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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra förskollärare arbetar med 

vårdnadshavares inflytande under barnens inskolning till förskolan. Genom intervjuer av 

fyra förskollärare och utifrån begreppet inflytande visar resultatet att förskollärarna anser 

att de ger vårdnadshavarna inflytande men att de även har en viss makt att begränsa detta 

inflytande. Inskolningen handlar enligt förskollärarna främst om att göra både 

vårdnadshavare och barn trygga i verksamheten och för att få dem trygga är 

kommunikationen och ett öppet klimat betydelsefullt. Men studien visar också att 

förskollärarnas yrkesprofession betraktas som överordnat föräldrars vilja och möjlighet 

till påverkan.  

 

Engelsk titel  
Parental influence during introductory period in preschool. 
-A study based on four preschool teachers' perspective 

 

Nyckelord 
Inskolning, förskola, vårdnadshavare, inflytande. 

 

Tack 
Vi vill tacka de förskollärare som ställt upp och deltagit i vår studie. Vi är mycket 

tacksamma för att ni delat med er av era erfarenheter som bidragit till att vi har kunnat 

genomföra vår studie. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete.  
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1 Inledning 
Att börja i förskolan kan vara både intressant, nervöst och spännande för både barn och 

vårdnadshavare. När vi under vår utbildning har varit ute i förskolans verksamhet har vi 

befunnit oss i barngrupper där inskolning pågått och det har väckt ett intresse hos oss. Ett 

intresse som handlar om hur föräldrasamverkan ser ut vid inskolningen samt vilket 

inflytande vårdnadshavarna har under denna process. Vi har upplevt att inskolningen är 

en väldigt viktig tid för barnen och deras fortsatta vistelse på förskolan men också att det 

är en känslig period för alla inblandade. Inskolningen innebär att de får möta en ny miljö 

samt nya barn och förskollärare att bekanta sig med och ett gott samarbete mellan parterna 

är därför nödvändigt. Erikssons (2009) forskning visar att hemmet och förskolan är två 

olika världar och dessa ser olika ut. Vårdnadshavarna har en bild av sitt barn i dess 

hemmiljö samtidigt som förskollärarna har en annan bild av barnet i förskolans 

verksamhet. Barnets upplevelser och vistelse i de olika världarna påverkar och har 

betydelse för varandra och därför är det viktigt att förskollärare och föräldrar delar dessa 

världar med varandra, för att få en helhetsbild av barnet (2009). Markström och 

Simonsson (2013) menar att vårdnadshavarna först och främst är experter på sina barn, 

samtidigt som förskollärarna har professionella yrkeskunskaper om barn i förskolans 

verksamhet. Utifrån detta anser vi att förskollärarna och vårdnadshavarna har 

betydelsefulla roller under inskolningen. För att båda parters kunskaper ska tas tillvara på 

anser vi att samspelet är viktigt och att vårdnadshavarna får möjlighet till inflytande. 

Inskolningen är det första steget in i förskolevärlden och här läggs grunden för den 

kommande relationen mellan förskollärare-vårdnadshavare och förskollärare-barn. 

Verksamheten har gått från att vara regelstyrd till att istället bli målstyrd (Ståhle, 2000). 

Detta innebär att istället för att vara styrd utav regler som säger vad som ska göras och 

hur det ska utföras så är verksamheten styrd utav mål som säger vad som ska uppnås men 

inte hur (Alexandersson, 1999). Det finns alltså ingen färdig mall för hur inskolningen 

ska gå till men genom att förskollärare och vårdnadshavare har en kommunikation mellan 

sig kan de bidra till att inskolningen anpassas utifrån barnets och familjens behov. Niss 

och Söderström (2015) menar att syftet med inskolningen är att skapa trygghet i den nya 

miljön så barnet klarar av dagen på förskolan utan sina vårdnadshavare. Detta innebär att 

barnet måste knyta ann till de nya människorna som finns på förskolan och samtidigt 

släppa taget om vårdnadshavarna. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att barnet 

känner tillit och trygghet till någon på förskolan och de menar att invänjningen är en bra 

grund för att bygga dessa relationer (2015). Eriksson (2010) anser att den tid vi lägger ner 

både innan och under inskolningen gynnar den fortsatta relationen. 

 

Inskolning och föräldrasamarbete belyses idag alltmer i förskolans styrdokument och i 

skollagen. Tallberg Broman (2013) nämner att vårdnadshavarna har fått ett större 

inflytande och  mer delaktighet i förskolans verksamhet, till skillnad från förr i tiden när 

skola och hem var två skilda världar (2013). Då skulle förskolan påverka och informera 

vårdnadshavarna medan nu för tiden ses vårdnadshavarna som en tillgång i arbetet där de 

kan komplettera förskollärarnas kunskaper (Flising, Fredriksson & Lund, 1996). 

Förskolans läroplan nämner att både vårdnadshavare och barn ska ges en god introduktion 

till förskolans verksamhet. Det står även att ett nära och förtroendefullt samarbete ska ske 

mellan förskola och hem samt att barn och vårdnadshavare ska få möjlighet till 

delaktighet och inflytande i verksamheten (Lpfö 98, rev.2010). Tidigare forskning visar 

att trots att vårdnadshavarna vill vara delaktiga och ses som en tillgång innan och under 

sina barns övergång mellan hem och förskola får de för lite information och förberedelse, 

från förskolans håll, kring hur detta kan ske (McIntyre m.fl., 2007). Eftersom läroplanen 

belyser att möjlighet till ett föräldrainflytande ska ges men inte nämner hur det i praktiken 
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ska gå till är det intressant att undersöka hur förskollärarna väljer att arbeta med detta 

under inskolningen. Det är också intressant att ta reda på vilka möjligheter till inflytande 

vårdnadshavarna har i denna process. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att synliggöra fyra förskollärares värdegrundsarbete med specifikt 

fokus på föräldrainflytande under inskolningsprocessen. Detta för att öka kunskapen 

kring föräldrainflytandets möjligheter och gränser på förskolan. 

Utifrån vårt syfte har vi valt dessa frågeställningar:  

 

* Vilka former/metoder för inskolning beskriver förskollärarna att de använder sig av?  

* Hur beskriver förskollärarna vårdnadshavares möjligheter och hinder till inflytande 

över inskolningens planering och genomförande? 
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3 Bakgrund 
Under detta avsnitt ges en historisk tillbakablick gällande vårdnadshavares inflytande i 

förskolan. Vi kommer även att presentera olika inskolningsmodeller som idag kan 

användas i förskolans verksamhet. 

Samarbetet med vårdnadshavarna har inte alltid varit en självklarhet i förskolans värld 

och vårdnadshavarnas rätt till inflytande har varit begränsad. Förr i tiden ansågs 

vårdnadshavare och familj inte vara tillräckligt kompetenta för att delta i barnens 

uppfostran och utbildning, förskolan var då en institution som skulle fostra både barn och 

vårdnadshavare. Förskolan skulle ge kunskaper kring barn och deras fostran och ge råd 

kring hur vårdnadshavarna kunde utveckla sin roll som fostrare. Sedan dess har synen på 

barn och dess utveckling förändrats vilket innebär att även föräldrarollen har förändrats. 

Idag ses vårdnadshavarna som betydelsefulla medarbetare när det gäller barnens 

utbildning och utveckling. Det handlar om att ha ett delat ansvar om barnet och genom 

ett samarbete komplettera varandras erfarenheter med fokus på barnets utveckling 

(Tallberg Broman, 2013). Erikson (2004) menar att vårdnadshavarna idag har fått mer 

inflytande och att de även ställer krav på förskolans verksamhet. Förskolan har även krav 

på vårdnadshavarna att de ska stötta barnen i deras utveckling och komplettera 

förskollärarnas kunskaper kring barnet (2004). 

Historien visar inte på någon form av introduktion eller inskolning till 

förskoleverksamheten, till skillnad från idag då inskolningen betonas allt mer i förskolans 

läroplan. Det finns nu olika inskolningsmodeller som förskollärare kan använda sig utav. 

Larsson (2010) nämner två stycken, den första modellen pågår i tre dagar där 

vårdnadshavarna är med barnet hela dagarna för att på den fjärde dagen lämna barnet på 

förskolan. Här finns ingen ansvarspedagog utan alla ansvarar för alla barn (2010). 

Månsson (2013) beskriver att ansvarspedagogen är den lärare som har ansvar över 

familjens inskolning och den som ska finnas tillgänglig för dem under bl.a. lämning och 

hämtning. Det är också ansvarspedagogen som ska bygga den första och närmsta 

relationen med barnet som denne kan knyta an till när vårdnadshavarna inte är där (2013). 

Den andra modellen pågår i ungefär två veckor där vårdnadshavarna tillsammans  med 

barnet gör korta besök på förskolan. Dessa besök blir sedan längre och längre och till slut 

lämnas barnet på förskolan tillsammans med ansvarspedagogen. Dessa modeller är inte 

något som måste följas till punkt och pricka utan de är anpassningsbara. Det är upp till 

varje förskola att använda och utgå från den metod som passar bäst för varje familj 

(Larsson, 2010). 

Wessman (2010) skriver om förberedelser som kan göras inför inskolningen och nämner 

bl.a. välkomstbrev och ett första besök på förskolan. Detta ska bidra till att familjen 

känner sig välkommen, respekterad och accepterad av förskolan och kan ses som ett första 

positivt steg i ett långt samarbete (2010). Niss (2009) nämner att inför inskolningen 

handlar samarbetet om att utbyta information kring barnet och om verksamheten, 

diskutera förväntningar och tidigare erfarenheter samt att få vårdnadshavarna att känna 

sig trygga. Niss (1988) menar också att det handlar om att förbereda vårdnadshavarna på 

hur inskolningen kommer gå till samt diskutera vem som ska göra vad under 

inskolningsprocessen. Detta för att inga oklarheter ska uppstå och distrahera under 

inskolningen. Ytterligare en förberedelse som nämns i litteraturen är hembesök. Detta 

innebär att förskolläraren hälsar på hos barnet i dess hemmiljö, för att få ett bra första 

möte i en miljö som är trygg för barnet, utan distraktion från omgivningen. Det blir 

enklare för barnet att fokusera på det enskilda mötet och det känner sedan igen 

förskolläraren när de väl kommer till förskolan (1988). Sandberg och Vuorinen (2007) 
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nämner ytterligare en metod som de kallar introduktionssamtal. Under detta samtal är det 

meningen att ett förtroende ska skapas mellan förskolan och vårdnadshavarna. Här utbyts 

viktig information om barnet och verksamheten och det tas även upp förväntningar som  

parterna har på varandra och på inskolningen (2007). 
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4 Tidigare forskning 
Eftersom syftet med studien är att synliggöra förskollärares arbete med vårdnadshavares 

inflytande under inskolning kommer vi i detta avsnitt presentera vad tidigare forskning 

visar kring inflytande och inskolning. Eftersom det finns begränsad mängd forskning 

kring dessa ämnen riktad mot förskolan har vi valt att även ta med forskning riktad mot 

skola. Vi anser dock att denna forskning går att jämföra med en förskolekontext och den 

är även relevant för studien. Forskningen är kategoriserad under olika teman som heter: 

metoder gällande inskolningens utformning, vårdnadshavares inflytande och 

kommunikationens betydelse för relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare. 

 

4.1 Metoder gällande inskolningens utformning 

Garpelin & Kallberg (2008) har i sin forskning intervjuat nio stycken förskollärare kring 

barns övergångar till nya avdelningar på förskolan. Resultatet visar att störst vikt läggs 

vid att barnen ska känna sig trygga i den nya miljön och att övergången ska bli så smidig 

som möjligt för barnen. Förskollärarna planerar i förväg och anpassar det mesta av 

övergången efter barnen. Övergången innebär mycket nytt och stor vikt läggs också på 

vårdnadshavarna, då förskollärarna märker att det är en känslig period även för dem. 

Vårdnadshavarna bjuds bl.a. in till föräldramöte och informeras om förskollärarnas tankar 

och meningen med övergången och vad som händer i verksamheten. Förskollärarna 

beskriver att viss oro uttrycks från vårdnadshavarna varpå vissa vill vara med och påverka 

processen för att det ska bli så bra som möjligt för deras barn. Andra föräldrar visar sin 

oro med tystnad. Det som oroar vårdnadshavarna är bl.a. att barnen hamnar i stora grupper 

och endast ska bli en i mängden men även att förväntningar på barnen höjs som de inte 

kan leva upp till (2008). Annan forskning visar också att många vårdnadshavare uttrycker 

någon form av oro inför sitt barns övergång från hem till förskola men att de till skillnad 

från föregående studie inte får så mycket information i förväg, som de vill ha. De vill 

gärna ha ett skriftligt meddelande från barnets framtida förskollärare, göra ett besök på 

förskolan men även få information om förskollärarens planering kring övergången och 

hur de som vårdnadshavare kan vara med och förbereda barnet för övergången. De allra 

flesta vårdnadshavare vill vara aktiva i sina barns övergång till förskolan och vara en 

resurs där, men vet inte hur de ska gå till väga med detta eftersom ingen information ges 

från förskolan. Forskarna menar att vårdnadshavares engagemang i planeringen kring 

sina barns övergång bör ses som en möjlighet till att bygga upp en tillitsfull relation 

mellan förskola och hem. Genom att ha ett planerat samtal med vårdnadshavare innan 

övergången startar kan man förbereda dem på vad som komma skall och hur de kan bidra 

under övergången. Denna forskning utgår från en enkät där kring barnens övergång från 

förskola till skola, det var 132 föräldrar som deltog. (McIntyre m.fl., 2007).  

Simonsson och Thorells (2010) studie utgår från en videoobservation kring nyinskolade 

barn. Det framkommer att vårdnadshavares roll under inskolningsprocessen är att finnas 

till som stöd och trygghet för barnet men även att vara en mellanhand mellan barnet och 

förskolan. Förskolläraren använder sig sedan av olika strategier för att bjuda in barnet och 

skapa kontakt med det. Förskolläraren hjälper också det nyinskolade barnet att skapa 

kontakt med de andra barnen på förskolan genom att involvera dem i varandras lek. Det 

nyinskolade barnet har alltid möjlighet att finna stöd och trygghet hos vårdnadshavaren 

(2010). 

 

4.2 Vårdnadshavares inflytande 
Forskning har gjorts med hjälp av enkäter där förskollärare och vårdnadshavare fick svara 

på hur de uppfattar att kvalitéten i förskolan uppfylls. Resultatet visar att vårdnadshavare 
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och förskollärare är överens kring hur väl förskolan uppfyller olika aspekter av kvalitet. 

Det finns dock vissa skillnader som kan förklaras med att vårdnadshavarna inte har 

tillräckligt med insyn i verksamheten. När det gäller olika aspekter av inflytande och 

samverkan mellan vårdnadshavare och förskola råder det vissa oenigheter kring hur detta 

uppfylls. Förskollärarna anser i högre grad att de uppfyller de olika aspekterna än vad 

vårdnadshavarna anser. Många av vårdnadshavarna är här missnöjda med hur 

förskollärarna informerar om vad som händer på förskolan, hur de tar tillvara på 

vårdnadshavarnas önskemål och samarbetet mellan dem (Olsson, 1993). Samtidigt visar 

annan forskning att vårdnadshavarna litar på att förskollärarna ger dem viktig information 

gällande barnets välbefinnande och tycker att de blir väl informerade angående det 

pedagogiska arbetet. Däremot bjuds inte vårdnadshavarna i denna forskning in till att vara 

med och påverka och fatta beslut kring arbetet i verksamheten. I denna forskning utfördes 

intervjuer med föräldrar i Slovenien (Devjak & Berčnik, 2009). Vårdnadshavare vill ha 

mer inflytande gällande verksamhetens innehåll och detta hänger ihop med i vilken grad 

de är nöjda/missnöjda med samarbetet. Ju bättre samarbete och information de får ju 

mindre behov av inflytande över verksamheten har de. När aspekter som vårdnadshavarna 

lägger vikt vid inte uppfylls har de en högre önskan om att få inflytande i verksamheten. 

Förtroendet för förskollärarna och förskolan är alltså av vikt när det gäller 

vårdnadshavarnas vilja att påverka (Olsson, 1993). Däremot framkommer det i Ståhles 

(2000) studie att vårdnadshavarna tycker att inflytande i skolan är komplicerat och 

upplever att dialogen mellan parterna inte är ömsesidig utan det är lärarna som står för 

kommunikationen. Vårdnadshavarna vill dock ha inflytande och det visar sig att de är 

mest intresserade av att ha inflytande över de regler som finns i verksamheten men även 

att kunna påverka val av lärare samt de sätt de väljer att arbeta på i skolan. Studien syftade 

till att undersöka föräldrainflytande i grundskolan utifrån föräldrarnas perspektiv, intervju 

och enkät användes som metod (2000). 

 

Hakyeme (2015) intervjuade 113 lärare i Turkiska förskolor där syftet med studien var 

att undersöka föräldrarnas engagemang och attityder till förskolan. I studien  framkommer 

det vissa svårigheter i att låta vårdnadshavarna få inflytande, de flesta lärare har en bra 

inställning till föräldraengagemang och menar att detta har en positiv inverkan på skolan. 

Men lärarna försöker inte få vårdnadshavarna engagerade i verksamheten eftersom de 

inte tror att vårdnadshavarna vill vara delaktiga. Men det beror också på en osäkerhet och 

okunskap hos lärarna, att de har svårt att hantera olika former för föräldraengagemang 

(2015). I Mahmoods (2013) studie intervjuades 14 nyutbildade förskollärare för att 

undersöka deras erfarenheter kring samarbetet med vårdnadshavare. Det framkommer att 

det finns olika svårigheter i och med detta. Förskollärarna uttrycker att de försöker 

samarbeta med vårdnadshavarna men dessa försök besvaras inte. Förskollärarna använder 

sig av många olika strategier för att engagera vårdnadshavarna, exempelvis sätter de upp 

lappar på anslagstavlor som beskriver vad som händer just nu på förskolan. De försöker 

även lösa de problem som uppstått gällande kommunikationen vilket inte ger någon effekt 

hos vårdnadshavarna. Förskollärarna upplever även svårigheter kring att bygga relationer 

med vårdnadshavarna och anledningar till detta menar de är kulturella skillnader mellan 

dem samt vårdnadshavarnas socioekonomiska nivå. Det framkommer också i resultatet 

att det finns vissa kommunikationssvårigheter som antingen beror på att vårdnadshavarna 

och förskollärarna inte talar samma språk eller att vårdnadshavarna inte lägger någon vikt 

vid att kommunicera med förskollärarna.  
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4.3 Kommunikationens betydelse för relationen mellan 
vårdnadshavare och förskollärare 
Forskning som studerat 30 förskollärares åsikter kring sin yrkeskompetens visar att 

förskollärare beskriver vissa sociala kompetenser som de menar är nödvändiga för att 

bygga upp en tillitsfull relation med vårdnadshavarna. Dessa kompetenser handlar om att 

upprätta och hålla kontakt, individualisera och kommunicera för att göra vårdnadshavarna 

trygga och försäkra dem om att deras barn har det bra på förskolan (Vourinen, Sandberg, 

Sheridan & Williams, 2014). I Jovanovics (2011) studie gjordes en småskalig observation 

kring vårdnadshavares beteenden vid separation från barnen i en Australiensisk förskola. 

Det framkommer utifrån vårdnadshavarnas perspektiv att det är betydelsefullt att ha något 

slags informationsbyte gällande barnets välbefinnande. Det framkommer att ju yngre 

barnet är desto viktigare är det för vårdnadshavarna att både lämna och få information om 

barnet och barnets dag, vid mötet med förskolan. Det är också viktigt att få information 

om förskolans rutiner och aktiviteter (2011). Drugli och Undheim (2012) har undersökt 

vårdnadshavares och förskollärares perspektiv gällande hur de ser på samarbetet dem 

emellan. De har specifikt studerat kontakten och kommunikationen mellan 

vårdnadshavare och förskollärare under barnets lämning och hämtning. 35 pedagoger och 

41 förskollärare intervjuades. Resultatet visar att båda parter tycker att de har relativt lite 

kunskaper gällande varandras miljöer men däremot är de flesta av vårdnadshavarna och 

förskollärarna nöjda med kommunikationen sinsemellan under lämningen och 

hämtningen. Däremot tycker de att kvalitén på kommunikationen kan förbättras, speciellt 

under hämtningen. Förskollärarna tror att de ger tillräckligt med information till 

vårdnadshavarna om hur barnets dag har varit vilket vårdnadshavarna upplever att de inte 

får. Utifrån resultatet framkommer det att det behövs bättre rutiner när det gäller den 

dagliga kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskollärare, speciellt under 

eftermiddagen då barnen går hem (2012).  

Vourinen, Sandberg, Sheridan & Williams (2014) studie visar att förskollärare menar att 

det är viktigt att finnas tillgänglig för vårdnadshavarna, att prata och svara på eventuella 

frågor. Det är också viktigt att se varje vårdnadshavare som en egen individ och utgå från 

varje enskild livssituation i relationsskapandet. Däremot så sammanfaller inte alltid 

förskollärares och vårdnadshavares syn på förskollärarens kompetenser. Förskollärarna 

lägger vikt vid att visa upp förskolans verksamhet och barnens lärande samt sina 

professionella kunskaper. Förskollärarna menar dock att de tror att vårdnadshavarna 

lägger mer vikt vid att deras barn har det bra på förskolan och att dess behov tas om hand. 

Lärandet kommer som en oväntad bonus och inget som vårdnadshavarna, enligt 

förskollärarna begär. Förskollärarna menar också att deras sociala färdigheter, 

personlighet och kemi med vårdnadshavarna värderas högre än yrkesprofessionen och de 

kunskaper som tillhör den. De gånger vårdnadshavare söker sig specifikt till 

yrkeskompetensen är ifall de bekymrar sig om sitt barns välbefinnande eller upplever 

något problem kring sitt barn. Då vill de gärna ha stöd och råd från någon kunnig inom 

området. I Tallberg Broman och Holmbergs (2007) studie visar resultatet att de 

förväntningar vårdnadshavarna har på förskolan handlar om att deras barn ska känna 

trygghet och trivas men även utvecklas i verksamheten. Lägst förväntningar har de på 

förskollärarnas kompetenser och arbetssätt. Studien har utgått från enkäter där lärare i 

förskola och skola fick svara på frågor kring sin uppfattning om sitt yrkeskunnande 

(2007). 

4.4 Sammanfattning av forskning 
Sammanfattningsvis visar forskningen som vi tagit upp att inskolning i förskolan handlar 

om att göra förskollärarna, vårdnadshavarna och barnen trygga genom att använda sig av 



  
 

 9   

olika metoder, bl.a. genom att ha en öppen dialog och se till att vårdnadshavarna får insyn 

i verksamheten. Något som är viktigt är att det är bra kvalitet på kommunikationen och 

att parterna tilldelar varandra information kring barnet. För förskollärarna handlar det om 

att finnas tillgänglig för vårdnadshavarna och ta vara på deras önskemål och vilja att ha 

inflytande. För att vårdnadshavarna ska få möjlighet till inflytande i verksamheten krävs 

det att de får insyn i den, något som många vårdnadshavare tyckte att de inte fick 

tillräckligt. Det framkommer även att det kan finnas vissa svårigheter när det gäller 

samarbetet som exempelvis kulturella skillnader och att få vårdnadshavarna engagerade. 

Trots svårigheter är det viktigt att som förskollärare bortse från dessa och ändå försöka få 

vårdnadshavarna involverade. Dessa resultat är relevanta när det gäller fortsättningen av 

vår studie. 
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5 Teoretiskt perspektiv 
Under detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv studien grundar sig på.   

Läroplanen för förskolan nämner att förskolans verksamhet ska vara demokratisk där 

förskollärarna uppmuntrar att olika åsikter uttrycks och vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att påverka verksamheten och ha inflytande i den (Lpfö 98, rev. 2010). Vad 

innebär då inflytande och vilken grad av inflytande kan vårdnadshavare ha i förskolans 

verksamhet under inskolningen? För att undersöka detta har vi valt att utgå från flera 

definitioner av begreppet inflytande samt Arnsteins (1969) teori som behandlar olika 

nivåer av inflytande och delaktighet. Begreppet inflytande går att definiera på olika sätt 

och utifrån olika perspektiv. Dessutom finns det olika aspekter som måste uppfyllas för 

att ett inflytande ska ske och på grund av detta är det svår att sätta en tydlig definition av 

vad begreppet innebär. Vi kommer senare i studien att använda oss av definitionerna 

som presenteras nedan. 

 

5.1 Begreppet inflytande 
Skolverkets Allmänna råd (2013) beskriver att vårdnadshavares inflytande handlar om att 

de ska få möjlighet att göra sin röst hörd och få möjlighet att aktivt påverka verksamheten. 

En förutsättning för att vårdnadshavarna ska kunna påverka är att de får tillgång till 

information om verksamheten. Det är förskollärarnas ansvar att se till att vårdnadshavarna 

får möjlighet till inflytande och att de kan påverka de beslut som tas. Det nämns också att 

betydelsefull information om beslut som ska fattas måste ges till vårdnadshavarna i god 

tid så ett reellt inflytande möjliggörs. Arnér och Tellgren (2006) definierar begreppet 

inflytande och menar att det innebär att ha en reell möjlighet att påverka sin situation. 

Men Svenning (2011) skriver  att om förskollärarna har makt att bestämma graden av 

inflytande och när detta kan ske så innebär det att möjligheten till ett reellt inflytande 

begränsas. 

 

Utbildningsdepartementet (Ds 2003:46) beskriver att vårdnadshavares inflytande i 

förskolan består av olika delar i en stigande skala. Denna skala börjar med information 

och fortsätter sedan med deltagande, påverkan, samråd och till sist beslutsfattande. 

Informationen ska beskriva förskolans verksamhet och arbete och på så sätt är detta ett 

första steg mot inflytande.  

 

 
 

5.2 Arnsteins stege 
Arnstein (1969) har skapat en modell i syfte att mäta medborgares inflytande och 

delaktighet i samhället. Denna modell är i form av en stege där de olika stegen 

motsvarar olika nivåer av inflytande och delaktighet. Längst ned på stegen möjliggörs 

inget inflytande för medborgarna och ju högre upp de kommer på stegen desto större 

blir möjligheten till inflytande (1969). Denna teori går att överföra till förskolans 

verksamhet där förskollärarna liknas vid makthavarna och vårdnadshavarna liknas vid 
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medborgarna.  I vår studie används stegen till att undersöka vårdnadshavares inflytande 

i förskolan under inskolning. De olika stegen presenteras nedan. 

 

 

På de två första stegen möjliggörs inget inflytande och kallas för manipulation och 

terapi. Dessa steg innebär att makthavarna försöker påverka medborgarnas 

uppfattningar för att få som dem själva vill. Medborgarna har endast fått en kort inblick 

i det som ska bestämmas men har inte tillräckligt med information för att kunna 

påverka. De tror dock att de är delaktiga och att de får inflytande men i själva verket har 

de blivit lurade till att gå med på något de inte vet vad det innebär. Detta eftersom 

uppmärksamheten har vänts bort från det egentliga problemet.  

 

De tre nästa trappstegen ökar möjligheten till inflytande och här ingår information, 

samråd och pacificering. Informationssteget är det första steget mot att få inflytande. 

Medborgarna får information gällande sina rättighet, skyldigheter och möjligheter. De 

har däremot ingen chans att besvara informationen och påverka eftersom det endast är 

en envägskommunikation och informationen kommer ofta för sent i processen. Samråd 

innebär att medborgarna har möjlighet att komma med åsikter men de tas inte tillvara 

vilket leder till att en påverkan inte möjliggörs. Detta kan göra att medborgarna blir 

missnöjda och deras vilja att delta minskar. Under pacificering får medborgarna vara 

delaktiga i processen i någon form av styrelse, där möjligheten till inflytande ökar. Men 

det är inte säkert att de får inflytande fullt ut eftersom deras åsikter fortfarande kan 

förbises.  

 

På de sista trappstegen möjliggörs inflytandet i olika grader. Dessa kallas för 

partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll.  Partnerskap innebär att makten 

fördelas mellan parterna och de har en ansvarsfördelning där makten är mer utjämnad. 

De kommer överens och tar beslut tillsammans. Under delegerad makt har medborgarna 

möjlighet att vara de som har makt att ta beslut kring olika frågor. Däremot tas det 



  
 

 12   

slutliga beslutet av en högre uppsatt, såsom staten. Medborgarkontroll innebär att 

medborgarna har inflytande på så vis att de har en styrande roll som bland annat rör 

ledarskap och politik och de har även möjlighet att påverka alla beslut som ska fattas. 

Andra som står utanför processen har också möjlighet att vara med och påverka (1969).  

 

Sammanfattning av teori 

Allmänna råd (2013), Utbildningsdepartementet (Ds 2003:46) och Arnstein (1969) är 

överens om att begreppet inflytande innebär att vara med och fatta beslut som ska tas 

kring olika frågor. Inflytande kan ske i olika steg och även om makt inte finns till att 

fatta beslut så kan inflytande ändå ske fast på en lägre nivå. Även ifall man inte får vara 

med och ta beslut kan man ändå vara med och påverka och på så sätt få inflytande fast 

på en lägre nivå.  
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6 Metod 
I detta avsnitt presenteras vilka metoder vi har valt att använda oss av för att samla in, 

analysera och redovisa data. Utgångspunkten vid val av metod är studiens syfte, för att 

på bästa sätt få svar på frågeställningarna. Vidare presenteras urval av respondenter, 

etiska överväganden, genomförandet av studien, validiteten i undersökningen samt 

metodkritik. 

6.1 Metod för datainsamling 
Studiens mål är att undersöka hur förskollärarna beskriver sitt arbete med 

vårdnadshavares inflytande under inskolning. Vi vill också få reda på deras uppfattningar 

kring området inflytande och hur de väljer att utforma en inskolning. Därför anser vi att 

intervju har varit en relevant metod att använda eftersom vi med hjälp av detta kom så 

nära förskollärarnas tankar som möjligt. Vi har haft möjlighet att ställa frågor och lyssna 

på respondenternas beskrivningar gällande inflytande och samarbete under inskolning. 

Dessa beskrivningar har vi sedan använt oss utav för att analysera och få fram ett resultat 

och på så vis framkom respondenternas upplevelser och beskrivningar kring fenomenet. 

Utifrån detta kunde vi sedan få svar på våra frågeställningar. Kihlström (2007) menar att 

intervju är en bra metod att använda för att få en förståelse för hur människor uppfattar 

och beskriver olika fenomen. 

Det finns många olika sätt att utföra en intervju på och eftersom vi ville ta reda på 

respondenternas uppfattningar kring det ämne vi valt att studera valde vi att använda oss 

av kvalitativ intervju som metod. Detta liknar ett vardagligt samtal med ett bestämt fokus 

och det är den som intervjuar som bestämmer vad samtalet ska handla om samt ser till att 

fokus ligger på det specifika ämnet. Öppna frågor möjliggör ett berättande för 

respondenten och följdfrågor som ställs ska utgå från respondentens svar (Kihlström, 

2007). Våra intervjuer utgick från vår intervjuguide med övergripande frågor, men 

respondenterna hade möjlighet att prata fritt om ämnet eftersom vi ville ge dem så mycket 

talutrymme som möjligt. Vi ställde även följdfrågor som utgick från deras svar för att få 

mer bredd på intervjun. De fick då möjlighet att uttrycka sina tankar och beskrivningar 

och på så sätt ge oss en inblick i deras perspektiv. Detta sätt kallar Denscombe (2009) för 

semistrukturerade intervjuer. Vi spelade även in våra intervjuer för att kunna lyssna på 

dem flera gånger, transkribera dem och tolka det som sagts. Det underlättade för oss under 

intervjun eftersom vi inte behövde skriva ner alla svar för hand utan istället kunde ha 

fokus på respondenterna och själva intervjun. På detta sätt fick vi också med allt som 

sades under intervjun.  

6.2 Metod för analys 
För att kunna analysera vårt material har vi valt att använda oss av kvalitativ analys som 

metod. Det innebär att efter vi genomfört intervjuerna transkriberade vi materialet för att 

sedan kunna analysera det. Deras beskrivningar och erfarenheter av föräldrasamarbete 

och inflytande under inskolning ligger till grund för analysarbetet och det är det vi har 

tolkat, kodat och tematiserat.  

 

6.3 Urval av respondenter 
De respondenter som ingår i vår studie är utbildade förskollärare med erfarenhet kring 

inskolning. För att få svar på våra frågeställningar intervjuade vi förskollärare som har 

teoretiska kunskaper från sin utbildning men även beprövad erfarenheter kring 

inskolning, för att få exempel från verkligheten. Vi valde att intervjua fyra förskollärare 

från två olika förskolor för att få ett bredare material samt fler perspektiv på ämnet. Vi 
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valde att intervjua förskollärare som vi varit i kontakt med tidigare och som arbetar i 

verksamheter som vi känner till sedan innan. Två utav förskollärarna jobbar på en 

mångkulturell förskola inne i ett större samhälle och de andra jobbar på en förskola som 

ligger lite utanför samhället. Respondenterna har flera års erfarenhet inom 

förskolläraryrket och har haft hand om en inskolning nyligen. Vi har valt att döpa om 

förskollärarna till Gerd, Viola, Liselotte och Hanna för att det inte ska gå att identifiera 

vilka de är.  

 

6.4 Etiska överväganden 
Eftersom vi i denna studie behandlar ett ämne som innefattar människor i sitt yrke är det 

viktigt att vi skyddar deras identitet. Detta gör vi genom att ta hänsyn till de olika etiska 

riktlinjer som finns. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav som behandlar de 

rättigheter deltagarna i forskningen har. Informationskravet innebär att forskaren 

informerar deltagarna om studiens syfte och utförande men även vad deras bidrag till 

studien innebär. Personen måste göras medveten om vad lämnade uppgifter kommer att 

användas till och vilka som kommer ha tillgång till materialet både innan och efter 

publicering. Vinster och eventuella risker för deltagandet ska också tydligt framgå i 

informationen (2002). Respondenterna i vår studie fick information kring arbetet och 

deras medverkan genom ett brev till dem. Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv 

bestämmer över sin medverkan i studien och har rätt att avbryta medverkan om de känner 

för det (2002). Detta beskrev vi noga för våra respondenter innan intervjun och de 

godkände detta. Vi frågade också om vi fick spela in samtalet vilket alla respondenter 

godkände. Konfidentialitetskravet innebär att utomstående inte ska ha tillgång till den 

information som samlats in under genomförandet. Det ska heller inte gå att identifiera 

deltagarna utan de ska skyddas genom att inte ge ut uppgifter som kan kopplas till 

deltagarna (2002). Inspelningen av intervjusvaren och transkriberingen av dessa 

förvarades på ett säkert ställe som ingen mer än vi hade åtkomst till. För att skydda 

respondenternas identitet nämns inte deras riktiga namn eller någon information som kan 

kopplas till dem. Nyttjandekravet betyder att uppgifter som samlas in från deltagarna 

endast får användas till forskningens syfte och inget annat (2002). De uppgifter vi fått in 

under arbetet har sorterats och endast det som är relevant för syftet har använts. 

 

6.5 Genomförande 
Till en början kontaktade vi förskolechefen och berättade om vårt arbete, vi bad henne att 

fråga om några av förskollärarna var intresserade och skulle kunna tänka sig att medverka 

i studien. När respondenterna valts ut och tackat ja skickade vi ut ett personligt brev till 

deltagarna där vi beskrev vad studien syftar till. Vi meddelade även vad deras medverkan 

skulle innebära samt deras etiska rättigheter. Respondenterna fick sedan välja tid och plats 

för mötet så det skulle passa dem och vi anpassade oss efter det. Vi genomförde 

intervjuerna med en förskollärare i taget, på en lugn och avskild plats där inga störande 

moment fanns. Intervjuerna inleddes med lite småprat samt att vi berättade vad studien 

handlar om. Under samtalet utgick vi från vår intervjuguide men ställde även följdfrågor 

utifrån de svar vi fick. Vi använde oss av mobilen för att spela in samtalet och den fick 

ligga framme på bordet under hela intervjun. Under två av intervjuerna var båda två med 

och intervjuade. Detta innebar att båda kunde ställa följdfrågor och tolka det som sades 

vilket medförde att vi fick ut mer av intervjun och därför valde vi att göra på detta sätt. 

Vi frågade givetvis respondenterna om detta var okej för dem vilket de godkände. De 

andra två intervjuerna utfördes under en praktikperiod och då var det bara en av oss som 

intervjuade.  
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Efter empiriinsamlingen fortsatte vi arbetet genom att transkribera och tolka intervjuerna. 

Våra tolkningar av förskollärarnas uttalanden grundade sig på noggrann läsning av 

intervjumaterialet då vi läste det upprepade gånger och blev förtrogna med det. Vi 

använde oss av vår förförståelse för ämnet när vi läste materialet men försökte vara så 

objektiva som möjligt för att se det som faktiskt stod och inte det vi vill se. Vid arbetet 

gällande kodningen gick vi igenom vårt transkriberade material och hittade 

återkommande delar som karaktäriserade eller beskrev texten för att skapa överblick över 

och sammanfatta innehållet i texten. Dessa delar blev sedan utgångspunkten för 

tematiseringen där vi använde oss av våra kodningar för att dela in intervjusvaren i olika 

kategorier. Vi valde även att plocka in olika citat från intervjusvaren för att tydliggöra 

kategoriseringarna. Dessa kategoriseringar presenteras i resultatet i nästa avsnitt. 

 

6.6 Validitet 
Validitet innebär att de metoder som används är lämpliga för undersökningen och att 

datan som samlats in är relevant för syftet. Det handlar även om att den insamlade datan 

är sann och trovärdig och stämmer överens med de forskningsfrågor som ställts 

(Denscome, 2009). För att höja validiteten i vår studie valde vi att spela in intervjuerna 

vilket medförde att vi i efterhand kunde lyssna på materialet flera gånger. Det blev även 

lättare för oss att tolka deras svar eftersom vi fick möjlighet att ta del av hela intervjun i 

efterhand vilket medförde att vi inte missade något som sagts. Däremot kan vi fortfarande 

inte vara säkra på att det som sagts är sanningen utan det är förskollärarnas uppfattningar 

som kommer fram och tolkas av oss. Eftersom vi valt att intervjua flera olika utbildade 

förskollärare med erfarenheter kring inskolning höjs även trovärdigheten eftersom de har 

specifika kunskaper kring det som vår studie handlar om. Vi utgår inte bara från ett 

intervjusvar utan från flera olika vilket medför att vi får ett större omfång med information 

vilket också gör att trovärdigheten blir högre. I vår resultatdel har vi även valt att sätta in 

citat från intervjusvaren vilket höjer validiteten eftersom det inte är någon tolkning utan 

respondenternas egna ord. 

6.7 Metodkritik 
Intervju är ett bra verktyg att använda eftersom respondenterna själva får sätta ord på sina 

egna erfarenheter och upplevelser utifrån de frågor som ställs. Därmed får intervjuaren 

en inblick i respondenternas perspektiv. Det är däremot viktigt att inte ställa ledande 

frågor för att få svar som är helt utifrån respondentens tankar (Kihlström, 2007). Det är 

även viktigt att anstränga sig för att inte påverka respondenten på olika sätt. Lantz (2011) 

menar att intervjuarens bemötande och agerande, såsom tonfall och hur frågorna ställs 

under intervjun kan påverka respondentens svar. Respondenten kan också känna sig 

tvingad att svara på ett visst sätt beroende på hur intervjuaren uttrycker sig (2011). Det är 

också viktigt att bortse från egna tankar och perspektiv på ämnet och är så objektiv som 

möjligt, vilket Kihlström (2007) nämner kan vara svårt. Intervjuaren måste lyssna på 

respondenten och kontrollera att svaren tolkas rätt för att få ett så sanningsenligt resultat 

som möjligt (2007). 

 

Vi valde att intervjua förskollärare som vi känner till sedan tidigare eftersom vi anser att 

det ger bättre förutsättningar under intervjun, både för oss och förskollärarna eftersom en 

relation redan är uppbyggd. Däremot kan det istället bli att vi tolkar svaren vi får direkt 

och drar egna slutsatser utifrån den förkunskap vi har eftersom vi redan känner till 

verksamheten. Svaren kanske inte heller blir så utförligt beskrivna eftersom 

respondenterna vet vilka förkunskaper vi har om verksamheten. Kihlström (2007) nämner 

att det finns nackdelar med att intervjua folk man känner, bl.a. att intervjun lätt kan bli 

oseriös. Förkunskaperna intervjuaren har kring ämnet och kring respondenten kan 
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medföra att intervjuaren tolkar svaren eftersom den tror sig veta vad respondenten menar 

(2007). Både när vi intervjuade och analyserade svaren så hade vi detta i åtanke och 

försökte vara opartiska för att inte påverka resultatet. 

 

Att spela in intervjun kan både vara negativt och positivt. Det positiva i våra intervjuer 

var att hela intervjun kom med och vi som intervjuare behövde inte tänka på att skriva 

ner svaren för hand. Det negativa kan vara att respondenten kan känna sig obekväm och 

hålla tillbaka med sina svar eftersom samtalet spelas in, något vi inte upplevde att de 

gjorde i våra intervjuer. En annan risk var att respondenterna även kunde känna sig utsatta 

och hålla tillbaka svaren eftersom vi var två stycken som intervjuade, men det fanns också 

fördelar med att göra på detta sätt. I efterhand kunde båda tolka det vi sett och hört under 

intervjun och vi kunde föra en diskussion mellan oss kring det insamlade materialet på 

ett lättare sätt. Detta eftersom vi båda var med och genomförde intervjun på plats. Andra 

fördelar var att fler följdfrågor kunde ställas eftersom vi tänker olika och kunde bidra till 

att vi fick ut mer av intervjuerna. Vi upplevde dock ingen större skillnad mellan de 

intervjuer där vi var två som intervjuade och där vi endast var en. Vi tror inte att svaren 

hade blivit annorlunda om vi var två under alla intervjuer, däremot kanske fler följdfrågor 

hade kunnat ställas och fler svar hade kunnat ges. 
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7 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin som vi valt att dela upp i olika teman 

utifrån våra frågeställningar. Dessa teman är metoder för inskolning, syftet med 

inskolning, och vårdnadshavares inflytande under inskolning. Under dessa teman 

tillkommer även underrubriker som utgår från förskollärarnas svar. Vi har döpt 

respondenterna till Gerd, Liselotte, Hanna och Viola. Efter varje tema görs en analys där 

vi kopplar resultatet till teori och tidigare forskning. 

 

7.1 Metoder för inskolning 
 
7.1.1 Förberedelser inför inskolning 

Förberedelser inför inskolningen av nya barn som nämns är välkomstbrev och 

föräldramöte. Välkomstbrevet innehåller bl.a. information om hur förskollärarna tänkt sig 

att inskolningen kommer att utformas samt tider för inskolningen, detta för att 

vårdnadshavarna ska förberedas. Gerd och Viola har i förväg tillsammans med sina 

kollegor bestämt vilka två dagar inskolningen ska börja och utefter det har de sedan en 

dialog med vårdnadshavarna hur de ska fortsätta. Däremot har Liselotte och hennes 

kollegor inga bestämda dagar då inskolningen ska börja utan det får vårdnadshavarna 

själva välja. Liselotte och hennes kollegor ringer också hem till vårdnadshavarna och 

presenterar sig innan inskolningen drar igång. Under föräldramötet får vårdnadshavarna 

träffa all personal som jobbar på förskolan samt titta på avdelningarna som deras barn ska 

skolas in på. Dessa förberedelser görs för att familjerna ska känna sig välkomna till 

förskolan:  

Sätta lappar, namna barnens platser och hitta platser i hallen till dom så 

dom känner sig... att när dom kommer hit så ska dom ha en plats som 

är deras redan, så dom känner att “här är vi välkomna” liksom 

(Liselotte)  

Genom att förskollärarna har förberett för deras ankomst visar detta att de tänkt på 

familjen och att de är förväntansfulla inför mötet med dem och vill att de ska känna sig 

välkomna. Det handlar om en tillhörighet och att familjen ska bli en del i verksamheten. 

Även Hanna och Viola säger att de använder sig av välkomstbrev där de meddelar rutiner 

och vad som förväntas av vårdnadshavarna.  

En månad innan inskolningen så skickar vi hem ett kort till familjen där 

vi välkomnar dom på inskolning och så, skriver lite information och 

kontaktuppgifter ifall man behöver fråga nån ting… [...] så får dom ett 

brev, välkomstbrev där det står ganska så noga vilka rutiner vi har, vilka 

förväntningar vi har på föräldrarna för att det ska kunna fungera 

(Hanna)  

De erbjuder även familjen att komma på ett besök på förskolan innan inskolningen börjar, 

detta för att de ska få se lokalerna och träffa personalen. 

För att dom ska känna sig trygga över sommaren kanske att “å vi har 

redan varit där och hälsat på, vi vet vilka du ska gå till” och man kan 

prata om det under sommaren... (Viola) 
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När vårdnadshavarna får information kring förskolan innan inskolningen börjar kan de i 

förväg förbereda både sig själva och barnen och de kan även förbereda frågor som de vill 

ställa till förskollärarna. När de väl kommer till inskolningen så har dom fått en 

förberedande bild av vad som kommer att ske. Om vårdnadshavare och barn har varit och 

hälsat på innan inskolningen drar igång vet de vilken avdelning de ska vara på och de har 

redan ett ansikte på förskollärarna vilket också förskollärarna har på familjen. 

7.1.2 Inskolningens utformning 

Gerd och Liselotte nämner att de använder sig av tvåveckorsinskolning som grund men 

är flexibla i utformningen. En plan läggs upp i arbetslaget hur de tänker att de ska gå 

tillväga, som efterföljs mer eller mindre beroende på hur det går.  

Sen så har vi ju alltid en dialog med föräldrarna eller har haft i alla fall 

dom här inskolningarna… Där vi frågar dom hur dom känner det om 

dom vill ha längre eller om dom kan tänka sej att lämna [...] man måste 

känna in barnen helt enkelt och föräldrarna hur trygga dom känner sej 

och sen kan man.. ja… så det, allt beror på hur barnen, hur det går för 

barnet (Liselotte)  

I och med att de är flexibla i utformningen kan inskolningen bli både kortare eller längre 

beroende på hur trygg barnet och vårdnadshavarna känner sig. Här är den öppna dialogen 

med vårdnadshavarna viktig för att tillsammans känna in barnet och tryggheten och 

vårdnadshavaren har möjlighet att säga hur de tycker och upplever att det går. 

Något som både Gerd och Liselotte betonar som viktigt under inskolningen är att ha ett 

öppet klimat och kommunicera mycket med vårdnadshavarna.  

Prata prata prata och bjud in dom, småmummla lite med dom i 

sandlådan när ni sitter där, prata mycket med barnet också 

framförallt men också mycket med föräldern så den får känna att 

den är med så den kan slappna av när dom är här. För det är ju 

så att om föräldrarna är trygga bli barnen trygga, slappnar 

föräldrarna av här så kan barnen också göra det [...] (Gerd) 
 
Har man en bra kontakt med föräldrarna så kommer det oftast 

lösa sej med barnet också (Liselotte) 

Citaten visar att den ömsesidiga kommunikationen är betydelsefull under inskolningen, 

detta för att få vårdnadshavarna att känna sig trygga och delaktiga i processen vilket då 

smittar av sig på barnet.  

Under inskolningen fungerar vårdnadshavarna som en trygg punkt för barnen:  

Första veckan brukar vi rekommendera föräldrarna att dom kan sitta 

inne på golvet i vårt stora lekrum… men att dom helst inte ska försöka 

underhålla barnen utan barnen ska försöka utforska och upptäcka själv 

vad som finns i rummen… Och sen ska dom kunna gå tillbaka till sin 

förälder, när dom känner att dom behöver… tanka lite…[...] det är ju vi 

som vill vara intressanta och föräldrarna ska helst vara lite tråkiga under 

den tiden (Hanna) 
 

Genom att barnen får utforska och leka på egen hand så de får möjlighet att lära känna 

förskollärarna och verksamheten och vänja sig vid den nya miljön i sin egen takt. 
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Samtidigt ska de kunna gå tillbaka till vårdnadshavarna när de känner att de behöver 

trygghet. 

7.1.3 Analys 

I resultatet framkommer det att förskollärarna använder sig av olika metoder för att 

förbereda och välkomna vårdnadshavarna och barnen inför inskolningen. Det handlar om 

att ge dem information för att inskolningen ska fungera för alla inblandade. Det är också 

ett sätt att få vårdnadshavarna och barnen att känna sig trygga inför den kommande 

inskolningen. I tidigare forskning tas samma metoder upp och i McIntyres (2007) studie 

framkommer det att vårdnadshavarna anser att informationen de får från förskolan innan 

inskolningen är viktig för att veta hur de aktivt kan hjälpa och förbereda sitt barn vid 

övergången till förskolan. De får dock inte tillräckligt med information från förskolan för 

att veta hur de ska kunna göra detta, vilket leder till oro (2007). Detta visar hur viktigt det 

är att ge information kring inskolningen till familjen. Allmänna råd (2013) menar att 

information är en förutsättning för inflytandet och får vårdnadshavarna inga förberedelser 

alls så anser vi att de får svårt att påverka inskolningen. Utifrån resultatet ser vi att 

förskollärarnas fokus till en början inte ligger på att ge vårdnadshavarna inflytande, det 

är inte det som är syftet med att ge information utan här handlar det om att förbereda dem 

så de vet vad som väntar. Enligt Arnstein (1969) är information kring verksamheten och 

en inblick i den ett första steg mot ett inflytande men det krävs dock flera steg för att ett 

reellt inflytande ska ske. Vi menar utifrån detta att vårdnadshavarna inte automatiskt får 

inflytande bara för att de får information kring inskolningen. 

 

Förskollärarna har redan en bestämd plan kring hur inskolningen ska gå till, däremot kan 

denna ändras under processens gång utifrån barnets behov. De har en dialog med 

vårdnadshavarna och efterfrågar deras åsikter för att inskolningen ska kunna anpassas 

efter familjen. Garpelin och Kallbergs (2008) studie visar att förskollärarna planerar och 

anpassar inskolningen efter barnet och lägger stor vikt vid vårdnadshavarna då det är en 

känslig period även för dem. Detta kopplar vi samman med det femte steget i Arnsteins 

(1969) teori eftersom förskollärarna i resultatet får vara delaktiga i beslut som tas under 

inskolningen. Däremot får de inte fullt inflytande eftersom en plan redan är förutbestämd 

och förskollärarna har makten att förbise vårdnadshavarnas åsikter. I resultatet 

framkommer det också att förskollärarna under inskolningen föreslår hur 

vårdnadshavarna ska agera, d.v.s. att de först ska vara aktiva och sedan passiva o.s.v. 

Detta är också något som är bestämt och planerat av förskollärarna i förväg utifrån deras 

erfarenheter och yrkeskunskaper.  Här framkommer inte på samma sätt att de anpassar 

processen efter vårdnadshavarnas åsikter däremot säger de att de hela tiden har en dialog 

med dem för att göra vårdnadshavarna involverade. 

 

7.2 Syftet med inskolning 
 
7.2.1 Skapa trygghet 

Ett syfte som förskollärarna betonar är att inskolningstiden handlar om att göra barn och 

vårdnadshavare trygga i verksamheten och det är barnens välmående och behov som 

ligger i fokus. Vårdnadshavarna ska få ta del av och lära känna verksamheten. 

För känner dom sej trygga på förskolan så är det en bra förutsättning 

för att barnen känner sig trygga, för barn känner ju oftast av att 

föräldrarna kanske är lite otrygga med pedagogerna kanske eller 

lokalerna och då så blir det ju att dom själva blir otrygga, barnen också 

(Liselotte) 
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Liselotte betonar vikten av att fokusera på vårdnadshavarna under inskolningen så att 

även dem känner sig trygga. Detta kan göras genom att involvera dem och ge dem en 

insyn i verksamheten. På så sätt vet vårdnadshavarna vad det handlar om och vad barnet 

kommer att vara en del av. Inskolningen är därför också till för vårdnadshavarnas skull. 

Föräldrarna ska känna sig trygga när dom ska lämna sina barn. Ibland 

kan ju barnen vara trygga men inte föräldrarna och då måste man 

kanske ändå ha lite längre tid för att dom ska känna sig tillfreds [...] 

Föräldrarna kanske inte är trygga.. med oss.. dom känner ju inte oss. Då 

kanske man behöver ha längre tid eller kortare dagar.. (Viola) 

Förskolläraren uttrycker att vårdnadshavarna är en stor del av inskolningen och att deras 

välmående också spelar en betydelsefull roll för genomförandet.  

Tre av förskollärarna belyser vikten av att vårdnadshavarna är tydliga med att säga hejdå 

till barnet innan de går därifrån och att tala om att de kommer tillbaka. Även om barnet 

blir ledset så är det bättre för barnets skull att göra avskedet kort och bestämt. 

Och där är det jättesvårt för många att dom.. ååh ska krama dom och 

har svårt att gå… så att  det är därför oftast…. att inskolningarna blir 

långdragna, att dom känner av att föräldrarna är oroliga och då blir dom 

också oroliga (Hanna) 
 

Det är också viktigt för barnens tillit, både till vårdnadshavarna och förskollärarna, att 

vårdnadshavarna är ärliga och tydliga mot barnet och aldrig ljuger eller smiter undan. 

 
Däremot så är vi jätteöppna med att du måste visa dej och du måste säga 

hejdå och du måste förstå att hon kan gråta och vara lite ledsen men det 

är inget farligt. Tydligheten (Viola) 
 

Däremot har förskollärarna också en förståelse för att både barn och vårdnadshavare har 

svårt för denna bit. 

 
Och har man klart vart med sina föräldrar… det kan inte va lätt. Att man 

måste ju tänka och förstå dom också, att har jag vart med mina föräldrar 

här nu i tre år hela tiden och så plötsligt ska jag bara lämnas. Och jag 

vet kanske att mamma är hemma, nej jag vill inte vara här då. [...] det 

är jobbigt för båda parter (Viola) 
 

Hanna och Viola uttrycker att vårdnadshavarna kan känna oro över att lämna barnen på 

förskolan. Oron kan smitta av sig på barnen som också blir oroliga. Förskollärarna belyser 

dock vikten av att som vårdnadshavare ändå göra ett tydligt avsked för att situationen ska 

bli så bra som möjligt. 

 
7.2.2 Lära känna varandra och verksamheten  

Inskolningen handlar även om att barnen ska få en mjukstart in i verksamheten, bekanta 

sig med miljön och med de andra barnen och personalen. Men den har också betydelse 

för vårdnadshavarna. 

Som föräldrar så är det ju en jättestor del just för att lära känna oss 

pedagoger och få se förskolan hur den ser ut och miljöerna och så att 

dom känner sej trygga med att lämna sina barn. Och för oss så är det ju 

samma sak egentligen, vi ska ju lära känna föräldrarna och vi ska lära 

känna barnen och det är viktigt att dom.. eller att vi får ett bra band oss 
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emellan så man får den här relationen liksom och det är under 

inskolningen man bygger den relationen lite och att man lär känna 

varandra (Liselotte) 

Liselotte belyser vikten av att lära känna varandra och bygga upp en relation mellan sig. 

Genom att ge vårdnadshavarna en inblick i hur verksamheten ser ut och fungerar kan en 

trygghet skapas. 

Hanna pratar om att inskolningen också handlar om att introducera vårdnadshavarna till 

förskolan. 

Ofta är ju kontakten med förskolan, för våra familjer, det första mötet 

med det svenska samhället. Och där har vi en jättestor roll att 

introducera... hur den svenska förskolan fungerar och att.. det inte bara 

är barnomsorg utan barnen faktiskt lär sig saker för majoriteten av våra 

föräldrar vet ju inte att vi har en läroplan och att det är så på alla 

förskolor (Hanna) 

Här talar förskolläraren om att det är viktigt att visa hur förskolan fungerar och att 

verksamheten utgår från en läroplan.  

7.2.3 Analys 

Vi kan se ett mönster att alla förskollärare i resultatet talar om tryggheten som en viktig 

aspekt under inskolningen. De har olika strategier för att göra både barn och 

vårdnadshavare trygga och det som framkommer tydligt är att de ger vårdnadshavarna en 

inblick i verksamheten för de ska lära känna denna. Att lära känna varandra och bygga en 

tillitsfull relation är också ett syfte som tas upp och för att detta ska kunna ske uttrycker 

förskollärarna att informationsutbytet är viktigt. Vi tolkar det som att förskollärarna i 

resultatet menar att vårdnadshavarna blir trygga när de får kunskaper kring verksamheten 

och kan på så sätt skapa en tillit till verksamheten och till förskollärarna. Även tidigare 

forskning visar på betydelsen av ett informationsutbyte mellan vårdnadshavarna och 

förskollärarna. Att som förskollärare vara tillgänglig och utgå från varje familjs behov är 

en betydelsefull aspekt i relationsskapandet (Vuorinen, Sandberg, Sheridan & Williams, 

2014). 

 

Det framkommer också att förskollärarna tycker att det är viktigt att vårdnadshavarna 

säger hej då till barnet och gör ett tydligt avsked innan de ska gå. Förskollärarna påpekar 

att de är noga med att förklara detta för vårdnadshavarna, trots att avskedet kan vara svårt 

för både vårdnadshavare och barn. Vi upplever det som att detta är något som är 

förutbestämt utefter vad förskollärarna anser är det bästa för barnet och situationen, 

utifrån sin yrkesprofession. Utifrån definitionen av begreppet inflytande så handlar det 

om att kunna påverka sin situation (Arnér & Tellgren, 2006). Men i denna situation menar 

vi att vårdnadshavarna inte har möjlighet att påverka eftersom förskollärarna använder 

sig av sina yrkeskunskaper och erfarenheter för att avgöra hur avskedet ska gå till. En 

förskollärare nämner att vårdnadshavare många gånger lägger över sin oro på barnen när 

de inte har ett tydligt avsked med dem. Utifrån detta anser vi att förskollärarnas kunskaper 

är överordnade vårdnadshavarnas i denna situation men att förskollärarnas 

yrkeskunskaper används för att inskolningen ska bli så bra som möjligt för alla 

inblandade.  
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7.3 Vårdnadshavares inflytande under inskolning 
 
7.3.1 Förskollärarnas beskrivningar av vårdnadshavares inflytande under 
inskolning 

Förskollärarna belyser att föräldrainflytande handlar om att vara delaktig i verksamheten 

och få göra sin röst hörd. De förespråkar ett öppet klimat och en ömsesidig dialog mellan 

förskollärarna och vårdnadshavarna under inskolningen för att ge möjlighet till 

inflytande.   

Men jag tycker ju faktiskt att det handlar om att dom ska kunna komma 

till oss och ställa frågor och har dom funderingar och har dom lite tips 

och har dom.. vad ska jag säga…. Har dom grejer dom vill att vi ska 

göra med deras barn så ska dom kunna komma och säga det till oss, att 

vi ska ha ett så öppet klimat (Liselotte) 

Liselotte säger att genom ett öppet och tillåtande klimat får vårdnadshavarna möjlighet 

att tycka till och komma med förslag och idéer. 

Hanna upplever att de flesta av vårdnadshavarnas önskemål handlar om saker som rör 

barnets välmående och dessa önskemål är oftast kopplade till vårdnadshavarens egen 

trygghetskänsla. 

 
Här är det jätteviktigt då att ta del av föräldrarnas frågor och önskemål. 

Ofta har dom önskemål.. när dom är så små att.. nappflaska och så.. och 

vi försöker undvika det här med att... föräldrarna ska komma med 

nappflaska och grejer, försöker förklara att det är ju inte barnomsorg, 

men ibland är det en trygghet för föräldrarna….. [...] Det handlar oftast 

inte om sånna stora grejer... vi har haft föräldrar som har reagerat på vår 

miljö, våra lokaler, och då försöker vi också ta hänsyn till…. deras 

tankar och så bara för att skapa den här trygghetskänslan (Hanna) 
 

Hon uttrycker att  förskollärarna många gånger uppfyller vårdnadshavarnas önskemål för 

att vårdnadshavarna ska känna trygghet. Förskollärarna upplever att dessa önskemål inte 

är så stora, däremot kan det vara viktigt för vårdnadshavarens trygghet att önskemålet 

uppfylls. 

Gerd uttrycker att även om de förslag vårdnadshavarna kommer med inte går att uppfylla 

diskuterar förskollärarna det i arbetslaget: 

Funkar det så klart så ändrar vi, funkar det inte så förklarar vi varför, 

det är jätte viktigt, vi kan inte bara säga ”nej så gör vi inte här” utan vi 

måste förklara varför vi inte kan göra så… (Gerd) 

Gerd säger att arbetslaget tar hänsyn till vårdnadshavarnas åsikter och diskuterar sig fram 

till en lösning. Även om vårdnadshavarnas önskemål inte går att uppfylla är det 

betydelsefullt att som förskollärare förklara och ha en dialog.  

Förskollärarna beskriver även att vårdnadshavarna kan ha inflytande över andra saker:  

Alltså dom kan ju verkligen.. i början så har dom ju egentligen rätt stort 

inflytande över hur vi lär känna deras barn, alltså dom…… dom har ju 

inflytande i att det dom säger till oss det är ju det vi tar till oss om deras 

barn [...] så man får en bild av hur barnet är [...]. Vad barnen är 
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intresserade av kan föräldrarna berätta och det kan vi ju fortsätta vårt 

pedagogiska arbete efter sen då (Liselotte) 
 

Hon säger att det under den första tiden tilldelas viktig information som sedan har 

betydelse för hur förskolläraren väljer att påbörja relationen med barnet men också hur 

det pedagogiska arbetet i verksamheten kommer att se ut. 

 

Tre av förskollärarna uttrycker att det finns vissa begränsningar i vårdnadshavarnas 

inflytande: 

 
Dom kan ju ha inflytande över hur barnen ska.. ha för kläder.. dom kan 

ha inflytande över sovning… det är väl det dom kan inflytande över, till 

viss del. Typ allergier, annars har man ju inte riktigt så… Vår 

verksamhet kan dom ju inte ha så mycket inflytande över. Tider kanske, 

under inskolningen (Viola) 

 

Dom får berätta hur dom tänker och känner sen tycker jag inte dom ska 

få bestämma hur allting ska gå till för vi har ju ändå våra rutiner här och 

det är viktigt att barnet får lära sig dom…men att man ändå ska ha en 

dialog med föräldrarna.  Klart dom ska ha inflytande men dom ska inte 

bestämma, vi måste ju lyssna på dom. [...] Man får gå halva vägen, det 

är barnens arbetsplats och vi vet vad som är bäst för barnet här och 

föräldrarna vet vad som är bäst för barnet hemma och så får man mötas 

där nånstans (Gerd) 
 

Vi har ju haft…föräldrar som ska hämta sina barn klockan tolv 

exempelvis att man inte kan, fast man så gärna vill, komma och sätta 

sig vid matbordet och börja leka med barnet och så. Där har vi tydliga 

gränser för att det funkar inte för att då… det är ingen normal 

matsituation… så vi försöker lägga upp regler för föräldrarna att det är 

inte okej att ni går in när barnen äter utan vänta i tamburen (Hanna) 
 

Förskollärarna uttrycker att vårdnadshavarna inte kan ha inflytande över allt under 

inskolningen. Det finns vissa gränser i vad vårdnadshavarna kan ha inflytande över. 

 
7.3.2 Förväntningar och krav på inflytande 

Förskollärarna beskriver att de upplever att vårdnadshavarna inte ställer några högre krav 

eller har några större förväntningar på förskolan. Det viktigaste för vårdnadshavarna är 

barnens välmående och att omsorgen fungerar.  

Eftersom dom inte har så stor kunskap om hur den svenska förskolan 

om rutiner och så så har dom inga större förväntningar på oss […] och 

därför försöker vi vara extra noga att påpeka att vi har en läroplan och 

att, redan där när dom är så små. Och sen så är vi tydliga och förklarar 

att dom får jättegärna komma med åsikter och synpunkter och så att 

dom också känner sig delaktiga i det barnen gör (Hanna) 

 

Hanna säger att vårdnadshavarna inte har så höga förväntningar p.g.a. att dom inte har så 

stor kunskaper kring förskolans verksamhet. Förskolläraren uttrycker återigen  betydelsen 

av att synliggöra läroplanen för vårdnadshavarna. Citatet visar tydligt att förskolläraren 

vill att vårdnadshavarna uttrycker sina åsikter och är delaktiga i verksamheten. 
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Till skillnad från Hanna säger Viola: 

I många fall tror jag dom har så mycket med sitt eget jobb, sitt eget liv. 

Runtomkring. Så jag tror att många tycker att ”ni har ju den 

utbildningen så ni får göra det där” bara jag ser att mitt barn mår bra 

(Viola) 
 

Viola uttrycker att hon upplever att barnets välmående är det viktigaste för 

vårdnadshavarna och så länge barnen mår bra litar de på att förskollärarna gör det bästa 

för barnen. 

7.3.3 Analys 

I resultatet gällande vårdnadshavarnas inflytande under inskolningen säger förskollärarna 

att den öppna dialogen där vårdnadshavarna kan komma med åsikter, synpunkter och 

idéer är en del av inflytandet. Förskollärarna tar till sig det som sägs och det blir 

diskussion om det. Det framkommer också att det handlar om att ha en ömsesidig respekt 

för varandra och att lyssna på varandras åsikter. Allmänna råd (2013) menar att inflytande 

innebär att ha en reell påverkan på verksamheten vilket motsäger det förskollärarna 

uttrycker kring begreppet. Sett utifrån teorin så får vårdnadshavarna i studien vara 

delaktiga i och med att de får säga sin mening och det tas till vara på av förskollärarna. 

Men det är inte säkert att delaktigheten leder till ett inflytande eftersom förskollärarna är 

de som har det slutgiltiga beslutsfattandet och kan se förbi vårdnadshavarnas åsikter 

(Arnstein, 1969).  

När vårdnadshavarna kommer med önskemål som enligt förskollärarna inte är så stora 

uppfylls dessa ofta för vårdnadshavarnas trygghets skull. Men när det kommer till större 

saker som rör verksamheten sätts ofta gränser. Förskollärarna uttrycker att de i vissa 

situationer inte kan uppfylla vårdnadshavarnas önskningar eftersom det krockar med 

verksamhetens uppdrag. De säger samtidigt att vårdnadshavarna ska få inflytande och att 

de gärna får komma med åsikter och idéer men frågan är om förskollärarna tar tillvara på 

dessa åsikter. En förskollärare uttrycker att inflytande inte är samma sak som att 

bestämma. Hon uttrycker att vårdnadshavarna “ska ha inflytande men dom ska inte 

bestämma”. Detta går emot Utbildningsdepartementets (Ds 2003:46) skala över 

inflytande där beslutsfattande rankas högst. Vi tolkar det som att förskolläraren anser att 

vårdnadshavarna får inflytande trots att de inte får vara med och bestämma. Ska vi istället 

utgå från Utbildningsdepartementet så menar de att vårdnadshavarna inte får inflytande 

eftersom de inte får vara med och fatta beslut.  

Förskollärarna upplever att vårdnadshavarna inte har några större förväntningar på 

verksamheten utan de är nöjda så länge barnen mår bra. I likhet med detta tror även 

förskollärarna i Vourinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) studie att 

vårdnadshavarna lägger störst vikt vid att barnen mår bra och att deras behov tas om hand. 

Däremot framkommer det i Olssons (1993) studie utifrån vårdnadshavarnas perspektiv 

att de vill ha större inflytande över verksamhetens innehåll. De är missnöjda med den 

information de får från förskolan och menar att ju mer information och insyn i 

verksamheten de får, desto mindre inflytande kräver de och tvärt om.  

Förskollärarna i resultatet upplever att vårdnadshavarna inte ställer så höga krav eftersom 

de inte har så mycket kunskaper kring verksamheten utan istället litar på förskollärarnas 

kompetenser. Vi menar att det kan vara så att vårdnadshavarna inte uttrycker att de vill 

ha inflytande men att de i själva verket vill det fast de inte vet hur de kan få det. Hakyemes 

(2015) studie visar att i och med att förskollärarna tror att vårdnadshavarna inte vill ha 
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inflytande i verksamheten så erbjuds det inte heller. Eftersom förskollärarna har 

yrkeskunskaper som vårdnadshavarna inte besitter så får förskollärarna en viss makt att 

påverka hur stort inflytande vårdnadshavarna ska få, förskollärarna har makten att 

bestämma vilka åsikter de ska ta till sig. Enligt Svenning (2011) minskar möjligheten till 

reellt inflytande i och med detta.  

7.4 Sammanfattning av analys 
Vi har valt att undersöka vårdnadshavares inflytande under barnets inskolning och vi 

har kommit fram till att det just under denna process inte finns så mycket 

vårdnadshavarna kan ha inflytande över. Inskolningen handlar mer om att skapa 

trygghet för barn och vårdnadshavare och ge dem en introduktion än att ge dem 

möjligheter till inflytande. Det de kan ha ett reellt inflytande över är tiden och längden 

på inskolningen. Vi tänker också att vårdnadshavarna och förskollärarna många gånger 

inte är medvetna om att det handlar om ett inflytande och att det då blir “osynligt”. Det 

framkommer också ur analysen att förskollärarna har makten att bestämma vad 

förskollärarna kan ha inflytande över. Vi menar att detta beror på att förskollärarna har 

yrkeskunskaper kring verksamheten som går före vårdnadshavarnas intressen. Utifrån 

förskollärarnas definition av begreppet inflytande kan vi se att detta ges i många fall 

men utgår vi från den teori vi valt så kan vi se att det inte ges fullt ut. Vi kan konstatera 

att vårdnadshavarna kan ha visst inflytande i frågor som inte är alltför “stora” eller 

avgörande men när det handlar om större påverkan så sätter förskollärarna ofta gränser.  
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8 Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att dela med oss av de tankar som uppstått under studiens gång. 

Det har varit väldigt intressant att studera detta område och vi tror att resultatet kan bidra 

med kunskaper som är användbara ute i förskolans verksamhet.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
Förskollärarna i studien har gett liknande svar på de frågor vi ställt i intervjuerna. Vi hade 

förväntat oss att det skulle skilja mer mellan svaren särskilt eftersom den ena förskolan 

är mångkulturell. Vi trodde att deras arbetssätt gällande inskolningen skulle se olika ut 

och att de skulle använda sig av olika strategier för att nå ut till vårdnadshavarna. Vi 

menar att dessa strategier borde anpassas efter vilka barn och familjer som går på 

förskolan och eftersom alla är olika och kräver olika så blir också arbetssätten olika. Men 

arbetssätt och strategier skiljde sig inte märkbart åt mellan förskolorna i studien. 

Förskollärarna belyste samma aspekter som viktiga och de hade ungefär samma tankar 

och definitioner kring begreppen samarbete och föräldrainflytande under inskolningen. 

Det märks på så sätt att de har samma grundsyn och förhållningssätt. Detta kan bero på 

att de har gått samma utbildning och jobbar inom samma kommun.  

I förskolans läroplan står det att “Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans 

med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98, rev. 2010:13). Däremot 

står det ingenting om hur detta ska gå till eller vad en “god introduktion” är. Vi har funnit 

nyckelord under arbetets gång utifrån förskollärarnas svar, dessa är: trygghet, tillit, 

öppenhet och kommunikation. Detta är aspekter som är viktiga för att en inskolning ska 

bli så bra som möjligt för alla inblandade. Om dessa aspekter uppfylls så blir det lättare 

att möjliggöra ett inflytande och att ha ett samarbete med varandra. Det innebär att både 

vårdnadshavare och barn känner sig trygga i verksamheten och att det finns en tillit i 

relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare samt en öppenhet i 

kommunikationen. Dessutom måste också förskolläraren vara flexibel i sitt arbete och ha 

ett öppet förhållningssätt för att kunna släppa in vårdnadshavarna i verksamhetens 

utformning och ge dem inflytande i den.  

 

Eftersom vi har valt att bara utgå från förskollärares perspektiv i denna undersökning så 

har vi bara fått se ämnet från en sida. Det är alltid minst två personer i ett samarbete och 

tankar och åsikter kan skilja sig åt mellan parterna. Det hade varit intressant att göra en 

liknande studie fast istället ta del av vårdnadshavarnas perspektiv för att se hur väl deras 

tankar stämmer överens med förskollärarnas.   

 

8.2 Metoddiskussion 
Vårt val av metod till denna studie grundar sig på att vi ville ha förskollärares 

uppfattningar och beskrivningar kring vårt valda ämne. Det var en bra metod att använda 

sig av eftersom vi kom nära respondenternas tankar. Däremot kan vi i efterhand se att det 

hade varit bra att få fler förskollärares perspektiv på ämnet. Vi hade också velat intervjua 

förskollärare från flera olika förskolor eftersom det då hade blivit mer bredd på svaren. 

Vi har bara intervjuat förskollärare från två olika förskolor och resultatet hade antagligen 

blivit annorlunda om vi hade valt fler förskolor och om dessa förskolor låg i olika 

kommuner. Vi tror också att vi hade fått ett annorlunda resultat om vi även hade använt 

oss av observationer som metod. Det hade varit intressant att jämföra deras beskrivningar 

med hur de faktiskt agerar i verkligheten och sett om detta stämmer överens eller ej. Dock 

var tiden en avgörande faktor och det hade tagit alldeles för lång tid att både intervjua och 
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observera. Tiden är också en orsak till varför vi valde att inte intervjua fler än fyra 

förskollärare. Vi är medvetna om att vårt resultat inte är generaliserbart på alla förskolor 

i Sverige utan det är en liten undersökning som endast täcker en liten del av ett stort 

område. Vi tycker att inskolning och föräldrainflytande är ett viktigt område som det 

borde fortsätta forskas mer kring!   
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Bilagor 

Bilaga A mail till respondenter 
 

Hej! 

Vi heter Lisa Jönsson och Angelica Bergvall och vi läser den sista terminen på 

förskollärarprogrammet i Växjö. Vi skriver ett examensarbete som handlar om 

förskollärares erfarenheter och tankar kring föräldrasamverkan under inskolning. 

Vi är väldigt tacksamma för att du tackat ja till att delta i en intervju som kommer att 

användas i vår studie. Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning för att vi 

lättare ska kunna transkribera materialet. Givetvis är det bara vi två som kommer att ha 

tillgång till materialet och när vårt arbete är klart kommer det att raderas. Din 

medverkan kommer även att vara anonym där namn eller andra uppgifter inte kommer 

att nämnas. Din medverkan är även helt frivillig och du kan när som helst avbryta när 

du känner för det. 

Vi kommer inom kort att höra av oss till er för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Vår handledare under denna kurs heter Karina Petersson och har du några frågor och 

funderingar får du jätte gärna kontakta oss eller Karina. 

Angelica Bergvall 07xxxxxxxx  

Lisa Jönsson 07xxxxxxxx  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Lisa Jönsson och Angelica Bergvall. 
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Bilaga B Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

- Vilken inskolningsmetod använder ni er av på er avdelning? 

- Vad tycker du att inskolningen har för betydelse? (gällande familj och 

förskollärare/pedagogiska arbetet) 

Samarbetet under inskolning 

1. Kan du beskriva hur en inskolning ser ut/går till på er avdelning? 

- Hur arbetar ni för att göra ett samarbete med vårdnadshavarna möjligt under 

inskolningen? 

2. Hur involverar ni vårdnadshavarna i inskolningen? 

- i planeringen av inskolningen? 

3. Hur ser förberedelserna ut inför inskolningen? 

- Hur förbereds pedagogerna och familjen? 

- Hur ser kontakten ut med familjen inför inskolningen? 

4. Vilka förutsättningar anser du behövs för att ett samarbete med vårdnadshavarna 

under inskolningen ska fungera på er förskola? 

 

Inflytande 

1. Vad anser du att ett föräldrainflytande handlar om/innebär under inskolningen? 

- Vad anser du att vårdnadshavare bör, kan ha och inte ha inflytande över under 

inskolningen? 

2. På vilket sätt får vårdnadshavarna inflytande under er inskolning? 

3. Vilka fördelar och nackdelar ser du med ett föräldrainflytande under er 

inskolning? 

Finns det något mer du vill tillägga? 

 

 


