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Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares perspektiv av inskolning utifrån 

den föräldraaktiva samt två-veckorsinskolningen. Avsikten med studien är att få fram 

vårdnadshavarnas perspektiv på inskolning som äger rum i förskolan. I denna 

kvalitativa undersökning genomfördes intervjuer med 12 vårdnadshavare. Urvalet av 

informanter är medvetet där hälften har erfarenhet av den föräldraaktiva inskolningen 

och resterande av två-veckorsinskolningen. I resultatet framgår vårdnadshavarnas olika 

uppfattningar av inskolningen och hur metoderna utifrån vårdnadshavarnas perspektiv 

kan förbättras. Vårdnadshavarna beskriver ingen av inskolningsmetoderna som bättre än 

den andra vilket pekar på att det går att utveckla båda inskolningsmetoderna. Resultatet 

visar även att vårdnadshavarna är nöjda med respektive inskolningsmetod som i 

slutänden fungerar. Det som är gemensamt för vårdnadshavarna oavsett 

inskolningsmetod är deras oro inför inskolningen. Slutligen framkommer det ur 

vårdnadshavarnas perspektiv en saknad av inflytande i inskolningsprocessen och att de 

inte är delaktiga i valet av inskolningsmetod.  
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1 Inledning 
Inskolningen på förskola innebär stora förändringar för barn när de kommer från sin 

hemmiljö till förskolans miljö, där både ute- och innemiljön skiljer sig från det barnet är 

van vid. Barnet ska även ta in alla nya intryck som medföljer av många nya kamrater 

och vuxna som barnet kanske aldrig träffat tidigare. En del barn har kanske aldrig 

vistats med andra barn vilket blir en stor förändring. Introduktionen kan ge barn både 

positiva och negativa upplevelser vilket gör vårdnadshavarnas inflytande och 

delaktighet betydande för att barnet ska få en positiv upplevelse av övergången (Harju 

& Tallberg Broman, 2013 ). Skolverket (2010) lyfter att arbetet med barnen ska ske i 

nära samarbete med hemmet och att vårdnadshavare ska vara delaktiga och kunna 

påverka verksamheten i förskolan. Läroplanen för förskolan beskriver förskolans ansvar 

över att ge vårdnadshavare möjligheten att vara delaktig och även ge vårdnadshavare 

inflytande över den pedagogiska planeringen i verksamheten I förskolan är det 

förskollärare som ska ansvara för att alla barn och vårdnadshavare får en god 

introduktion (a.a.). Då samspelet mellan hem och förskola visar sig vara betydande för 

barnet så ligger intresset i denna studie att undersöka vårdnadshavares delaktighet och 

inflytande på inskolning utifrån vårdnadshavares perspektiv. Inskolningen på förskolan 

kan ske utifrån två olika inskolningsmetoder. Valet av metod kan skilja sig mellan 

förskoleverksamheterna (Markström & Simonsson, 2013). Eftersom att det finns olika 

inskolningsmetoder så kommer undersökningen i studien att jämföra vårdnadshavares 

uppfattning av inskolning utifrån de olika inskolningsmetoderna. Enligt 

McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro, Wildenger (2007) kan vårdnadshavare uppleva oro 

över hur pass förberedda pedagogerna är inför övergångsprocessen till förskolan, samt 

vilka akademiska förväntningar som krävs av barnen i förskolan. Detta förklarar Harju 

och Tallberg Broman (2013) med att oro är en vanlig känsla inför inskolningen. Niss 

(1988) vidareutvecklar att denna oro som finns hos vårdnadshavare vid lämning på 

förskolan grundas i att vårdnadshavare lämnar över ansvaret för sitt barn till förskolans 

personal. Utifrån ovannämnda forskares beskrivna oro av vårdnadshavaraes 

inskolningar kommer denna studie att undersöka hur förväntningarna kan skilja sig 

mellan vårdnadshavare som erbjudits olika inskolningsmetoder på respektive förskolor. 
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2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vårdnadshavares perspektiv på inskolning i förskolan 

utifrån de olika inskolningsmetoder som råder i verksamheterna. Förhoppningen med 

undersökningen är att få en inblick i de förväntningar vårdnadshavare har inför 

inskolningsprocessen, vilket inflytande vårdnadshavare uppfattar sig ha haft i 

inskolningsprocessen samt hur delaktiga de varit i val av inskolningsmetod. 

 

Frågeställningarna är: 

 Hur uppfattar vårdnadshavare inskolningen utifrån de olika 

inskolningsmetoderna som råder? 

 

 Hur skiljer sig vårdnadshavarnas förväntningar på inskolningen utifrån de 

inskolningsmetoder de erbjudits? 

 

 Vilket inflytande samt delaktighet ansåg sig vårdnadshavare haft på 

inskolningsprocessen och val av inskolningsmetod?  
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3 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet presenteras begreppsdefinitioner som är återkommande och det 

teoretiska ramverk som arbetet grundas på. Bakgrundavsnittet presenterar även litteratur 

inom ämnet samt tidigare forskning inom området.  

 

3.1 Begreppsförklaring 
Centrala begrepp i studien är: Inflytande och delaktighet, med dessa begrepp beskriver 

Skolverket (2010) hur det demokratiska arbetet ska bedrivas i förskolans verksamhet. 

Inflytande handlar om att barn och vårdnadshavare ges möjligheten att påverka. 

Delaktighet handlar om att medverka, så som att delta i olika beslut som fattas samt att 

medverka i samspel. Delaktigheten i samspel sker i sammanhang mellan 

vårdnadshavare och pedagog, pedagog och barn samt mellan barn och vårdnadshavare 

(a.a.) 

 

Övergång, begreppet används i studien för att beskriva barns miljöbyte från hem till 

förskola när barnet ska introduceras i förskolans verksamhet (Niss, 1988). 

 

Inskolning är övergången mellan hem och förskola, då barnet introduceras in i förskolan 

(Harju & Tallberg Broman, 2013).  

 

Vårdnadshavare som begrepp återkommer upprepade gånger i detta arbete och används 

i utbyte av begreppet förälder, då familjekonstellationerna idag ser olika ut. Detta 

innebär att det inte alltid är biologiska föräldrar som är vårdnadshavare till barnet 

(Lundin & Dahlin, 2010). 

 

Samverkan, med samverkan avses samarbetet som sker mellan hem och förskolan 

(Harju & Tallberg Broberg, 2013). 

 

Föräldraaktiv inskolning, begreppet används i arbetet för att beskriva den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden som innebär att vårdnadshavarna har ansvaret för sitt barn under 

den korta inskolningsprocessen (Markström & Simonsson, 2013). 

 

Semistrukturerad intervju, innebär att intervjuaren ställer frågor som är indelade i olika 

teman, men att den som intervjuas själv kan utforma sina svar (Denscombe, 2009).   

 

3.2 Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt följer en redovisning av det sociokulturella perspektivet som synliggör 

hur olika aspekter som kan påverka vårdnadshavares uppfattningar av respektive 

inskolningsprocess och förväntningarna som medföljer.   

 
3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Fokus i studien riktas mot vårdnadshavares perspektiv på inskolning utifrån den 

inskolningmetod som råder, hur de uppfattade inskolningsprocessen och vilka 

förväntningar de hade inför inskolningen. Utifrån det valda ämnet kommer teorin i 

undersökningen utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2012) hänvisar till 

Vygotskij som framställer kommunikation som ett redskap för att förstå våra 

medmänniskor i världen. Den delaktighet som sker i samverkan mellan pedagoger och 

vårdnadshavare kan vara betydande för barns utveckling vilket i det sociokulturella 

perspektivet beskrivs som den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp förklaras när 

barnet är på väg från en utvecklingsnivå till ett annan då barnet först med stöd av en 
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vuxen, förälder eller kamrat klarar av att lösa uppgifter för att sedan klara det på egen 

hand. När barnet självständigt löser uppgiften så har barnet uppnått nästa 

utvecklingsnivå. Utifrån detta synsätt kan inskolningen kopplas till det lärande som sker 

i en pågående process där barnet integrerar med en mer kompetent vuxen. Den 

proximala utvecklingszonen sker i samspel mellan pedagoger och vårdnadshavare samt 

barn och pedagoger. I det samspel som sker mellan individerna i inskolningen blir 

kommunikation som ett redskap betydande. Barns kognitiva utveckling sker främst i två 

utvecklingssteg. I det första steget lär barn genom att integrera med andra individer 

genom socialt språk. I nästa utvecklingssteg bearbetas intrycken och erfarenheterna i en 

inre process där kommunikationen med den andra individen blir ett underlag för 

tänkandet. Pedagogens delaktighet i inskolningsprocessen blir att handleda barn och 

vårdnadshavare, vilket börjar redan vid barnets introduktion i förskolan (a.a.).  

 

3.3 En tillbakablick i inskolningen 
Invänjning är ett gammalt begrepp som tidigare har använts. Det har samma betydelse 

som inskolningen, det vill säga övergång mellan hem och förskola (Niss, 1988). 

Inskolningen som process innebär att vårdnadshavare liksom barnet måste vänjas in i 

förskolan. Det är inte bara barnet som står inför en förändring i övergången från hem till 

förskola utan även vårdnadshavaren. Barnets introduktion i förskolan innebär 

förändringar i vardagen för familjen då vårdnadshavarna ska återgå till arbete medans 

barnet vistas på förskolan. Vårdnadshavares oro inför övergången mellan hem och 

förskolan handlar inte bara om den egna oron utan även om oron för barnet. Det innebär 

att vårdnadshavare kan fundera över om beslutet att introducera barnet i förskolan var 

rätt beslut för barnet. Vårdnadshavares orostankar kan grundas i brist på förtroende till 

pedagogerna (a.a.). Hedin (1987) klargör att lösningen för att minska vårdnadshavarens 

oro över att lämna sitt barn på förskolan kan minska genom att vårdnadshavare 

tillsammans med pedagoger hittar lösningar och utvecklar metoder (a.a.).  Genom 

inskolningen kan pedagoger skapa goda relationer till vårdnadshavare då de under några 

tillfällen träffas inför barnets inskolning (Niss, 1988). Den relation som skapas kommer 

att främja vidare samspel under inskolningen (a.a.). Hedin (1987) och Niss (1988) 

menar att relationen mellan vårdnadshavarna och pedagogerna är betydande för 

inskolningen. Båda forskarna beskriver inskolningen som en modell i tre steg. Niss 

(1988) tydliggör att det första steget handlar om att skapa en relation med 

vårdnadshavare för att vidare få kontakt med barnet. Detta kallar Hedin (1987) för att 

skapa kontakt, vilket förbereder vårdnadshavarna för inskolningen. Niss (1998) 

illustrerar att nästa steg flyttar fokus från barnet och vårdnadshavarna till de andra 

barnen och vårdnadshavarna. I detta steg kommer barnet fortfarande att behöva 

tryggheten och närvarande ifrån vårdnadhavarna. Hedin (1987) bekräftar detta 

resonemang och vidareutvecklar detta steget med att skildra vårdnadshavarnas roll likt 

en trygg bas. Niss (1998) betonar att det sista steget är den tiden där barnet ska agera på 

egenhand i förskolan. Det är först nu som vårdnadshavares vistelse på förskolan 

minskar. Hedin (1987) tillägger i sin inskolningsmodell att detta steg även upptar 

utvärderingen, det vill säga hur väl upplägget har fungerat och hur barnet har kunnat 

interagera i barngruppen.  

 

3.4 Förberedelse inför inskolning   
Den första kontakten mellan förskola och hem tas oftast av förskolan som kontaktar 

vårdnadshavare inför det första samtalet (Markström och Simonsson, 2013). 

Inskolningssamtalet som erbjuds innan inskolningen sker vanligtvis i förskolans 

verksamhet med undantag av att vissa väljer att lägga samtalet i barnets hemmiljö. 
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Syftet med inskolningssamtalet är att delge information. I detta utbyte informerar 

vårdnadshavare om barnet och familjen och pedagogen berättar om verksamheten samt 

om inskolningsprocessen. Både vårdnadshavare och pedagoger har ett ansvar att delge 

information som kan underlätta inskolningsprocessen. Vårdnadshavarens information 

om barnet är betydande för att förbereda arbetslaget och barngruppen inför det första 

mötet med den nya individen, i strävan efter ett så naturligt möte som möjligt. Broberg, 

Broberg och Hagström (2014) beskriver inskolningen utifrån tre olika perspektiv. Det 

första perspektivet innebär att barnet först introduceras in i och får vänja sig vid 

förskolans miljö, tillsammans med vårdnadshavare, vilket betyder att barnet och 

vårdnadshavare får möjlighet att vistas i förskoleverksamheten och bekanta sig med 

miljön inne och ute. I det andra perspektivet beskrivs hur barnet utan vårdnadshavarnas 

närvaro får integrera som egen individ i barn gruppen och i förskolans miljö. Det tredje 

perspektivet innebär att förskolan blir ett komplement till vårdnadshavarnas omsorg då 

ansvaret för barnet lämnas över till förskolan när vårdnadshavarna lämnar sina barn. 

Därför blir relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare betydande (a.a.). 

 

3.5 Inskolningsmetoder 
Inskolningsmetoder som råder i förskoleverksamheterna varierar i längd och val av 

olika inskolningsmetoder kan skilja sig åt mellan olika förskoleverksamheter 

(Markström & Simonsson, 2013). De metoder som används vid inskolning är lång 

inskolningsperiod som äger rum under 2-3 veckor, samt föräldraaktiv inskolning som 

pågår under endast 3-5 dagar. En lång inskolningsperiod kan ge barnet tid att vänjas in i 

förskolans miljö. Under en lång inskolning vistas vårdnadshavaren korta stunder 

tillsammans med barnet på förskolan. Syftet är att barnet som erbjudits den långa 

inskolningsmetoden allt eftersom ska fungera bättre utan stöd från sin vårdnadshavare i 

förskoleverksamheten. Nackdelen med denna metod är att vårdnadshavare och barn kan 

uppfatta inskolningen som en alltför långtgående process (a.a.). Harju och Tallberg 

Broman (2013) menar att den föräldraaktiva inskolningen är den mest populära 

inskolningsmetoden. Inskolningen sker under heldagar vilket vanligen är 5-6 timmar per 

dag. Under inskolningsperioden är vårdnadshavarna delaktiga genom hela 

inskolningsprocessen. Därmed kan barnet få utforska och upptäcka förskolan 

tillsammans med vårdnadhavaren. Genom den föräldraaktiva inskolningen kan det 

skapas goda möjligheter för förskolans arbetslag att främja relationer till barnet såväl 

som vårdnadshavare. Nackdelen med denna metod är att barnet med denna korta period 

inte hinner utveckla god relation till pedagoger (a.a.). Dock finns det studier som visar 

att inskolningens längd inte har någon påverkan på barnet. Det kan finnas behov att utse 

en pedagog som har det yttersta ansvaret för inskolningen eftersom detta är 

betydelsefullt ur ett anknytningsperspektiv, där vikten läggs på relationen mellan barnet 

och pedagogen. När barnet får en daglig kontakt med en pedagog skapar det en trygghet 

för barnet och det blir lättare för pedagogen och barnet att skapa en god relation 

(Broberg m.fl., 2014). 

 

3.6 Tidigare forskning 
Nedan precenteras vetenskalpliga artiklar som är kopplade till vårdnadshavares 

förväntningar och delatagande i inskolningen, vilken oro som finns hos vårdnadshavare 

och samspelets betydelse mellan hem och förskola under denna process. Vidare 

presenteras även hur vårdnadshavares förhållningsätt och samspel med förskollärare 

påverkar barnets upplevelse av övergången mellan hem och förskola. 
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3.6.1 Övergångsprocess mellan hem och förskola 

Studier av McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro, Wildenger (2007) visar att 68 % av 

vårdnadshavarna vill delta i övergången från hem till förskola och få information om 

hur de kan förbereda sina barn. I forskningens resultat framkommer även 

vårdnadshavarnas oro över hur förberedda förkollärarna är inför övergången, samt vilka 

förkunskaper och förväntningar som ställs på barnen i förskolan. Forskningen av 

vårdnadshavares perspektiv på delaktighet av inskolningsprocessen betonar att 

vårdnadshavare har olika förväntningar och önskemål om hur information ska förmedlas 

mellan hem och förskola. De olika kommunikationsvägar som vårdnadshavare 

efterfrågar är, skriftlig kommunikation, besök i förskolans lokaler, deltagande i 

övergångsmöten där processen diskuteras samt informationsmöten (a.a.). Resultaten 

som McIntyre et al. (2007) presenterar i forskningen har sin utgångspunkt i en hur 

vårdnadshavare involveras i förberedelserna inför övergången till förskolan (a.a.). Barns 

introduktion i förskolan är en avgörande period i livet och en del av den sociala 

interaktionen vilket även ses som ett betydande komplement till föräldrarnas omsorg 

(Commodari, 2013). Barns sociala och kognitiva utveckling visar sig även ha en 

avgörande koppling till anknytningen mellan vårdnadshavare och barn samt barn och 

pedagog (a.a.). Veríssimo, J. Santos, Fernandes, Shin och E. Vaughns (2014) forskning 

försklarar att de anknytningsrelationer barn skapar kommer att påverka kommande 

relationer då erfarenheter och föreställningar bärs med från tidigare relationer i mötet 

med nya människor. Barn med otrygg anknytning har på grund av sina tidigare 

erfarenheter svårare att interagera i sociala sammanhang och skapa nya goda kontakter 

(a.a.). Även Commodari (2013) lyfter anknytningens betydelse och att det kan komma 

att uppstå konsekvenser för relationer mellan personal i förskolan och barn, samt mellan 

barn och kommande lärare i skolan. Oavsett positiva eller negativa erfarenheter av 

kontakt med personal i förskolan så kommer konsekvenser att uppstå då barn bär med 

sig tidigare uppfattningar. De tidigare uppfattningarna barn bär med sig påverkar de 

förhållningssätt och förväntningar barnet har på den nya läraren (a.a.). 

 
3.6.2 Vårdnadshavares perspektiv och agerande 

Amerijckx och Humblet (2015) utgår i sin forskning från ett socialt perspektiv och visar 

hur förskoleverksamheten inte tycks vara utformad för barns första socialisering utanför 

hemmet. Detta eftersom förskolan i förhållande till hemmet är en mer strikt och mer 

skollik miljö som är helt ny för barnet. Då barnet kommer direkt från trygga hemmet 

hävdar Amerijckx et al. (2015) att det är en enorm omställning för barnet att anpassas in 

i förskolans struktur. I förskolan ska barnen integreras i den nya miljön vilket innebär 

ny struktur och regler. Ännu en tänkvärd aspekt som Amerijckx et al. (2015) pekar på är 

att de flesta barn oftast går och lägger sig dagen inför sitt första förskolemöte, utan att 

ha en minsta föraning om vad som kommer att ske och vad de kommer att slungas in i. 

Det Amerijckx et al. (2015) problematiserar är att barn oftast är ovetande av vilka 

förändringar de ställs inför vid övergången från hem till förskola. Genom att undersöka 

hur vårdnadshavare förhåller sig till förskolan så visar det sig att de barn som inte har 

någon barnomsorgserfarenhet utanför hemmet innan förskolevistelsen får det tuffare att 

anpassa sig till verksamheten i förskolan. Exempelvis kan detta bero på arbetslöshet, 

varvid dessa vårdnadshavare kan sakna erfarenhet av förskolan och därför inte kan 

förbereda sina barn inför övergången mellan hem och förskola (a.a.). Welchons, 

Wildenger, McIntyre (2015) har undersökt hur oron kan se ut hos vårdnadshavare och 

hur engagerade de är under inskolningen. Grady, Ale och Morris (2012) beskriver hur 

vårdnadshavare kan agera olika och visa olika mycket engagemang och intresse vid 

övergången till förskolan. I forskningen presenterades hur bemötandet mellan 

vårdnadshavarna skiljer sig åt mellan mäns och kvinnors beteende vid 
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lämningstillfällen. Resultatet visar att det kvinnliga könet har större bekräftelse behov. 

Det mer bekräftande beteendet visar kvinnorna genom att dröja sig kvar, pussa, krama 

samt plocka upp och hålla om. Barn till de vårdnadshavare som dröjer sig kvar vid 

lämning ägnar större tid åt att söka närhet än att integrera och utforska förskolan (a.a.). 

 

 

4 Metod 
I detta avsnitt presenteras en redovisning av olika aspekter av metodvalet och hur dessa 

kan komma att påverka studien.   

 

4.1 Metodval 
Val av metod gjordes utifrån syftet med studien där syftet inte är att göra någon 

mätning. Kalitativ metod valdes för att kunna ta del av vårdnadshavares olika 

erfarenheter och uppfattningar av inskolning (Kvale & Brinkman, 2014). I denna studie 

användes kvalitativ metod i form av intervjuer för att samla information via faktaplan 

samt meningsplan. Informationsinsamling via faktaplan gjordes genom de 

intervjufrågor som ställdes där informanterna gav relevant information till 

undersökningen. Genom intervju som metod gavs möjligheten att även samla 

information via meningsplanet, vilket skapade möjligheter att stötta informanten till mer 

utvecklade svar genom att tolka informantens kroppsspråk. Tolkning av en tveksam 

blick efter att informanter delgett svar gav möjlighet att upprepa svaret vilket ofta ledde 

till att informanten utvecklade sitt svar. En kvalitativ metod i form av intervjuer valdes 

för att som forskare kunnat ha möjligheten att tolka informanternas olika uttryck som 

gjorde det möjligt att upprepa frågor och svar som annars kunnat misstolkas (a.a.)   

 

4.2 Urval 
Förskolechef, samt personal, på de aktuella förskolorna där intervjuerna genomfördes 

gav tillåtelse att sätta upp missivbrev (se bilaga 2). Tanken med missivbrevet var att 

locka vårdnadshavares intresse att delta i undersökningen.  

Då arbetet inriktades mot vårdnadshavares perspektiv var deltagarna i intervjun 

vårdnadshavare som nyligen medverkat i inskolning. De två inskolningsmetoder som 

rådde påverkade valet av informanter. Därmed skedde intervjuerna med sex stycken 

vårdnadshavare från respektive inskolningsmetod för att få en inblick i likheter och 

skillnader av vårdnadshavarnas uppfattningar av inskolning. Ingen av informanterna 

som deltog i undersökningen tog kontakt utan det krävdes en personlig kontakt för att 

fånga deras intresse till att delta. Kontakten togs vid förskolorna vid lämningstillfället. 

Informanterna som deltog var nio kvinnliga vårdnadshavare och tre manliga 

vårdnadshavare. 

 

4.3 Genomförande 
För att pröva intervjufrågorna och för att få vårdnadshavarens uppfattningar att träda 

fram gjordes först pilotstudier. Informanterna som deltog i pilotintervjuerna var två 

stycken vårdnadshavare med erfarenhet av olika inskolningsmetoder, det vill säga 

föräldraaktiv respektive två-veckorsinskolningen. Pilotstudierna gjordes med så kallat 

bekvämlighetsurval, som innebär att urvalet av deltagare till pilotintervjun gjordes 

utifrån intervjuarens bekvämlighet då deltagarna fanns i närmiljö (Denscombe, 2009; 

Trost, 1997). Efter genomförandet av pilotintervjuerna framkom att intervjufrågorna 

gav relevanta svar och därför gjordes ingen revidering av frågorna. Dock gjordes den 

ena pilotintervjun med en vårdnadshavare som hade deltagit i inskolning för fyra år 
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sedan vilket begränsade informanternas förmåga att minnas och kunna svara på 

intervjufrågorna. Av detta skäl medverkade i undersökningen endast vårdnadshavare 

som nyligen medverkat i inskolning. En av informanterna hade dock ingen möjlighet att 

träffas för intervju utan erbjöd sig att medverka via telefonintervju. Det fanns dock 

ingen möjlighet till ljudinspelning därför fördes noggranna antecknar under intervjun. 

Resterande deltagare har under medverkan av intervjuerna spelats in för att göra det 

möjligt att transkribera. Transkriberingen har tagit ca 2-3 timmar att genomföra per 

intervju då respektive intervju tagit ca 30 min i snitt. Intervjuerna genomfördes under 

tre veckors tid vid olika tillfällen och anpassades efter informanterna. 

 

4.4 Instrument 
I undersökningen användes en kvalitativ intervju för att få den intervjuades perspektiv 

på ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 1997). För insamling av empiri användes 

intervjufrågor för att undersöka vårdnadshavares perspektiv på inskolning. 

Intervjufrågorna var öppna vilket Dimenäs (2007) lyfter som betydande för att ge 

informanten utrymme att ge utförliga svar. Informanterna informerades innan 

intervjuerna om att upprepning av frågor kan förekomma för att eventuellt förtydliga om 

ett svar inte var helt tydligt uppfattat eller om svaret glömts bort (a.a.). De kvalitativa 

intervjuerna som genomförts var ämnesfokuserade och gjordes med öppna frågor som 

styrdes med fokus på ämnet. Som intervjuare var målet att hålla intervjun till ämnets 

teman utan att framhålla egna uppfattningar om ämnets tema (Kvale & Brinkman, 

2014). De kvalitativa intervjuerna gav innehållsrika svar, vilket vidare gav ett rikt 

underlag utifrån informanternas åsikter som vidare presenteras i undersökningens 

resultat (Kvale & Brinkman, 2014; Trost, 1997). Bandspelare användes under intervjun 

i syfte att i efterhand kunna transkribera för att sedan läsa ordagrant vad som sagts. 

Trost (1997) lyfter det som en positiv intention med inspelning att kunna ordagrant 

upprepa det som sagts. Nackdelen med inspelning kan vara att den intervjuade inte 

alltid vill delta under inspelning vilket måste respekteras. Bandspelaren placerades så att 

det inte skulle påverka respondenten. En diskret placering väcker inte lika mycket 

uppmärksamhet vilket kan få deltagare att känna sig mer bekväm (a.a.). Intervjuerna 

genomfördes i förskolans lokaler där det fanns rum anpassade för samtal mellan 

pedagog och vårdnadshavare. Detta utrymme var neutralt vilket kan haft betydelse för 

informanternas intryck med förhoppning att de skulle känna sig bekväma i miljön 

(Trost, 1997). För att informanterna skulle uppfatta en bekväm stämning var intervjun 

semistrukturerad, vilket gav informanten mer utrymme till att ge utförliga svar. Som 

intervjuare var det viktigt att vara flexibel med den ordningsföljd ämnesområdena 

behandlades i, det för att informanten skulle utveckla sina svar (Denscombe, 2009). 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Undersökningens datainsamling presenterar de etiska ställningstaganden utifrån de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I 

informationskravet fick deltagare i undersökningen information om att det var frivilligt 

att medverka i intervjun och att medverkan kunde avbrytas om så önskades. 

Samtyckeskravet kräver att forskaren hämtar samtycke av deltagare att medverka i 

intervjun samt att intervjun sker på deltagarens villkor, vilket gjordes då 

vårdnadshavarna som deltog gav sitt medgivande efter att de informerats om de 

forskningsetiska principerna. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i 

undersökningen inte kommer att kännas igen när arbetet publiceras, det vill säga ingen 

läsare kommer kunna identifiera vem som sagt vad eller om vem, vilket informanterna 
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även fick information om. Det fjärde nämnda kravet är nyttjandekravet som betyder att 

vid avbruten medverkan raderas de svar som deltagande lämnat för att inte komma att 

tas i bruk. Deltagarna informerades om dessa forskningsetiska principer och hur deras 

medverkan kommer att användas i arbetet (a.a.). 

 

 

4.6 Analys av data 
Data som samlats in via intervjuerna med vårdnadshavare transkriberades. Det 

transkriberade materialet skrevs på dator och skrevs sedan ut i pappersform för att 

lättare kunna sortera intervjuerna som genomförts. För att tydligt kunna se likheter och 

skillnader mellan informanternas uppfattningar utifrån de olika inskolningsmetoderna så 

kategoriserades resultaten efter de tre frågeställningarna som precenteras i syftet. Vidare 

bearbetades materialet genom att jämföra informanternas svar utifrån respektive 

inskolningsmetod vilket innebär att informanternas svar från den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden respektive två-veckorsmetoden bearbetades först var för sig. Varje 

fråga bearbetades en i taget för att kunna jämföra informanternas svar och synliggöra 

vilka likheter och skillnader som framkom utifrån samma inskolningsmetod som 

informanterna erfarit. När alla svar från respektive inskolningsmetod bearbetats var för 

sig så jämfördes sedan svaren från de båda inskolningsmetoderna. Sedan gjordes en 

sammanställning av resultatet utifrån tre kategoriseringar som utgör rubrikerna i 

resultatet och analysen. Under dessa rubriker är resultaten tematiserade för att tydligt får 

en inblick i resultatets kontext.  

 

4.7 Metoddiskussion 
Nedan presenteras studiens tillförlitlighet samt metodkritik. 

 
4.7.1 Tillförlitlighet  

Intervjuerna genomfördes med vårdnadshavare som nyligen medverkat i inskolning för 

att vara säker på att deras minnesbild stämmer överens med deras erfarenheter av 

inskolningen. Undersökningen gjordes med kvalitativa intervjuer vilket gav 

informanterna möjlighet att svara utifrån egna tankar och åsikter samt att intervjuerna 

genomfördes med specifika frågor (Denscombe, 2009). Vårdnadshavarna som 

medverkade intervjuades vid olika tillfällen för att kunna skilja på informanternas svar. 

Tillförlitligheten i transkriberingen ökade såldes då respektive intervju bearbetades en i 

taget, vilket underlättade vidare bearbetning. Under intervjuerna upprepades frågor eller 

lästes informantens svar upp för att få utförliga och tydliga svar, vilket gav informanten 

möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Enligt Denscombe (2009) är detta ett 

sätt att kontrollera validiteten i intervjuerna då möjligheten ges att korrigera svaret 

direkt.  

 
4.7.2 Metodkritik 

Tiden för genomförandet av intervjuer med vårdnadshavarna var begränsad, därmed 

sattes missivbrev upp på ytterligare två förskolor efter medgivande av chef och 

pedagog. Detta beslut grundas i vårdnadshavarnas brist på respons som kan bero på 

olika faktorer. En sannolikhet är att de inte har läst missivbrevet eller uppmärksammat 

det bland övrig information som satts upp av pedagogerna vilket kan vara orsaken till 

att de inte tog kontakt. Vidare kontaktades pedagoger på aktuella förskolor som skulle 

uppmana vårdnadshavarna att läsa missivbreven och delta i intervju. Dock var det ingen 

vårdnadshavare som tog kontakt genom missivbrevet, det mest framgångsrika sättet var 

att ta personlig kontakt med vårdnadshavarna. Det visade sig genom att det enbart var 
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de vårdnadshavare som deltog och därmed gjorde undersökningen möjlig att 

genomföra. En av informanterna hade inte möjlighet och tid att träffas men erbjöd sig 

att delta via telefon. Under telefonintervjun kunde inte inspelning genomföras, men 

informanten fick i början av samtalet information om att det därför kunde uppstå pauser 

mellan frågorna för att det skulle hinnas med att föra noggranna anteckningar. 

Intervjufrågorna gav informativa svar även via telefonintervjun. Genom att göra en 

telefonintervju fanns oro att intervjun inte skulle ge lika utvecklande svar som de andra 

intervjuerna gav. Eventuellt hade informanten som deltog i telefonintervjun gett ännu 

utförligare svar vid ett intervjumöte eller så kan det vara så att informanten kände sig 

mer bekväm via telefon.  
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5 Resultat och analys 
Nedan presenteras de resultat som framkomit genom intervjuerna, där vårdnadshavarnas 

uppfattningar presenteras utifrån de olika inskolningsmetoderna de erfarit. Analysen 

presenteras löpande under resultaten för att ge en tydlig bild av sammanhanget mellan 

resultat och analys. Sillnader och likheter mellan vårdnadshavarnas erfarenheter 

synliggörs och kopplas till tidigare forskning samt litteratur. I slutet av kapitlet 

presenteras slutsatser  av resultatet.  

 

5.1 Vårdnadshavares uppfattning av inskolningen utifrån de olika 
inskolningsmetoderna 

Resultatet presenteras nedan utifrån tematiserade rubriker om samspel mellan 

pedagoger och vårdnadshavare samt inskolningsmetoderna utifrån vårdnadshavarnas 

perspektiv. 

 
5.1.1 Samspel mellan vårdnadshavare och pedagog 

Samspelet mellan vårdnadshavare och pedagoger under inskolningsprocessen skiljer sig 

i resultatet utifrån vårdnadshavarnas erfarenheter. 

 

 
”Först tyckte jag att den var för kort men när det var dags för min son att  vara 

   själv så gick det bättre än jag förväntat mig” (Vårdnadshavare från 

   föräldraaktiv inskolning). 

  

 

Majoriteten av de vårdnadshavare som medverkade i en den föräldraaktiva inskolningen 

hade positiva uppfattningar men var först skeptiska till om det skulle fungera med 

inskolning under så kort tid. Vårdnadshavarna som deltog i den föräldraaktiva 

inskolningen hade velat förlänga inskolningen med ett par dagar mestadels för att själva 

känna sig tryggare och skapa en relation till pedagogerna.  

 

”Jag hade känt mig tryggare i att om jag hade känt att nu känner pedagogerna 

mitt barn så det hade inte gjort något om man hade varit någon dag till och sen att 

pedagogerna hade tagit mer initiativ till att vara med barnen och lära känna dem” 

(Vårdnadshavare från föräldraaktiv inskolning). 

 

Vårdnadshavare från två-veckorsinskolningen är nöjda med längden på inskolning och 

hade inte velat ha den föräldraaktiva inskolningen. Uppfattningarna av två-

veckorsinskolning som metod skiljer sig åt mellan vårdnadshavarna. Några berättar att 

det fungerade bra medan en vårdnadshavare framhåller att inskolningen inte var optimal 

då barnet bara var där en timme första veckan och lekte under den tiden. En annan 

vårdnadshavare uppfattade inte att det var någon inskolning eller att pedagogerna var 

delaktiga under inskolningen. En annan vårdnadshavare föredrog två-veckorsinskolning 

framför den föräldraaktiva metoden men uppfattade ändå att den var för långdragen. 

 

”Jag tycker inte att man kan kalla det direkt inskolning, för det var inte direkt 

pedagogerna som tog hand om mitt barn eller barnen överhuvudtaget utan det 

kändes mer som man själv var där med sitt barn och skulle se till att han 

anpassade sig” (Vårdnadshavare från två- veckorsinskolning). 
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Resultatet visar att vårdnadshavarnas uppfattningar av den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden kan tolkas som att den fungerar bra. Vårdnadshavarnas perspektiv 

pekar på att en förlängning av inskolningsprocessen hade varit positiv främst för deras 

egen del vilket är något som Niss (1988) beskriver utifrån övergången mellan hem och 

förskola. Inskolningen till förskolan handlar inte bara om att vänja in barnen utan även 

vårdnadshavarna (a.a.). I den längre metoden som pågår under två veckor ges 

vårdnadshavare liksom barnen tid att vänjas in i förskolan. Dock var det vårdnadshavare 

som uppfattade att den långa inskolningen på två veckor var för långdragen (Markström 

& Simonsson, 2013). 

 

”Jag hade velat ha tydligare instruktioner om hur jag skulle vara, vad som 

  förväntades av mig som förälder under dessa dagar” (Vårdnadshavare från

  föräldraaktiv inskolning). 

 

De vårdnadshavare som deltog i den föräldraaktiva inskolningen hade olika 

uppfattningar av vad som förväntades av dem under inskolningen. Alla vårdnadshavare 

svarar att det var de som hade ansvaret över sitt barn under inskolningen, men sedan är 

det delade uppfattningar av vilken information de tilldelats inför inskolningen. Enstaka 

vårdnadshavare hade fått tydliga instruktioner om hur de skulle delta under 

inskolningen, medan de resterande hade velat ha tydligare direktiv om vad de skulle 

göra under inskolningen. Vårdnadshavarna från två-veckorsinskolningen hade fått 

väldigt tydlig information där deras uppgift var att vara passiv och låta barnet själv ta 

initiativ till att utforska miljön.  

 

 ”Föräldrarna skulle sitta där medan de skulle locka på barnen och barnen  skulle

  vilja vara med men det ville inte han och var livrädd, tillbakadragen och blyg 

  och ville inte ge sig in i något okänt utan att verkligen veta så det hade aldrig

  funkat om inte jag satt med i ringen” (Vårdnadshavare från två-  

  veckorsinskolning). 

 

Relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger har betydelse för barnets introduktion 

i förskolan (Niss, 1988; Hedin, 1987), vilket blir tydligt då vårdnadshavare ansåg sig 

behövt mer information om hur de skulle agera i verksamheten under 

inskolningsprocessen. Till skillnad från den föräldraaktiva inskolningen så har 

vårdnadshavare från den längre inskolningen fått tydliga direktiv om att de skulle 

förhålla sig passivt under inskolningsprocessen, vilket Markström och Simonsson 

(2013) styrker. Syftet med den långa inskolningsmetoden är att barnet ska få tid att 

vänjas in i förskolans miljö, nya människor och allteftersom utforska på egenhand utan 

vårdnadshavaren (a.a.).  

 

5.1.2 Inskolningsmetoder ur vårdnadshavarnas perspektiv 

Resultatet precenterar vårdnadshavarnas perspektiv på hur inskolningsmetoderna kan 

förbättras.  

 
 ”De gjorde inte så stora ansträngningar för att liksom ta kontakt med honom utan

  grejen var ju att han skulle, men de är ju små alltså. Som förälder hade det känts

  tryggare om pedagogerna tog initiativ till att ta kontakt med min son”  

  (Vårdnadshavare från föräldraaktiv inskolning). 
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Majoriteten av vårdnadshavarna från den föräldraaktiva inskolningen hade velat att 

pedagogerna tagit mer initiativ till att lära känna barnen under inskolningsdagarna då 

den föräldraaktiva inskolningstiden är tre- fyra dagar. Vårdnadshavarna uppfattar 

pedagogerna som passiva och att de kunde tagit mer initiativ till att locka barnen mer. 

Vårdnadshavarna berättar att de hade känt sig tryggare om barnet hunnit skapa någon 

form av relation till pedagogerna innan det var dags att lämna barnet vid avslutad 

inskolning. Majoriteten av vårdnadshavarna svarar att en förbättring av inskolningen 

kunde vara att utöka inskolningen med några dagar för att hinna skapa en relation till 

pedagogerna. En av vårdnadshavarna berättade att inskolningen kan förbättras genom 

att pedagogerna har något mer planerat även i utemiljön så barnen vet vad de kommer 

att göra. Till skillnad från den föräldraaktiva inskolningen så hade majoriteten av 

vårdnadshavare som erfarit två-veckorsinskolning velat förlänga dagarna med antalet 

timmar och istället göra inskolningslängden kortare. En av vårdnadshavarna framhåll 

det var bra och att inte något hade kunnat förbättras då barngruppen där barnets 

skolades in var uppdelad i två grupper och där de fick vara med olika delar av dagarna 

och testa att sova och äta. Övriga vårdnadshavare från två-veckorsinskolning saknade 

att få vara med under olika delar av dagen då de vistats en till två timmar vid samma 

tider under inskolningen. En förbättring förskolan skulle kunna genomföra enligt en 

vårdnadshavare är att göra inskolningen mer individanpassad vilket hen ansåg saknades. 

 

”Nackdelen med att det bara är en timma om dagen är att man bara är med

  och ser vad som händer under den tiden, så han har ju inte varit med och  ätit,

  sovit eller suttit med vid någon samling” (Vårdnadshavare från två  

  veckors inskolning). 

 

Det Harju och Tallberg Broman (2013) lyfter om hur förskolans arbetslag ges möjlighet 

i den föräldraaktiva inskolningsmetoden att skapa god kontakt med vårdnadshavare blir 

motsägelsefullt vid jämförelse av de resultat som framkom. I undersökningen uppfattar 

vårdnadshavarna att de inte hann utveckla en relation till pedagogerna under så få dagar. 

Vårdnadshavarna från den föräldraaktiva inskolningen uppfattade inte att pedagogerna 

tog initiativ till att lära känna barnen. ”De gjorde inte så stora ansträngningar för att 

liksom ta kontakt med honom utan grejen var ju att han skulle, men de är ju små 

alltså”(Vårdnadshavare från den föräldraaktiva inskolningen). I det sociokulturella 

perspektivet beskrivs pedagogers roll som handledare, men den vägledning som 

pedagoger bör ge barn blir inte tydlig i vårdnadshavarnas perspektiv utifrån den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden (Säljö, 2012). Vårdnadshavare hade kunnat känna 

sig tryggare när det var dags att lämna sina barn om barnet skapat en relation till 

pedagogerna. Forskning visar att de tidiga relationer som barn skapar kommer att bäras 

med i mötet med nya människor vilket visar betydelsen av de anknytnings relationer 

barnet skapar (Veríssimo, J. m.fl. 2014). Vårdnadshavare från respektive 

inskolningsmetod lyfter även brister i den pedagogiska planeringen där planerade 

aktiviteter i utemiljön saknas. Detta stöds av forskning som visar oro hos 

vårdnadshavare över förskollärarnas förberedelse inför inskolningen (McIntyre 

m.fl. 2007). Vårdnadshavare från två-veckorsinskolningen lyfter att inskolningen kan 

förbättras genom att barnen istället får vistas på förskolan under olika delar av dagen. På 

så sätt hade barnet integrerat i verksamheten och processen hade blivit mer 

individanpassad, vilket är något Commodari (2013) styrker med att introduktionen i 

förskolan är en avgörande period för barnet. Vidare påtalar Commodari (2013) att 

inskolningen är den del av den sociala interaktionen som sedan blir ett komplement till 

vårdnadshavarnas omsorg. Utifrån det sociokulturella perspektivet blir barnets samspel 
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med nya kamrater samt förskollärarna betydande i inskolningsprocessen, då barnet lär 

sig och utvecklas genom att integrera med andra individer (Säljö, 2012). 

 

5.2 Vårdnadshavares förväntningar på inskolning utifrån de olika 
metoderna de erfarit 

Nedan presenteras resultat av vårdnadshavarnas förväntningar på inskolningen samt 

vilka känslor de uppfattade. 

 
5.2.1 Vårdnadshavares förväntningar och oro  

Vårdnadshavare som intervjuades har olika förväntningar inför inskolningen men 

samtliga vårdnadshavare visar en oro inför inskolningen. 

 

 
”De är klart att man är orolig när man ska lämna ifrån sig barnet man vill  ju att

  de ska känna sig trygg i situationen när man lämnar honom sen. Att lämna bort

  honom till någon annan när man vet hur mycket som kan  hända kändes jobbigt

  för man vet ju inte hur mycket de har koll”  (Vårdnadshavare från föräldraaktiv

  inskolning). 

 

 

Majoriteten av vårdnadshavarna med erfarenhet från respektive inskolningsmetod kände 

oro inför inskolningen över hur pass god relation barnen skulle hinna få till pedagogerna 

under inskolningen. De vårdnadshavare som inte haft någon tidigare relation till 

pedagogerna kände även oro över att lämna över ansvaret för sitt barn och inte kunna ha 

någon kontroll över vad som händer under tiden barnen vistas på förskolan. En 

vårdnadshavare berättar att den största oron som hon uppfattar var över hur lämningen 

skulle gå och inte över själva vistelsen på förskolan.  

 

”Personalen höll sig lite i bakgrunden de tre dagarna som var  

 inskolningen. Det gjorde mig orolig att min son inte skulle må bra av  

 överlämningen dag fyra” (Vårdnadshavare från föräldraaktiv inskolning). 

 

De flesta vårdnadshavarna hade positiva förväntningar på att introducera sina barn i 

förskolan för att de framhöll att deras barn var redo. Förväntningarna på förskolan var 

att barnen skulle ha kul, träffa andra barn, komma in i gruppen och lära känna 

pedagogerna. En vårdnadshavare från den föräldraaktiva inskolningen svarar att hen 

trodde att det skulle gå åt skogen, då hen inte kände att sitt barn var redo och inte hen 

heller, utan tyckte det var jobbigt att gå tillbaka till arbetet. 

 

  
”Jag var inte så positivt inställd men det var ju för att jag hade varit där på besök. Så jag 

vet inte jag hade inget att förvänta mig heller direkt. Innan jag hade varit på besöket så 

var jag positivt inställd men sen när jag hade varit där så bröt jag ihop och fick jätte 

ångest, men det var det bemötandet vi fick gav fick gav mig en negativ inställning” 

(Vårdnadshavare från två-veckorsinskolning). 

 

 

En annan vårdnadshavare hade positiva förväntningar fram till besöket på förskolan 

innan inskolningen därefter beskriver hen att oron kom och det kändes inte alls bra efter 
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pedagogernas bemötande. En av vårdnadshavarna från två-veckorsinskolning var själv 

redo och kände sig peppad att börja arbeta igen och kände att hens barn var redo.  

 

 
”Inför inskolningen kände jag bara ångest, det hade bara känslomässigt med mig

  själv att göra […]Men så var vi ju också iväg en längre tid och hon var själv med

  mig och pappan” (Vårdnadshavare från två-veckorsinskolning). 

 

 

En vårdnadshavare beskriver sin ångest inför inskolningen då barnet bara varit med hen 

och sin partner sedan födseln. Generellt framkommer det i informanternas svar att de 

kvinnliga vårdnadshavarna är mest känslosamma och visat störst oro inför inskolningen. 

 
”Det var inte så att pedagogerna tog initiativ, att de knöt an till honom om  man

  säger så, vilket jag hade förväntat mig” (Vårdnadshavare från två-

 veckorsinskolning). 

 

Vårdnadshavarna uppfattade oro inför inskolningen om hur det skulle gå för barnen, vad 

som skulle kunna hända under dagarna och att inte ha någon kontroll samt att lämna 

över ansvaret till någon annan. Vårdnadshavares oro inför övergången till förskolan 

framträder även i McIntyre m.fl. (2007) forskning där vårdnadshavare visar oro för hur 

det ska gå för barnet att anpassa sig till förskolans verksamhet. Vårdnadshavares oro 

visar att lämna ansvaret för sitt barn till förskolans personal kan bero på 

vårdnadshavarnas brist på förtroende till pedagogerna (Niss, 1988). Detta kan leda till 

osäkerhet hos vårdnadshavare där de tvekar på om introduktionen till förskolan var rätt 

beslut. En lösning på vårdnadshavarnas oro och brist på förtroende är att förskollärarna 

skapar goda relationer till vårdnadshavare, där de tillsammans kommer fram till en bra 

lösning av inskolningsprocessen (a.a.). En vårdnadshavare beskriver att barnet har 

vistats med hen och sambon sedan födseln vilket gjorde att inskolningen blev en tuff 

övergång för både barnet och vårdnadshavarna. Tidigare forskning visar att barn som 

inte har erfarenheter sedan tidigare av barnomsorg utanför hemmet fick svårare att 

anpassa sig in i förskolans verksamhet (Amerijckx & Humblet, 2015). Övergången 

mellan hem och förskolan lyfter Niss (1988) som en förändring i vardagen för både 

barnet och vårdnadshavaren. En av vårdnadshavarna beskriver denna förändring som 

positiv i undersökningen då hen och hens barn var redo. De kvinnliga vårdnadshavarna 

visade sig även var mest känslosamma vid lämningstillfället och visade störst oro inför 

inskolningen. Vilket enligt Grady et al. (2012) forskning visar kan ha en negativ 

påverkan på barnets introduktion i förskolan, då barnet fick svårare att integrera i 

barngruppen och sökte istället efter bekräftelse av förskollärarna.  

 

  

5.3 Vårdnadshavares inflytande i inskolningsprocessen 
Nedan presenteras resultat utifrån första kontakten med förskolan samt 

vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande. 

 
5.3.1 Första kontakten med förskolan 

I resultatet nedan framkommer vårdnadshavarnas uppfattningar av den första kontakten 

med förskolan. 

 
”Efter vi fått hem besked om förskoleplats så fick vi ringa till förskolan och 

fråga, då fick vi komma på inskolningssamtal.” 

(Vårdnadshavare från föräldraaktiv inskolning) 
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Respektive vårdnadshavare från den föräldraaktiva inskolningen fick först hem ett 

besked om vilken förskola de tilldelats plats på, för att vidare ta kontakt med 

förskolorna på egenhand. Vårdnadshavarna fick sedan komma på inskolningssamtal 

tillsammans med barnet och träffa en pedagog som de sedan kommer att ha kontakt 

med. Vårdnadshavarna fick information om hur inskolningen skulle gå tillväga och om 

hur verksamheten fungerar. Vårdnadshavarna frågade även pedagogerna under 

inskolningssamtalet om saker de funderat över och pedagogen ställde frågor om vad 

barnet tycker om eller inte tycker om, vilket vårdnadshavarna uttryckte som positivt. 

Vårdnadshavare från två-veckorsinskolning fick även de besked hem som ett första steg 

i kontakten med förskolan, vad som skedde i nästa steg skiljde sig sedan åt mellan 

vårdnadshavarna med erfarenhet från den föräldraaktiva inskolningens och två veckors 

inskolning. Endast en av vårdnadshavarna från två-veckorsinskolningen blev inbjuden 

till ett inskolningssamtal. Ett fåtal fick ingen information alls utan hörde av sig själva 

för att få information om vart förskolan ligger, att det var en två-veckorsinskolning 

verksamheten har som inskolningsmetod och vilket datum inskolningen skulle påbörjas. 

Resterande fick komma på möte där alla vårdnadshavare som skulle skola in sina barn 

fick vara med. 

 

 
”Vi blev inbjudna till att komma på möte innan tillsammans med de andra

 föräldrarna som skulle skola in sina barn. Där fick vi veta allt om hur 

 inskolningen skulle gå till, hur vi skulle göra vid hämtning, 

 lämning och deras rutiner. Vi fick gå runt och titta i lokalerna och så” 

 (Vårdnadshavare från två-veckorsinskolning). 

 

 

Enligt Markström et. al. (2013) är det förskolan som oftast tar kontakt med 

vårdnadshavare inför första samtalet angående inskolning, medan undersökningen visar 

att majoriteten av vårdnadshavarna var de som hade tagit första kontakten. 

Vårdnadshavare från den föräldraaktiva inskolningen erbjöds inskolningssamtal där 

information tilldelades. Det är bägge parters ansvar att förmedla information under 

inskolningssamtalet som underlättar inskolningsprocessen (Markström et. al, 2013). 

Vårdnadshavare som medverkade i den föräldraaktiva inskolningen hade olika 

erfarenhet av mötet med pedagogerna inför inskolningen. Några fick ta kontakt för att få 

information om inskolningen på egen hand, i McIntyre et al. (2007) forskning visade sig 

att vårdnadshavarnas efterfrågan av kommunikationsvägar mellan förskola och hem 

skiljde sig. Några efterfrågade skriftlig kommunikation, besöka förskolans lokaler, 

övergångsmöten där processen bearbetas samt informationsmöte (a.a.). Några 

vårdnadshavare från undersökningen fick erbjudande om att komma på 

informationsmöte och var nöjda med informationen. 

 

 
5.3.2 Vårdnadshavares inflytande och delaktighet 

Resultatet precenteras vårdnadshavarnas uppfattningar på vilket inflytande de haft i 

inskolningsprocessen samt vilken delaktighet de haft i val av inskolningsmetod. 

 
”Det kom aldrig något val, vill du ha den här metoden? Så nej” (Vårdnadshavare 

från den föräldraaktiv inskolning). 

 

En tydlig likhet mellan alla informanter var svaret ”nej” i frågan om de fick möjlighet 

att välja inskolningsmetod.  
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”Inget, det tycker jag inte. Jag undrar lite hur de hade gjort om det inte hade gått

  så bra som det gjorde, hur de hade gjort om han bara hade velat sitta hos mig.

  Hade man förlängt det då eller hur hade man gjort?” (Vårdnadshavare från

  föräldraaktiv inskolning). 

 

Ingen av vårdnadshavarna uppfattar att de var delaktiga vid val av inskolningsmetod 

eller att de hade något inflytande på inskolningsprocessen. De fick inskolningsprocessen 

beskriven under inskolningssamtalet och ett mindre antal av vårdnadshavarna hade 

ingen kännedom om att det fanns olika metoder i verksamheterna. Övriga 

vårdnadshavare visste att det fanns olika metoder genom sina anhöriga, vänner och 

några genom tidigare ha erfarenhet av att skola in. 

 

 
”Noll tror jag, det hade känts jobbigt om de hade haft tredagarsinskolning 

 då vet jag inte riktigt hur mycket jag hade velat påverka om det. 

 (Vårdnadshavare från två-veckorsinskolning). 

 

 

Undersökningen visar att vårdnadshavarnas inflytande saknades vid 

inskolningsprocessen, 68 % av vårdnadshavare som deltagit i McIntyre et al. (2007) 

forskning där vårdnads havarnas inflytande ifrågasätts, visar att vårdnadshavare 

efterfrågar mer delaktighet i förberedelserna av inskolning. Vårdnadshavarna efterfrågar 

inte bara delaktighet i övergången utan även att ta del av information om hur de kan 

förbereda barnen. Skolverket (2010) beskriver i förskolans läroplan hur vårdnadshavare 

ska vara delaktiga i beslut som tas samt ha inflytande i verksamheten, vilket inte 

stämmer överens med vårdnadshavarnas perspektiv på inskolningen då de inte alls 

uppfattar att de har något inflytande. 

 
”Jag hade inte känt mig bekväm att lämna honom dag tre, jag hade velat  

  blanda dem och haft en längre period fast hela dagar så man hade fått vara med

  hela tiden” (Vårdnadshavare från föräldraaktiv inskolning).   

 

Majoriteten av vårdnadshavarna från föräldraaktiva inskolningen hade velat ha 

inflytande på inskolningsmetoden genom att förlänga metoden med några dagar och 

uttrycker att det är mestadels för egen skull, att det är de själva som inte kände sig redo. 

Samtidigt säger de att det fungerade för barnen även om de själva anger att tre dagar var 

för kort så gick det bra att lämna. Vårdnadshavarna berättar att de var skeptiska under 

inskolningen om det skulle räcka med tre dagar, men det gick bra och fungerade. Hade 

det inte fungerat hade de velat ha möjligheten att påverka genom att förlänga 

inskolningen. Majoriteten av vårdnadshavare från två-veckorsinskolningen hade velat 

ha en inskolningsmetod där de trappade upp med antalet timmar om dagen, istället för 

att ha en timme första veckan sedan två timmar andra veckan för att sedan börja heldag. 

De hade velat få möjlighet att se olika delar av dagen och trappa upp från en timme till 

två, till tre och sedan korta ner två veckor till en vecka. En vårdnadshavare som var 

mycket nöjd hade inga synpunkter. 

 

 
”Nä för den funkade bra och han var ju redo så det kändes bra. Personalen

  gjorde ändringar utifrån hur barnen var under inskolningen” 

  (Vårdnadshavare från två-veckorsinskolning). 
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Undersökningen visar vårdnadshavarnas osäkerhet om hur pass god relation barnen 

hinner få till pedagogerna under tre dagar vilket även är en nackdel med den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden (Harju & Tallberg Broman, 2013). Även den långa 

inskolningen på två veckor har fått en viss kritik av vårdnadshavare då det visar sig 

både i undersökningen och styrks utifrån Markström och Simonsson (2013) att den 

långa inskolningsmetoden uppfattas som en utdragen process av vårdnadshavare. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det med hjälp och vägledning av vuxna och de 

kamrater som går på förskolan som barnet under inskolningsprocessen introduceras in i 

förskolansverksamheten (Säljö, 2012). 

 

5.4 Slutsats 

 Vårdnadshavarnas från den föräldraaktiva inskolningen var tveksamma inför 

inskolningen om det skulle fungera med så få dagar. 

 

 Vårdnadshavare från den föräldraaktiva inskolningen hade velat ha tydligare 

instruktioner från pedagogerna hur de skulle förhålla sig under inskolningen. 

  

 Vårdnadshavarnas uppfattningar av de olika metoderna visar att båda 

inskolningsmetoderna kan förbättras. Den föräldraaktiva inskolningsmetoden 

kan förlängas med några dagar medan två veckorsmetoden kan förkortas några 

dagar samt variera i tider så att inskolningen sker under olika delar av dagen. 

 

 Trots att vårdnadshavarnas perspektiv och förslag på hur inskolningen kan 

förbättras så uppfattar alla vårdnadshavarna att inskolningen i slutänden 

fungerade.  

 

 Vårdnadshavarnas oro som framkom i resultatet visar sig ha koppling till 

pedagogernas brist på delaktighet under inskolningen. Pedagogerna uppfattades 

som passiva. Enligt vårdnadshavarna tog pedagogerna inget initiativ till att lära 

känna barnen.  

 

 Undersökningen visar utifrån vårdnadshavares perspektiv att de inte har något 

inflytande i inskolningsprocessen och inte heller någon delaktighet i val av 

inskolningsmetod. 
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6 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares perspektiv på inskolning utifrån de 

olika inskolningsmetoder som råder i verksamheterna. Nedan diskuteras kring de svar 

som framkommit i studiens resultat i relation till bakgrunden och tidigare forskning.  
 

6.1 Samspel mellan vårdnadshavare och pedagoger 
Kommunikationen som i det sociokulturella perspektivet beskrivs som ett redskap 

skulle kunna underlätta samspelet mellan vårdnadshavarna och förskollärarna genom att 

kommunicera och förtydliga vad som förväntas av bägge parter under inskolningen 

(Säljö, 2012). Det framträder i resultat från vårdnadshavarna att samspelet är bristfälligt 

angående informationen om hur vårdnadshavarna ska agera under inskolningen i 

verksamheten. Information om hur inskolningen går till är något majoriteten av 

vårdnadshavarna mottagit men information om varför metoden används och syftet med 

den kan tolkas som bristfällig. Niss (1988) hävdar att inskolningsprocessen inte bara är 

en övergång för barnet mellan hem och förskola utan även för vårdnadshavarna och 

därför är det viktigt att förskolan tänker på samspelet med vårdnadshavarna i 

förberedelserna av inskolningen. McIntyre et al. (2007) forskning visar att 

vårdnadshavare efterfrågar information om hur de kan förbereda barnen inför 

inskolningen, vilket inte framkommer i studiens resultat. Dock framkommer det i 

resultatet tveksamhet hos vårdnadshavarna över hur den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden på så få dagar kan fungera. Detta kan bero på bristfälliginformation 

i samspelet mellan vårdnadshavare och pedagog. Säljö (2012) beskriver 

kommunikationen som betydande i det sociokulturella perspektivet för att tolka och 

förstå varandra vilket blir avgörande för att ett samspel ska kunna ske. Samspelets 

betydelse för barns introduktion i förskolan styrker även Hedin (1987) och Niss (1988) 

som påtalar att vårdnadshavare bör vara mer delaktiga. Studiens undersökning visar att 

vårdnadshavarna uppfattar pedagogerna som passiva och att de inte tar initiativ till att 

lära känna barnen under inskolningsprocessen. En aspekt som kan förklara 

pedagogernas passivitet under inskolningen är det Broberg et al (2014) beskriver utifrån 

ett av tre perspektiv på inskolning vilket innebär att barnet självt ska interagera i 

förskolans verksamhet. Dock visar de andra två perspektiven att samspelet mellan 

vårdnadshavare och barn samt pedagoger och vårdnadshavare har betydelse för 

inskolningen (a.a.). En förklaring till samspelets betydelse mellan barn, vårdnadshavare 

och pedagoger kan förklaras med den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012).  I det 

sociokulturella perspektivet beskrivs den proximala utvecklingszonen hur barn med stöd 

av en mer kompetent vuxen träder över från en utvecklingsnivå till en annan vilket är 

precis det som sker under inskolningsprocessen. Tillsammans med vårdnadshavare och 

pedagog möter barnet nya miljöer och utmaningar som barnet med stöd anpassas till 

(a.a.). Barns introduktion i förskolan är en avgörande period i livet och en del av den 

sociala interaktionen vilket även ses som ett betydande komplement till föräldrarnas 

omsorg (Commodari, 2013). Barns sociala och kognitiva utveckling visar sig även ha en 

betydande koppling till anknytningen mellan vårdnadshavare och barn samt barn och 

pedagog. Men om det är möjligt för barn att utveckla en anknytningsrelation till en 

pedagog under inskolningen oavsett inskolningsmetod då majoriteten av 

vårdnadshavare i studien hade synpunkter på hur metoderna kan förbättras finns det 

ingen forskning som stöder. Dock klargör Harju et al. (2013) att när barnet får en daglig 

kontakt med en pedagog skapas en trygghet för barnet vilket kan vara en förutsättning 

för pedagogen och barnet att utveckla en bra relation. Det som Veríssimos et al. (2014) 

forskning illustrerar är att de första relationerna barnet skapar kommer att påverka 

framtida relationer utifrån de erfarenheter barnet har med sig. De konsekvenser som blir 
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när barnet har erfarenheter av otrygganknytning leder till att barnet kommer ha svårt att 

skapa goda relationer vid möten med nya människor. De relationer som barnet utvecklat 

till pedagoger i förskolan kommer att påverka de förväntningar barnet har på kommande 

lärare eftersom barnet bär med sig sina erfarenheter (a.a.). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan pedagogens roll som handledare till barnet bli betydande för att skapa 

den trygga anknytning som barnet behöver för att integrera i förskolans verksamhet 

(Säljö, 2012).  

 

6.2 Inskolningsmetoder ur vårdnadshavarnas perspektiv 
Harju och Tallberg Broman (2013) beskriver den föräldraaktiva inskolningen som den 

mest populära. Utifrån vems perspektiv anses den föräldraaktiva inskolningen vara den 

mest populär bör ifrågasättas då undersökningen i denna studie visar på att ingen 

vårdnadshavare med erfarenhet av två-veckorsinskolning efterfrågade den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden. Resultat i studien pekar på att vårdnadshavare från 

den föräldraaktiva inskolningen ställde sig frågandes till den korta 

inskolningsprocessen, det vill säga hur den skulle kunna fungera med så få dagar. Dock 

hävdar Broberg et al. (2014) att det finns studier som visar att barn inte påverkas av 

inskolningens längd.  Även resultat som presenteras i denna studie visar att 

vårdnadshavarna trots förslag på förändringar på inskolningsmetoderna dock ansåg att 

de fungerar. Vårdnadshavarnas förslag på ändringar av inskolningsmetoderna kan tyda 

på efterfrågan av mer inflytande på inskolningsprocesserna och delaktighet i val av 

inskolningsmetod, framförallt kan det bero på att vårdnadshavarna ser till sitt eget 

behov. Ett större inflytande på inskolningen efterfrågas även i McIntyre et al. (2007) 

forskning som utgår ifrån att undersöka vårdnadshavarnas inflytande i inskolningen. 

Brist på inflytande utifrån vårdnadshavares uppfattning bekräftas i denna studie genom 

att vårdnadshavare har förslag på förändringar. Om det kan finnas en koppling mellan 

vårdnadshavares inflytande och deras förståelse för pedagogernas förhållningssätt är en 

tänkvärd aspekt. Markström och Simonsson (2013) menar att syftet med två- 

veckorsinskolningen är att barnet allteftersom ska fungera bättre utan stöd från sin 

vårdnadshavare i förskoleverksamheten där vårdnadshavarna ska ha en passiv roll. 

Utifrån Markström och Simonsson (2013) kan det tydas som en liknande förklaring 

eventuellet kan ge vårdnadshavarna mer förståelse för pedagogernas agerande, då 

vårdnadshavarna i undersökningen inte ansåg att pedagogerna tog något initiativ till att 

lära känna deras barn och uppfattades istället som oengagerade. Likväl som det kan visa 

att pedagogerna inte hade något syfte med den passiva rollen de intog under 

inskolningen utifrån denna aspekt kan vårdnadshavarnas uppfattning bli ett redskap för 

pedagogerna till att utveckla sin profession. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

menar Säljö (2012) att pedagogen roll under inskolningsprocessen kan ses som en 

handledare. Pedagogens delaktighet i inskolningsprocessen blir att handleda barn och 

vårdnadshavare, vid barnets introduktion i förskolan (a.a.). Vårdnadshavarna uppfattar 

inte att pedagogerna och barnen under inskolningens korta tid hinner skapa någon form 

av relation. För vårdnadshavarna hade det varit en trygghet om barnet skapat en relation 

till pedagogerna innan det var dags för lämning. Forskning visar att de tidiga 

relationerna som barn skapar kommer att påverka nya möten med människor vilket även 

kan ha betydelse för de kommande anknytnings relationer barnet skapar (Veríssimo 

m.fl, 2014). 

 

6.3 Vårdnadshavares förväntningar och oro  
Resultatet i studien visar att majoriteten av vårdnadshavare kände oro inför 

inskolningen vilket även Welchons et al. (2015) forskning visar. Den största oron hos 
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vårdnadshavarna i studiens undersökning kan bero på att ansvaret för barnet lämnas 

över till någon annan vilket även Niss (1988) anser kan ligga tillgrund för den oro som 

vårdnadshavare känner. Niss (1988) framhåller att de orostankar som vårdnadshavarna 

känner vid inskolning grundas i brist på förtroende till pedagogerna. Hedin (1987) 

menar att samspel mellan vårdnadshavare och pedagoger kan minska vårdnadshavarnas 

oro genom att de tillsammans hittar lösningar så att vårdnadshavarna kan bli delaktiga i 

utvecklingen av inskolningsmetoderna (a.a.). Den oro vårdnadshavare uppfattar inför 

och under inskolningsprocessen skiljer sig i studiens undersökning mellan mäns och 

kvinnors beteende som vårdnadshavare. Vad det har för betydelse för barns introduktion 

i förskolan kan ifrågasättas då det i läroplanen uttrycks att förskolan ska se till varje 

individs behov (Skolverket, 2012). Dock visar Grady et al. (2012) forskning att 

vårdnadshavares bemötande skiljer sig åt mellan män och kvinnors agerande. 

Kvinnorna uppvisar ett mer bekräftande beteende genom att dra ut på lämningen vid 

förskolan för att pussa, krama och hålla om vilket kan leda till negativa konsekvenser. 

Forskningen pekar på att detta beteende kan leda till att barnet söker efter bekräftelse av 

pedagogerna istället för att integrerar i barngruppen (a.a.). Detta blir en negativ effekt då 

barn utvecklas genom att integrera i barngruppen och genom att kommunicera med 

andra mer kompetenta individer (Säljö, 2012). Undersökningen visar även att 

vårdnadshavarna har olika förväntningar, men på vilket sätt kan vårdnadshavarnas 

förväntningar påverka barnets introduktion i förskolans verksamhet är en tänkvärd 

aspekt. Forskning framhåller att vårdnadshavare som saknar erfarenhet av inskolning 

har svårare att förbereda sina barn inför övergången mellan hem och förskola 

(Amerijckx et al., 2015). Övergången mellan hem och förskola är en stor förändring där 

barnet ska socialiseras i förskolans verksamhet som skiljer sig från hemmet på många 

sätt. Barnet möter en ny miljö, ny struktur med nya regler som barnet inte är van vid 

(a.a.). Barnet som introduceras i den nya miljön befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen, vilket Säljö (2012) refererar till Vygotskij som beskriver utifrån det 

sociokulturella perspektivet då barnet förflytta sig från en utvecklingsnivå till nästa 

(Säljö, 2012). Enligt Amerijckx et.al (2015) kan det i detta fall innebär att barnet 

introduceras in i förskolans verksamhet och med stöd av pedagoger och vårdnadshavare 

tas den främmande omgivningen in och barnet vänjer sig succesivt vid miljön genom att 

utforska den under inskolningsprocessen.  

 

 

6.4 Första kontakten med förskolan 
Markström et. al. (2013) förklarar att det oftast är förskolan som tar första kontakten 

med vårdnadshavarna vilket kan ifrågasättas då resultatet i undersökningen visar att 

majoriteten av vårdnadshavarna uppfattar att de var de som tog den första kontakten 

inför inskolningen. Dock var det ingen vårdnadshavare som uttryckte någon efterfrågan 

av något annat tillvägagångsätt att motta information, vilket vårdnadshavare i McIntyre 

et al. (2007) forskning gjorde. Vårdnadshavarna i undersökningen verkar inte ställa 

några krav genom att ifrågasätta eller efterfråga andra informationsvägar. Troligtvis kan 

det vara så att de är nöjda med den information de får. Några vårdnadshavare i 

undersökningen fick erbjudande att komma på informationsmöte och var nöjda med 

informationen där. Det tycks bero på att de fick möjlighet att uttrycka sig och på så sätt 

få inflytande i förskolans verksamhet. 

 

6.5 Delaktighet och inflytande 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar undersökningens resultat att vårdnadshavarna 

inte uppfattar att de har något inflytande inför valet av inskolningsmetod och inte heller 
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inskolningsprocessen då det inte sker ett samspel utan pedagogerna tar besluten (Säljö, 

2012). Det kan ifrågasättas varför vårdnadshavare inte har inflytande i övergången till 

förskoleverksamheten, då förskolans läroplan tydligt beskriver övergången som en 

viktig process där introduktionen för vårdnadshavare och barn ska vara god (Skolverket, 

2010). Även McIntyre et al. (2007) forskning ifrågasatte vårdnadshavarnas delaktighet 

inför inskolningsprocessen. Forskningen pekar på att vårdnadshavare ville delta i 

övergångsmöten där inskolningsprocessen diskuteras för att få möjlighet att påverka 

verksamheten (a.a.). Undersökningen visar utifrån resultaten att vårdnadshavarnas 

inflytande saknades, det bristfälliga inflytandet bör reflekteras över då forskning stödjer 

vårdnadshavares delaktighet samt att förskolans personal ses som ett komplement till 

vårdnadshavarnas omsorg (Commodari, 2013). Hur vårdnadshavare kan få större 

inflytande och delaktighet framkommer genom de resultat som studien visar då 

vårdnadshavare från respektive inskolningsmetod har förslag på hur metoderna utifrån 

vårdnadshavares perspektiv kan förbättras. Vårdnadshavarna från två-

veckorsinskolningen uttryckte att inskolningsmetoden hade kunnat förbättras genom att 

variera inskolningstiderna så att de fick se olika delar av dagen och vårdnadshavare som 

erfarit den föräldraaktiva inskolningsmetoden hade velat förlänga processen med några 

dagar. Markström och Simonsson (2013) beskriver den föräldraaktiva 

inskolningsmetodens längd tre - fem dagar. Detta kan problematiseras om det är vad 

verksamheten erbjuder vårdnadshavarna då studiens undersökning visar att barnet från 

dag tre eller fyra lämnas utan sin vårdnadshavare på förskolan. Dessutom visar 

resultatet även att vårdnadshavare som deltagit i den föräldraaktiva inskolningen hade 

önskat en förlängning av inskolningsprocessen så kan det ifrågasättas vem som beslutat 

att inskolningen är klar efter två till tre dagar, vilket kan tyda på bristande 

kommunikation mellan hem och förskola (Säljö, 2012). I det sociokulturella 

perspektivet ses kommunikationen som betydande för att samspel ska kunna ske. Vidare 

hävdar även Niss (1988) att samspelet mellan hem och förskola har betydelse för 

barnets uppfattning av inskolningen. Syftet med samspelet är att vårdnadshavare och 

pedagoger att ta gemensamma beslut vilket kan leda till att barn få en trygg och positiv 

uppfattning av inskolningen (a.a.). Säljö (2012) som hänvisar till Vygotskijs 

beskrivning av det sociokulturella perspektivet påtalar att vårdnadshavaren samt 

pedagogens roll blir att vägleda barnet i inskolningsprocessen. Därmed blir 

kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagog ett betydande verktyg för att 

vägleda barnet (a.a.).  

 

6.6 Förslag till vidare forskning 
För att utveckla undersökningen hade en ytterligare aspekt i undersökningen kunnat 

vara att intervjua pedagog, för att se hur de uppfattar vårdnadshavarnas inflytande och 

på så sätt även synliggöra samspelet mellan förskola och hem under övergången. 

Undersökningen ger vårdnadshavarnas perspektiv på inskolningsmetoderna men med 

fördel för utveckling av vårdnadshavarnas delaktighet skulle även pedagoger kunna 

delta i undersökningen med liknande frågor. Samspelet mellan hem och förskola 

uppfattas troligtvis olika av vårdnadshavare och pedagoger. Vårdnadshavarnas 

perspektiv som i undersökningen visar att de uppfattar brist på inflytande kanske utifrån 

pedagogernas perspektiv uppfattas som god. Utifrån det Skolverket (2010) ligger 

ansvaret hos pedagogerna att se till så vårdnadshavarna är delaktiga och har inflytande i 

förskolans verksamhet (Skolverket, 2010). Undersökningen visade även att majoriteten 

av vårdnadshavare fick ta första kontakten med förskolan inför inskolningen, detta 

skulle vara intressant att undersöka om det skiljer sig med hur det ser ut i andra 

kommuner. Undersökningens syfte var att ta fram vårdnadshavarnas perspektiv på deras 

inflytande och delaktighet av inskolning. I resultatet framkom även att det skiljer sig 
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mellan hur män och kvinnor agerar under inskolningen, då kvinnor visar större oro 

vilket även tidigare forskning stödjer. Detta skulle kunna forskas vidare med ett 

genusperspektiv för att undersöka och jämföra varför det skiljer sig och hur det 

eventuellt kan påverka barnet.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 Hur uppfattar vårdnadshavare inskolning utifrån de inskolnings metoder 

som råder? 

Hur uppfattade du inskolningen? 

På vilket sätt deltog du under inskolningen? 

Hur hade inskolningsprocessen kunnat förbättras?  

Hur uppfattade du att ditt barn introduceras in i förskolans verksamhet under 

inskolningen? 

 

 Hur skiljer sig vårdnadshavarnas förväntningar på inskolningen utifrån de 

olika inskolningsmetoderna de erfarit? 

Vilka känslor uppfattade du inför inskolningen? 

Vilka förväntningar hade du inför inskolningen? 

Hur togs den första kontakten inför iskolningen och av vem? 

Vilken information tilldelades dig innan inskolningens start? 

 

 Vilket inflytande har vårdnadshavare haft på val av inskolningsmetod? 

Vilket inflytande hade du i val av inskolnings metod? 

Gav förskolan dig möjlighet att välja inskolnings metod? 

Var du medveten om att det finns olika metoder som råder i olika verksamheter? 

Hur hade du velat påverka inskolningsmetoden? 
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Bilaga B  
 

Hej! 

Mitt namn är Sofie Jonsson, jag är student på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag håller på att skriva mitt examensarbete som behandlar 

inskolningsprocesser vid förskolan och skulle behöva komma i kontakt mer Er 

vårdnadshavare som relativt nyligen skolat in Ert barn. 

Forskning och litteratur jag har fördjupat mig i visar att oro hos vårdnadshavare inför 

övergången mellan hem och förskola är väldigt vanlig och syftet med mitt arbete är att 

undersöka vårdnadshavares perspektiv på, och uppfattningar av, inskolningen för att 

kunna ge förslag på en förbättring av inskolningsmetoderna. Er medverkan i 

undersökningen är därför mycket betydelsefull. Jag vill genom intervju ta del av hur Ni 

uppfattade inskolningsprocessen. Intervjun kommer att innefatta ca 13 frågor och 

beräknas ta ca 20 min.  

 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket innebär att deltagandet är frivilligt, om du så skulle vilja så kan du när som 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande i undersökningen kommer 

att behandlas konfidentiellt och de resultat som presenteras i mitt arbete kommer enbart 

att användas i forskningsändamål. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta mig för mer information. 

Kontakta mig (eller säg till någon av förskolelärarna) så bokar vi en träff för intervjun, 

min förhoppning är att göra intervjuerna under v.39-40 då jag har möjlighet att anpassa 

tiderna efter dig. Jag har fått tillåtelse att utnyttja utrymme på förskolan vilket gör det 

möjligt att delta vid lämning eller hämtning. 

 

Tack på förhand! 

 

Sofie Jonsson: sj222ep@student.lnu.se 

Mobilnummer: xxx-xxxxxxx 
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