vi kommer att följa de forskningsetiska principerna som gäller. Vilket innebär att 
en avidentifiering av förskola och namn på evetuella förskollärare kommer att ske. Vi 
hoppas att ni har möjlighet att ställa upp på intervju då det kommer hjälpa oss mycket i 
vår forskningsstudie kring inskolningar i förskolan. 
 
Har ni några mer frågor får ni gärna kontakta oss på nedanstående e-post och 
telefonnummer.  
 
 
E-post;  
Xxx 
xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga 4 

 
Intervjufrågor  

 
 
 
 
Vilken inskolningsmetod har ni valt och varför? 
 
 
Hur fördelas barn som ska skolas in mellan er förskollärare? 
 
 
Hur bemöter ni barn och vårdnadshavare vid en inskolning? 
 
 
Hur mycket information får ni förskollärare om det barnet som ska skolas in innan 
inskolningen start? 
 
 
Hur har ni upplevt samverkan med vårdnadshavare under inskolning? 
 
 
Vad händer om samverkan inte fungerar? 
 
 
Vad tror ni vårdnadshavarnas största orosmoment är och hur bemöter ni det? 
 
 
Vad för problem kan man stöta på under en inskolning? 
 
 
Hur löser ni problem som uppstår vid inskolning? 
 
 

 
  


