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SAMMANFATTNING: 
 
INLEDNING: Studien är inriktad på vad förskollärare upplever som viktigt att beakta vid 
inskolningar och skildrar upplevelser av att skola in barn med annat modersmål än svenska, 
jämfört med barn med svenska som modersmål. Tidigare forskning som presenteras belyser 
bland annat inskolningar med fokus på samverkan och samspel. Därmed är avsikten att 
komplettera med forskning om inskolningar av barn med olika modersmål.   
 
SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR: Syftet är att öka förståelsen för vad förskollärarna i 
studien upplever som viktigt att beakta vid inskolningar. Studiens frågeställningar är följande:  
Vad upplever förskollärarna som viktigt att beakta vid inskolningar? Vilka upplevelser skildras 
angående inskolningar av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med 
svenska som modersmål?  
 
METOD: En kvalitativ metod har genomförts i form av intervjuer med förskollärare som har 
erfarenhet av inskolningar utav barn med olika modersmål. Studien har inspirerats av en 
fenomenografisk ansats. Intervjumaterialet spelades in och transkriberades. Därefter 
genomfördes en analys för att urskilja likheter och skillnader som kategoriserades. Studiens 
resultat presenteras genom sammanfattningar av förskollärarnas berättelser och med citat. 
 
RESULTAT: Förskollärarna framhåller relationsskapande, flexibilitet och att vara en 
tillgänglig anknytningsperson som viktiga beaktanden under inskolning. Vidare uttrycker  
några vikten av att utse en ansvarspedagog och att kommunicera information. Förskollärarna 
uttrycker både likheter och skillnader i upplevelser angående inskolningar av barn med annat 
modersmål än svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål. Nästan samtliga 
förskollärare upplever fler svårigheter med att skola in barn med annat modersmål än svenska 
på grund av språkliga hinder. Tid och planering beskrivs som viktigt vid inskolningar,  speciellt 
av barn med annat modersmål än svenska. För att möta kommunikativa utmaningar och 
möjliggöra en god introduktion används icke-verbal kommunikation, informationsblad på olika 
språk, bilder samt språkliga personella resurser. 
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INLEDNING 
 
I förskollärares arbetsuppgifter ingår att ansvara för barns introduktion i förskolan genom 
samverkan med vårdnadshavare. För att möjliggöra en god start utformat efter barnet är det 
viktigt med en fungerande kommunikation med kontinuerliga samtal mellan förskollärare och 
vårdnadshavare (Carlberg, Granberg & Lindfors 2012, ss. 18-21). Inskolningen kan utgöra en 
stor och känslosam omställning då mötet med förskolan innebär en ny främmande miljö och 
nya människor. Övergången mellan hem och förskola kan frambringa starka känslor av oro. 
Det är således viktigt att förskolläraren har förmågan att utforma inskolningen efter både 
barnets och vårdnadshavarens behov för att kunna skapa en trygg och förtroendefull inskolning 
(Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 148).  
 
Under min förskollärarutbildning har ett ökat intresse för inskolningar vuxit fram. Drivkraften 
i att studera området grundar sig i att inskolningsperioden är viktig då det under inskolning ofta 
sker ett första möte med omsorg och lärande utanför hemmet (Månsson 2011, ss. 7–20). Studien 
genomförs ur ett förskollärarperspektiv med fokus på förskollärares upplevelser kring 
inskolningar och att skola in barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med 
svenska som modersmål. Motivet till att studera inskolningar utifrån modersmål grundar sig i 
att det behövs forskning inom den valda inriktningen.  Skolverket (2013, ss. 4-5, 58) framhåller 
att den svenska förskolan tar emot allt fler barn och vårdnadshavare med annat modersmål än 
svenska. Vidare betonar Skolverket att nästintill vart femte förskolebarn använder mer än ett 
språk i vardagen,  det är därför viktigt att förskollärarna redan vid inskolning får en uppfattning 
om barnets språkliga kompetens för att erbjuda språkliga resurser vid behov. Under 
invänjningen är det enligt Skolverket även betydelsefullt att förskollärarna grundlägger ett 
förtroende hos vårdnadshavare och barn, för att kunna möjliggöra ett fortsatt samarbete. Att 
undersöka inskolningar ur ett förskollärarperspektiv är också relevant utifrån förskollärares 
uppdrag då det i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 5,13) betonas att: 
  
Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 
introduktion i förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 13).  Förskolans uppgift innebär att i samarbete 
med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 
(Lpfö 98, rev. 2016, s. 5). 
 
Eftersom förskollärare har det yttersta ansvaret över att utforma en god introduktion in i 
förskolan är det intressant att undersöka vad förskollärare upplever som viktigt att beakta vid 
inskolningar. Vidare kommer uppsatsen att fokusera på vilka upplevelser som skildras 
angående inskolningar av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med 
svenska som modersmål.   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Syfte:  
 
Syftet är att öka förståelsen för vad förskollärarna i studien upplever som viktigt att beakta vid 
inskolningar. 
 
Frågeställningar: 
  

• Vad upplever förskollärarna som viktigt att beakta vid inskolningar?  
 

• Vilka upplevelser skildras angående inskolningar av barn med annat modersmål än 
svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål?  

 

BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Två begrepp som är centrala i studien är inskolning och modersmål, vilket förklaras i följande 
text: 
 
Inskolning: Innebär den invänjningstid som spenderas på att introducera barnet och dess 
vårdnadshavare in i förskolans verksamhet (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 149).  
  
Modersmål: Enligt Skolverket (2013 ss. 8–9) framhålls ursprung, kompetens, attityder och 
funktion som kriterier för modersmål. Ursprung syftar till det eller de språk som först lärs in. 
Attityder refererar till språk som personen identifieras med. Kriteriet kompetens innebär hur 
väl språket behärskas och funktion innebär hur språket anpassas efter olika sociala situationer. 
I studien används begreppet modersmål utifrån ursprung och kompetens, med fokus på det 
språk som barnet först lärt in och behärskar väl. 
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BAKGRUND/ TIDIGARE FORSKNING  
 
I det här avsnittet redogörs för vetenskapliga studier och litteratur som går att relatera till 
uppsatsens undersökningsområde angående inskolningar i förskolan och även inskolningar i 
relation till modersmål. Den tidigare forskning och litteratur som presenteras i följande text 
belyser samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare, inskolning och samspel, 
anknytning, kommunikation som informationsutbyte under inskolning och inskolning av barn 
med annat modersmål än svenska. Dock finns en medvetenhet om att några av studierna 
genomfördes för flera år sedan, men därmed är det av ytterligare relevans att genomföra 
uppsatsens studie då det tycks behövas ny forskning inom området.  

FÖRSKOLLÄRARES & VÅRDNADSHAVARES SYN PÅ SAMVERKAN  
 
Preschool-home cooperation in change av Sandberg och Vuorinen (2008, ss. 151–153), har ett 
bredare fokus än uppsatsen och fokuserar inte specifikt på inskolningar. Studien undersöker 
däremot samarbetet mellan vårdnadshavare och förskollärare. I artikeln presenteras 
förskollärares och vårdnadshavares syn på samverkan mellan förskolan och hemmet. Studien 
är genomförd på förskolor i mellersta Sverige. En kvalitativ metod har tillämpats bestående av 
individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Syftet med studien är att undersöka vad 
förskollärare och vårdnadshavare har för syn på att samverka tillsammans. Urvalsgruppen 
bestod av 26 förskollärare och 32 vårdnadshavare. Förskollärarnas yrkeserfarenhet varierade 
mellan 2 år och 43 år men majoriteten av dem hade arbetat i förskolor i över 20 år. Likheter 
med uppsatsens studie är att det har genomförts kvalitativa intervjuer angående samverkan med 
vårdnadshavare som även är en del av uppsatsens fokus. Skillnaden är dock att uppsatsens 
studie dessutom fokuserar på samverkan under inskolning i relation till modersmål.   
 
Intervjuundersökningen som Sandberg och Vourinen (2008, ss. 151-158) genomfört, visar att 
det är viktigt med en samverkan, med det enskilda barnet i fokus. Studiens resultat visade även 
att det är betydelsefullt att förskollärarna erbjuder varierande samverkansformer eftersom de 
olika formerna tilltalade olika vårdnadshavare. Genom ett brett utbud ökar möjligheten att nå 
samtliga vårdnadshavare. De samverkansformer som öppnade upp för en dialog var kontakten 
mellan förskollärare och vårdnadshavare vid hämtning och lämning och kommunikationen vid 
utvecklingssamtal. Dock framkom att både förskollärare och vårdnadshavare betonar att 
kvaliteten på dialogen varierade beroende på tidpunkt under dagen. Vidare bestod 
kommunikationen ibland endast av att utbyta nödvändig information på grund av tidsbrist eller 
om personalen på förskolan skiftat under dagen (Sandberg & Vuorinen 2008, ss. 151–158).  
 
Barnets ålder visade sig ha betydelse för förskollärares och vårdnadshavares kommunikation. 
Ju yngre barnet var desto större behov fanns av en daglig dialog angående barnets vistelse på 
förskolan. På avdelningar med barn 1–3 år tenderade kommunikationen att handla om barnets 
fysiska hälsa. På avdelningar med äldre barn tenderade istället kommunikationen mellan 
förskollärare och vårdnadshavare att handla om barnets emotionella välbefinnande. Men även 
hur barnet fungerar socialt blir mer betydelsefullt ju äldre barnet blir, enligt studien. 
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Vårdnadshavarna i studien önskar dessutom mer tid för att kommunicera med förskollärarna 
genom fler individuella möten där barnets utveckling är i fokus. Utvecklingssamtal framhålls 
som den mest uppskattade samverkansformen (Sandberg & Vuorinen 2008, ss. 151–160). 
Genom den presenterade studien framkommer dock inga kunskaper om samverkan under 
inskolning i relation till modersmål, vilket den här uppsatsen, däremot kan bidra med.  

SAMVERKAN UNDER INSKOLNINGSPROCESSEN 
 
Det finns flera författare som skildrar vikten av att samverka med vårdnadshavare under 
inskolning. Vid inskolning är det enligt Arnesson Eriksson (2010 ss. 124–133), viktigt att 
förskollärarna anstränger sig för att skapa ett gott och förtroendefullt samarbete med barnets 
vårdnadshavare. Även Calderon (2004, s. 14) belyser att det är viktigt med tillit och förtroende 
för att kunna möjliggöra ett samarbete som underlättar inskolningen. 
 
Arnesson Eriksson (2010 ss. 124–133) betonar att varje inskolning kräver förberedelser från 
förskollärarens sida i form av planering och att kontakta och informera vårdnadshavare inför 
inskolningen. Informationen kan förskollärarna förmedla skriftligt och muntligt. Enligt Niss 
och Söderström (2006, ss. 111–115) bör samverkan fungera som ett tvåvägssamtal mellan 
förskollärare och vårdnadshavare, där parterna får möjlighet att föra en dialog och ställa frågor 
till varandra gällande inskolningen. Introduktionen kan utformas på flera sätt och på en del 
förskolor utövas gruppinskolning. Dock bör förskolläraren utgå från varje enskilt barns behov, 
även om inskolningen sker i grupp. Förskolläraren bör i ett tidigt skede informera 
vårdnadshavarna om att det är förskolläraren som beslutar när vårdnadshavarna kan gå iväg,  
det är således viktigt med en nära dialog. Arnesson Eriksson (2010, s. 131) belyser att 
förskollärare och vårdnadshavare bör ha ett samtal efter inskolningen för att utbyta tankar och 
funderingar. Därefter bör en god samverkan präglas av en daglig kontakt, detta då barnets 
hämtning och lämning möjliggör en kontinuitet i kommunikationen mellan förskollärare och 
vårdnadshavare. 
 

INSKOLNING OCH SAMSPEL MELLAN BARN OCH PEDAGOG 
 
I en artikel av Månsson (2011, ss. 7–20) presenteras en svensk studie angående inskolning av 
spädbarn in i förskolan. Artikeln behandlar, i likhet med uppsatsen, området inskolning. Den 
har dock en annan inriktning då den även undersöker samspelet mellan pedagoger och barn 
samt mellan barn och social praktik under inskolning. Fokus ligger på barnens introduktion till 
förskolan, detta då artikeln poängterar att inskolningen är viktig eftersom perioden oftast 
innebär ett första möte för barnet med omsorg och lärande utanför hemmiljön. Även om studien, 
i likhet med uppsatsen innehåller en intervjustudie har den dock ett annat fokus då den fokuserar 
på samspel under inskolningar och inte på inskolningar av barn med olika modersmål som 
uppsatsens studie.  
 
Studien genomfördes på en svensk förskola under inskolningar i form av intervjuer med 
pedagoger och observationer av flickor och pojkar i åldrarna 1 år till 18 månader. Observationer 
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utfördes under barnens introduktion in i förskolan. Olika vardagliga situationer på förskolan 
som överlämningar, måltider och blöjbyten observerades. Genom observationer och intervjuer 
belyser studien barnens samspel med pedagogerna och den pedagogiska miljön på förskolan. 
En samspelsprocess som beskrivs som viktig för barnets välbefinnande på förskolan är 
överlämnandet från hem till förskola (Månsson 2011, ss. 7–20).  
 
I studien framgår att överlämnandet från hem till förskola tenderar att bli en laddad situation. 
Under övergångsfasen försöker pedagogerna ersätta den trygghet som barnen är vana vid att få 
från sina hem. Under övergången behandlas barnen främst som behövande och i behov av 
omsorg och tröst från förskolans personal. Studien visar vidare att det är av vikt att varje barn 
har varsin pedagog som fungerar som en nyckelperson under övergången men även efter barnet 
blivit lämnat på förskolan. Nyckelpersonen bör ta hand om barnet under hela 
introduktionsperioden och ska finnas tillgänglig som stöd för barnet under den fortsatta 
vistelsen på förskolan (Månsson, 2011, ss. 7–20). Studien visar ytterligare på att förskollärarna 
inte endast ser på spädbarnen som behövande utan även som kompetenta individer. Vidare visar 
studiens resultat på att barnen uppmuntras till att försöka att klara av situationer på egen hand, 
redan under inskolningen. Vidare resulterade pedagogernas barnsyn i en pedagogisk miljö, där 
de använde sig av utrustning och material som möjliggjorde att barnen i flera situationer fick 
chansen till att utifrån sin kapacitet hantera utmaningar på förskolan (Månsson, 2011, ss. 7–20). 

KOMPLETTERANDE ANKNYTNINGSPERSON 
 
I en avhandling med titeln Kompletterande anknytningsperson på förskola (Hagström, 2010) 
presenteras en studie med fokus på att undersöka hur förskollärare kan utvecklas i sin roll som 
anknytningsperson åt barn med svåra hemförhållanden. I studien fick förskollärarna 
kompetensutveckling inom anknytningsteorin för att bemöta barnets behov av att knyta an till 
personalen på förskolan. Dock handlar studien om anknytning på förskolan och inte specifikt 
om inskolningar, till skillnad från uppsatsens studie.  
 
Genom en narrativ metod fick förskollärarna muntligt och skriftligt berätta om arbetet med 
anknytningsbarnen och hur de upplevde att kompetensutvecklingen bidrog till utveckling i 
rollen som anknytningsperson på förskolan (Hagström 2010, ss. 23–24, 73–79). Genom 
förskollärarnas berättelser framkom att anknytningsbarnen är i stort behov av omsorg och 
struktur på förskolan, förtroendeingivande personal och att det är viktigt att det råder nära 
kontinuitet i kontakten med en förskollärare på förskolan. Vidare betonades vikten av att arbeta 
med samsspelsutveckling och att spendera tid på att skapa en god kontakt med förskolebarnets 
vårdnadshavare (Hagström 2010, ss. 186–188).   
 
Även Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss. 13,148-151) lyfter fram vikten av att 
förskollärare erhåller kompetens om anknytningens betydelse och agerar anknytningsperson 
under inskolning, för att möjliggöra trygghet för barnet. Enligt Normell (2004 s. 49) har barn 
ett medfött behov av att knyta an till en närstående person. Viktiga förutsättningar för att 
utveckla ett tryggt anknytningsmönster är att en närstående är tillgänglig och lyhörd för barnets 
behov. Tillgänglighet innebär att finnas nära till hands och ge barnet regelbunden närhet. Utöver 
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fysisk närhet krävs det dessutom att vara lyhörd för barnets signaler. Broberg, Hagström och 
Broberg (2012, s. 44) framhåller att det som förskollärare är betydelsefullt att utgöra en trygg 
bas under inskolning, varifrån barnets utforskande av omvärlden kan utgå från. Det är även 
viktigt att personalen på förskolan fungerar som en ”säker hamn” som är möjlig att återvända 
till vid känslor av otrygghet. Att erbjuda trygghet är viktigt för att det lilla barnet ska våga 
utforska sin miljö och således utvecklas och inhämta nya färdigheter och kompetenser. På 
förskolan kan någon ur personalen agera tillfällig anknytningsperson under separationen från 
vårdnadshavaren.  Studier påvisar att utbildad förskolepersonal har visat sig lika lyhörda för 
spädbarnets signaler som vårdnadshavaren, och att de därmed kan tillfredsställa barns 
känslomässiga behov under inskolning (Broberg, Hagström & Broberg 2012,  ss. 33, 35, 151–
152). 

KOMMUNIKATION SOM INFORMATIONSUTBYTE 
 
Kommunikation under inskolning är inte någon ny forskningsfråga. I Preschool a new 
beginning for children and parents av Hadden och Fowler (1997, ss. 36–39), undersöks 
kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskolepersonal. Här under den viktiga 
övergångsperioden från hem till förskola och även efter avslutad inskolning. Studien har dock 
ett annat perspektiv än uppsatsen, detta då fokus ligger på familjernas upplevelser av 
kommunikationen, till skillnad från uppsatsens studie som är inriktad på förskollärarnas 
upplevelser.  
 
Hadden och Fowler (1997, ss. 36–39) genomförde intervjuer med 17 familjer som nyligen 
skolat in sina barn. Studiens resultat visade att majoriteten av familjerna upplevde att 
kommunikationen med förskolepersonalen hade minskat efter inskolningen i förskolan. En del 
av familjerna uttryckte besvikelse över minskningen i kommunikationen. Vidare bestod 
kommunikationen inte alltid om det individuella barnet utan flera familjer fick veckovis 
informationsbrev om förskolebarnens aktiviteter. Familjerna upplevde det som oroväckande 
med minskningen av kommunikation och uttryckte att de önskade en mer frekvent 
kommunikation angående sina barn. I artikeln framhålls att inskolningen i förskolan utgör en 
stor förändring och början på ett nytt kapitel i barnets och vårdnadshavarnas liv. Det är vidare 
viktigt att förskolan har en fungerande kommunikation med familjen och att de tillsammans 
planerar och förbereder inför barnets första period på förskolan. Genom att tillsammans planera 
inskolningen kan de lägga grunden för kommunikation och samverkan för de kommande åren. 
I artikeln framhålls vidare att en dialog mellan förskolepersonal och vårdnadshavare tenderar 
till att underlätta samarbetet och familjens anpassning till förskolan. 
 
Enligt Hadden och Fowler (1997, ss. 36–39) är det viktigt med en frekvent kommunikation 
mellan förskollärare och familjer både före, under och efter inskolningsperioden. Vidare 
understryks vikten av en god kontakt mellan förskola och barnets familj, detta då information 
om inskolningens upplägg kan bidra till att minska eventuell oro. I artikeln framhålls att det är 
vanligt att vårdnadshavare upplever en oro över sina barn under inskolningsperioden. Det är 
således viktigt med ett informationsutbyte där familjen får möjlighet till att få eventuella frågor 
besvarade. Vidare beskrivs även vikten av att förskolepersonalen får värdefull information om 
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barnet, exempelvis hur barnet kommunicerar och att de får information om barnets personlighet. 
Genom detaljerad information kan förskolepersonalen planera inskolningen utifrån barnet, 
detta för att sträva efter att barnet ska känna sig välkommet och mer bekvämt i den nya miljön. 
Artikeln skildrar att familjer har olika behov och att det är viktigt att förskolepersonalen är 
flexibla och anpassar sig efter familjen. Vidare är det betydelsefullt att i ett tidigt skede börja 
bygga upp en respektfull relation med vårdnadshavaren genom en frekvent dialog för att 
underlätta övergången mellan hem och förskola (Hadden & Fowler 1997, ss. 36–39). 
 
I stödmaterial från Skolverket (2013, s. 58) betonas att inskolningen är en viktig del av 
förskollärares arbetsuppgifter eftersom introduktionen lägger grunden för ett fortsatt samarbete 
med vårdnadshavare och barn. Kommunikationen under inskolningen är grundläggande för att 
utbyta information. Det kan dock försvåras när förskollärare och vårdnadshavare samt barn 
saknar en gemensam språkplattform. Det är nödvändigt att finna en fungerande väg för 
kommunikation under inskolning för att skapa förutsättningar för en god start in i förskolan. 
Vidare kan det underlätta att utse en ansvarig förskollärare under inskolning som har ansvaret 
för inskolningen och kontakten med barn och vårdnadshavare. 
 
Enligt Ladberg (2003, ss. 81–83) kommunicerar vi med varandra genom flera olika kanaler. 
Förutom det verbala språket, använder vi kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Som 
förskollärare är det viktigt att använda och uppmärksamma både den verbala och icke-verbala 
kommunikationen under inskolning. 

INSKOLNING AV BARN MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA 
 
Skolverket (2013, ss. 24-25) framhåller betydelsen av kommunikationen med både barn och 
dess vårdnadshavare under inskolning. Här framhålls att barn med annat modersmål än svenska, 
vilka precis anlänt till Sverige, brukar försöka att kommunicera på modersmålet under 
inskolningen. Om det inte finns någon annan i förskolan som talar samma språk kan det 
resultera i att barnet tystnar under inskolningen och istället tillämpar olika sätt att kommunicera 
icke-verbalt. Den icke-verbala kommunikationen kan ske genom att barnet använder sig av 
kroppsspråk, grimaser eller protester för att uttrycka sin vilja. Det är därför betydelsefullt att 
förskollärarna bemöter barnens icke-verbala kommunikation med förståelse och bekräftelse 
under inskolningen.  
 
Om förskolläraren upptäcker att familjen saknar erfarenhet av inskolningar och har varierade 
kunskaper i det svenska språket så är det extra viktigt att som ansvarig förskollärare visa 
tydlighet under inskolningsprocessen. I en del förskolor tar förskollärarna hjälp av språkliga 
resurser som exempelvis tolk vid inledande samtal, i vissa situationer dessutom under 
inskolningsprocessen (Skolverket, 2013, s. 58). Enligt Calderon (2004, ss. 52–55) är det 
betydelsefullt för förskollärarna att snabbt få en uppfattning om barnets språkliga kompetens 
för att kunna utforma inskolningen därefter. Skolverket (2013, s. 58) belyser att förskollärarna 
bör utreda vilket språk barnet har som modersmål och hur väl barnet behärskar det svenska 
språket under inskolningen. Vid inskolningar av yngre barn är det vidare relevant att ta reda på 
om barnet börjat kommunicera på sitt modersmål. Om det är ett äldre barn som inskolas, är det 
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viktigt att få information om vilket eller vilka språk som barnet kommunicerar på i sin hemmiljö 
till vardags. Under inskolningen bör förskollärarna även samtala med vårdnadshavarna om 
deras förväntningar på förskolan och vad de har för syn på deras barns språkutveckling, både 
gällande deras modersmål och det svenska språket. Vidare är barnets språkutveckling viktig för 
barnets inhämtande av kunskaper på förskolan. Förskollärarna bör informera vårdnadshavarna 
om de språkliga resurser som förskolan har att erbjuda, exempelvis om det finns tillgång till en 
tolk eller modersmålspedagog (Skolverket 2013, ss. 20, 58).  
 
SAMMANFATTNING BAKGRUND/ TIDIGARE FORSKNING   
 
Sammanfattningsvis har det här avsnittet behandlat tidigare studier och litteratur som på olika 
sätt går att relatera till arbetet med inskolning av små barn i förskolan. Vid sökningen efter 
tidigare forskning har flera studier om anknytning påträffats, men det har varit svårt att finna 
studier om området inskolning i relation till modersmål. Den forskning som presenterats går 
dock att relatera till uppsatsens undersökningsområde eftersom den skildrar olika 
omständigheter som kan påverka inskolningen, som samverkan mellan förskollärare och 
vårdnadshavare, samspel mellan barn och pedagog, förskollärare som kompletterande 
anknytningsperson och kommunikation under inskolning. Mina slutsatser utifrån den tidigare 
forskningen är således att det är viktigt att som förskollärare sträva efter en god samverkan, 
fungerande samspel och agera, som en kompletterande anknytningsperson för att möjliggöra en 
gynnsam inskolning som lägger grunden för barnets trivsel på förskolan. Dessutom visar 
tidigare forskning på att det är viktigt med kommunikation med vårdnadshavare för att utbyta 
information under inskolning. Vidare framhålls vikten av att under inskolning ta reda på barnets 
språkliga kompetens och se till att barnet får utveckla både det svenska språket och 
modersmålet, detta då språket beskrivs som betydelsefullt för barnets lärande på förskolan. Den 
tidigare forskningen belyser även att inskolningen ofta innebär ett första möte med omsorg och 
lärande utanför hemmet och att det därmed är viktigt med en trygg inskolning för barnets 
utveckling.  
 
Uppsatsen tar avstamp i tidigare forskning och den betoning som olika studier lägger på 
kommunikationen mellan förskolepersonal och vårdnadshavare. Uppsatsen fokuserar på 
inskolningar men istället med inriktning på vad förskollärarna i studien upplever som viktigt att 
beakta vid inskolningar och hur inskolningar av barn med annat modersmål än svenska upplevs, 
jämfört med att skola in barn med svenska som modersmål. Att genomföra en studie angående 
inskolningar i relation till modersmål motiveras med att kombinationen har varit svår att finna, 
och att det därmed är intressant att undersöka vad förskollärare har för olika upplevelser av att 
skola in barn med olika modersmål. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT FENOMENOGRAFI  
 
För att uppnå syftet att öka förståelsen för vad förskollärarna i studien upplever som viktigt att 
beakta vid inskolningar behövs en teoretisk ansats som fokuserar på människors upplevelser 
och förståelser. Enligt Dahlgren och Johansson (2009, s. 122) handlar fenomenografin om att 
skildra hur människan upplever och förstår företeelser i sin omvärld. Den kommer därför att 
användas som utgångspunkt för att analysera deltagarnas berättelser i den här studien.  
 
Fenomenografin utvecklades under slutet av 1970-talet vid Göteborgs universitet (Reis 2011, 
s. 25). Ansatsen är användbar vid bedrivandet av kvalitativ forskning i form av enskilda 
intervjuer, för att skildra och analysera olika människors uppfattningar om ett område 
(Dahlgren & Johansson 2009, s. 122). Fenomenografer studerar ofta forskningsfrågor som är 
inriktade på lärande och förståelse i pedagogiska sammanhang (Marton & Both 2000, s. 147). 
En grundtanke inom fenomenografin är att företeelser har olika innebörder för olika individer. 
Ansatsen har med åren utvecklats till en blandning mellan metodologisk och epistemologisk 
teori (Kroksmark, 2007, s. 4).  
 
Av Marton och Both (2000, s. 146) uttrycks att: Fenomenografin har sin grund i ett intresse för 
att beskriva fenomen i världen såsom andra betraktar dem, och att avtäcka och beskriva 
variationer i det avseendet, i synnerhet i ett pedagogiskt sammanhang.  
 
I Fenomenografins grunder ingår att som forskare vara medveten om att fenomen i omvärlden 
kan upplevas olika av olika individer. Det finns dock begränsningar i hur många olika sätt ett 
fenomen kan uppfattas på. Inom fenomenografin är forskaren ute efter att skildra variationen i 
människors tankar och upplevelser av en företeelse. Att bilda sig en uppfattning om någonting 
som beskrivs innebär att skapa sig en förståelse för företeelsen, eller med andra ord att erfara 
någonting. En uppfattning kan däremot språkligt förmedlas på flera sätt vid en intervju vilket 
innebär en utmaning i att försöka förstå deltagarnas omvärld. För att som forskare skapa 
förståelse för deltagarnas uppfattningar under fenomenografiska intervjuer är det således viktigt 
att forskaren får utförliga svar. För att erhålla uttömmande svar kan forskaren tillämpa en 
samtalsteknik vid namn probing som möjliggör utvidgning av dialogen genom att ställa 
följdfrågor (Dahlgren & Johansson 2009 ss. 122- 126).  

FÖRSTA ORDNINGENS OCH ANDRA ORDNINGENS PERSPEKTIV 
 
Enligt Reis (2011, s. 26) gör man åtskillnad mellan första och andra ordningens perspektiv inom 
fenomenografin. Med första ordningens perspektiv skildras fenomen som är kopplade till 
forskarens intresse, till skillnad från andra ordningens perspektiv där forskaren fördjupar sig i 
hur andra människor erfar ett fenomen. Marton och Both (2000, s. 154) beskriver att första 
ordningens perspektiv handlar om när vi människor tar för givet att en företeelse erfars på ett 
visst sätt. Intentionen med fenomenografin är dock att inta ett andra ordningens perspektiv och 
fånga in de olika sätt som människor upplever den undersökta företeelsen och tolka det genom 
att kategorisera variationerna (Marton & Both 2000, s. 159).  
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BESKRIVNINGSKATEGORIER OCH UTFALLSRUM 
 
Enligt Marton och Both (2000, ss. 162-163) kan en undersökt företeelse kategoriseras i olika 
sätt att beskriva hur företeelsen uppfattas, vilket görs genom så kallade beskrivningskategorier. 
Begreppet beskrivningskategorier innebär att forskaren skapar kategorier utifrån deltagarnas 
sätt att uppfatta det område som undersökts. Sammansättningen av beskrivningskategorierna 
benämns som utfallsrummet, det innefattar tydliga grupperingar av aspekter kring den 
undersökta företeelsen. Enligt Dahlgren och Johansson (2009, ss. 123,132) innebär 
utfallsrummet den uppsättning olika uppfattningar som framkommit om en företeelse under 
enskilda intervjuer med olika individer. Genom att utgå från fenomenografin och synliggöra 
variationerna av olika uppfattningar om ett fenomen, kan det bli möjligt att utveckla en ökad 
förståelse om hur människor uppfattar fenomenet.   
 
SAMMANFATTNING FENOMENOGRAFI   
 
Sammanfattningsvis handlar fenomenografi om att undersöka olika uppfattningar kring en 
företeelse (Dahlgren & Johansson 2009, s. 132). Den fenomenografiska ansatsen är därmed 
relevant för en studie med fokus på förskollärares upplevelser av inskolningar. Fenomenografin 
är, enligt Marton och Booth (2000, s. 163), lämplig att utgå ifrån vid pedagogisk forskning. 
Ansatsen är således av ytterligare relevans då studien genomförs ur ett förskollärarperspektiv. 
Genom fenomenografin kan variationen av de olika aspekterna av en företeelse bli synliggjord 
och bidra till förståelse (Dahlgren & Johansson 2009, s. 132). Viktiga begrepp inom 
fenomenografin är den första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv 
beskriver fenomen som är av intresse, jämfört med andra ordningens perspektiv där en 
fördjupning sker i hur deltagarna erfar ett fenomen (Reis 2011, s. 26). Andra centrala begrepp 
är beskrivningskategorier och utfallsrum. Beskrivningskategorier handlar om att kategorisera 
utifrån deltagarnas uppfattningar. Utfallsrummet är variationen av uppfattningar som 
framkommer och innehåller  grupperingar av deltagarnas uppfattningar (Marton & Both 2000, 
s. 162). Genom att i studien synliggöra förskollärarnas variationer i uppfattningar kan det bli 
möjligt att utveckla en fördjupad förståelse för förskollärarnas upplevelser. Fördelarna med att 
använda fenomenografin är att ansatsen kan underlätta besvarandet av syftet, vilket är att öka 
förståelsen för vad förskollärarna i studien upplever som viktigt att beakta vid inskolningar. 
Vidare kan fenomenografin bidra till att undersöka vilka olika upplevelser som skildras 
angående inskolningar av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med 
svenska som modersmål. Genom att undersöka variationen av upplevelser kring inskolningar 
är strävan att nå en ökad förståelse för förskollärarnas upplevelser och erfarenheter av 
undersökningsområdet.  
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METOD 
  
Uppsatsen inleddes med att studera tidigare forskning inom pedagogik och välja ut ett aktuellt 
område utifrån ett förskollärarperspektiv. Utifrån det valda området inskolningar formulerades 
syftet att öka förståelsen för vad förskollärarna i studien upplever som viktigt att beakta vid 
inskolningar. Utifrån undersökningens syfte kommer en kvalitativ metod med intervjuer att 
tillämpas. Valet av metod finner stöd i metodlitteratur, exempelvis Aspers (2011, s. 14) som 
betonar att kvalitativa intervjuer är att föredra vid undersökningar där forskaren vill få en 
fördjupad förståelse, för det som studeras genom att närma sig deltagarna via samtal. Genom 
kvalitativa intervjuer är förhoppningen att få förskollärarna att öppna upp sig och berätta om 
sina upplevelser och erfarenheter. Eftersom syftet är att öka förståelsen för vad förskollärarna i 
studien upplever som viktigt att beakta vid inskolningar, så känns valet av en kvalitativ metod 
som mest relevant för undersökningsområdet. Kvalitativ forskning innebär vidare att gå på 
djupet och skapa sig en förståelse av människors språkliga berättelser. Kvalitativa studier kan 
genomföras genom observationer eller intervjuer (Fejes & Thornberg 2009, ss. 17–19). Enligt 
Bryman (2011, ss. 340–341) handlar kvalitativa studier om att analysera och tolka berättelser 
eller observationer vilket är aktuellt genom kvalitativa intervjuer i den här studien. Genom att 
utföra intervjuer med olika förskollärare är strävan att få en ökad förståelse för deltagarnas 
upplevelser kring inskolningar. May (2013, ss. 159–166) poängterar att intervju som metod kan 
bidra till en fördjupad insikt i deltagarens upplevelser, erfarenheter känslor, åsikter och 
värderingar. 
 
URVAL 
 
Thornberg och Fejes (2009) redogör för de två huvudtyperna av urval som är sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att forskaren slumpmässigt väljer ut 
deltagare och att alla inom exempelvis en vald yrkeskategori har lika stor möjlighet att bli 
utvalda till undersökningen. Vidare måste ett sannolikhetsurval med väldigt hög sannolikhet 
vara representativt för hela den undersökta gruppen, dock tillämpas sällan urvalstypen i 
pedagogiska studier. Istället är det vanligare att använda ett icke-sannolikhetsurval inom 
pedagogik. Eftersom den här uppsatsen fokuserar på pedagogik och med tanke på 
undersökningens syfte och frågeställningar känns det mer passande att genomföra ett icke-
sannolikhetsurval. Då studien är inriktad på att öka förståelsen för vad förskollärarna i studien 
upplever som viktigt att beakta vid inskolningar och inskolningar i relation till modersmål har 
det genomförts ett icke-sannolikhetsurval. Detta har gjorts genom att avsiktligt välja ut 
deltagare som arbetar på förskolor i områden med flerspråkighet. Vidare har förskollärare valts 
ut som har lång erfarenhet av inskolningar av barn med olika modersmål. Intervjuer sker 
individuellt med fem utbildade förskollärare som arbetar på tre olika förskolor, i en medelstor 
stad. Urvalet är begränsat till yrkeskategorin förskollärare eftersom det i ingår i förskollärares 
uppdrag att ansvara för barnets och vårdnadshavarens introduktion in i förskolan (Lpfö 98 rev. 
2016, s. 13). Första kontakten med deltagarna var via besök på de olika förskolor som 
förskollärarna arbetar på. Under de besöken blev förskollärarna informerade om syftet med 
studien och blev tillfrågade om att delta, vilket alla uttryckte intresse för.  
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FÖRBEREDELSER INTERVJUER  
 
Före genomförandet av intervjuerna fördes en reflektion över vilken form av intervju som var 
mest lämplig för att uppnå studiens syfte. May (2013, ss. 159–166) redogör för olika former av 
intervjuer, vilka är gruppintervju, strukturerad intervju ostrukturerad intervju eller 
semistrukturerad intervju. Gruppintervjuer möjliggör att undersöka gruppnormer och 
dynamiken i grupper. Strukturerad intervju innebär att varje deltagare måste besvara samma 
fråga och att varje intervju ska ha samma struktur. Ostrukturerad intervju präglas av en öppen 
karaktär där deltagaren kan tala mer öppet vid besvarandet av frågorna. Vid semistrukturerad 
intervju är frågorna vanligtvis detaljerade och förutbestämda men forskaren har större frihet att 
gå in i en djupare dialog med varje deltagare. Enligt Aspers (2011, s. 143) består den 
semistrukturerade intervjun av planerade frågor, men det ger även utrymme för följdfrågor. Vid 
skapandet av intervjuguiden föll valet på en semistrukturerad intervju med förutbestämda frågor 
som finns som bilaga i slutet av uppsatsen, (se bilaga 2). För att skapa en djup dialog med 
deltagarna kommer det även att finnas utrymme till följdfrågor under intervjuerna. Enligt 
Dahlgren och Johansson (2009, s. 126) bör fenomenografiska intervjuer bestå av ett mindre 
antal frågor som är utformade utifrån de företeelser som är i fokus för studien. Intervjuguiden 
är således utformad med endast sju frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enligt 
May (2013, s. 136) är öppna intervjufrågor att föredra om forskaren vill ge deltagaren större 
frihet att besvara frågan. Då fokus ligger på att skapa en djup dialog, liksom att skapa en 
förståelse för vad förskollärarna upplever som viktigt att beakta vid inskolningar och 
inskolningar i relation till modersmål, har öppna frågor formulerats. Efter konstruerandet av 
studiens intervjufrågor utformades även ett informationsbrev som innehöll en presentation av 
studiens syfte och forskningsetiska principer i relation till studien, (se bilaga 1). 
Intervjufrågorna och informationsbrevet skickades via mejl till deltagarna före studiens 
genomförande. Detta för att de skulle vara informerade om viktig information angående studien 
och i förväg få möjlighet att reflektera över intervjufrågorna.  
 
GENOMFÖRANDE INTERVJUER  
  
De individuella intervjuerna ägde rum med varje förskollärare på respektive förskola. 
Intervjuerna skedde i ett enskilt rum för att minska risken för distraktion från omgivningen. 
Vidare genomfördes varje intervju ostört med hänsyn till etiken, för att ingen obehörig skulle 
kunna höra vad som berättades under samtalet. Vid intervjutillfällena medtogs de utskrivna 
informationsbreven och intervjufrågorna som deltagarna hade erhållit i förväg. Dessa utskrifter 
fanns tillgängliga för deltagarna. Före intervjun fördes ett samtal om informationen som 
deltagarna tagit del av i form av syfte, intervjufrågor och etiska aspekter. Några förskollärare 
uttryckte att de uppskattade att de fått frågorna skickade i förväg. De flesta hade läst igenom 
frågorna och funderat över sina upplevelser och erfarenheter inom området. Flera förskollärare 
framförde även att de upplevde undersökningsområdet som relevant och viktigt. Deltagarna 
blev tillfrågade ännu en gång om tillåtelse till att spela in samtalet som ljudfil, vilket godkändes 
av samtliga. Vid fenomenografiska intervjuer är det viktigt att spela in varje intervju för att få 
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med hela dialogen. Ljudinspelningarna ska sedan transkriberas för att sträva efter tillförlitlighet. 
En dialog mellan forskaren och deltagaren utvecklas främst beroende på deltagarens svar under 
den rådande intervjusituationen (Dahlgren & Johansson, 2009 s. 126). Under intervjuerna var 
de förutbestämda intervjufrågorna i fokus men även följdfrågor uppkom under samtliga 
intervjuer. Efter varje avslutad intervju fördes anteckningar om tankar från 
intervjusituationerna. Varje intervju transkriberades direkt efteråt och kommer att användas för 
att analysera datamaterialet. 
 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  
  
Vid bedrivandet av forskning är det, enligt Bryman (2011 ss. 131-132), av stor vikt att ta hänsyn 
till de forskningsetiska principerna. De etiska principerna är följande: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 
att den som bedriver forskning måste informera deltagarna om undersökningsområdets syfte. 
Kravet innefattar även att ge information om att en medverkan är frivillig och att det finns 
möjlighet att avsluta sitt deltagande när som helst under en pågående studie. Vidare krävs att 
forskaren informerar om studiens tillvägagångssätt så att inga oklarheter råder kring studiens 
olika moment. Genom att skicka ut informationsbrev till samtliga deltagare i förväg (se bilaga 
1), informerades förskollärarna om syftet med studien och att medverkan var frivillig samt att 
det fanns möjlighet att avsluta deras deltagande under pågående studie. Vidare blev 
förskollärarna informerade om sin anonymitet i studien och att inga korrekta namn på 
förskollärarna eller förskolorna kommer att nämnas då istället fingerade namn kommer att 
presenteras.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta, detta då de själva 
får avgöra om de godkänner en medverkan eller inte. Om en studie genomförs med någon 
minderårig deltagare krävs tillåtelse till studien från båda vårdnadshavarna (Bryman 2011 ss. 
131-132). Samtyckeskravet har också följts då deltagarna blev tillfrågade om de godkände en 
medverkan i studien före det att studien påbörjades. De blev dessutom tillfrågade om intervjun 
fick spelas in, vilket samtliga deltagare godkände. Även konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet har tagits hänsyn till. Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter 
ifrån deltagarna ska behandlas varsamt och därmed finns inga personuppgifter från 
förskollärarna åtkomliga för obehöriga. Nyttjandekravet betyder att de insamlade uppgifterna 
endast får brukas för den planerade forskningens ändamål (Bryman 2011, ss. 131-132). 
Nyttjandekravet har funnits i åtanke då datamaterialet endast kommer att användas till den här 
studien.  
 
GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET  
 
Vid genomförandet av uppsatsens studie har giltighet och tillförlitlighet funnits i åtanke för att 
sträva efter att undersökningen ska generera ett trovärdigt resultat. Enligt Patel och Davidson 
(2003, ss. 103–105) handlar giltighet vid bedrivandet av forskning om studiens kvalitet. Vid 
kvalitativa studier uppnås giltighet genom att forskaren håller sig till det valda ämnet och 
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verkligen undersöker det som ska undersökas. Vidare är det av stor vikt med en medvetenhet 
hos forskaren kring hur olika val under forskningsprocessen kan påverka studiens giltighet. I 
uppsatsens studie har intervjufrågorna formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningar, 
detta för att undersöka det som är avsett. Därmed har undersökningens giltighet funnits i åtanke. 
Enligt Bryman (2011, s. 49) handlar tillförlitlighet om huruvida studien påverkas av 
tillfälligheter eller slumpmässiga händelser och om studiens resultat blir densamma om studien 
upprepas. Dock är studiens material begränsat och avsikten är inte att dra generella slutsatser 
om yrkesgruppen förskollärare, utan fokus ligger på det som de fem förskollärarna uttrycker 
om sina upplevelser i studien. Patel och Davidson (2003, s. 101) framhåller att det vid 
kvalitativa studier är viktigt att ha tillförlitlighet i åtanke gällande hur datamaterialet samlas in, 
värderas och tolkas. Även om strävan med uppsatsens studie är att uppnå tillförlitlighet finns 
en medvetenhet om att omständigheter under de olika intervjutillfällena eventuellt kan påverka 
utsagorna. För att sikta på att uppnå en tillförlitlig studie har samtliga deltagare vid varje 
intervju fått samma huvudfrågor. Deltagarnas utsagor har också transkriberats ordagrant utifrån 
de inspelade ljudfilerna av intervjuerna. Studiens fenomenografiska ansats har även varit till 
hjälp vid analys av materialet för att försöka tolka intervjusvaren på ett tillförlitligt sätt. I 
studiens resultatavsnitt presenteras resultatet med flera citatutdrag utifrån intervjuerna för att 
stärka trovärdigheten.  
 
ANALYSERING AV DATAMATERIAL  
 
Analyseringen av det transkriberade materialet har inspirerats av en fenomenografisk 
analysmodell av Dahlgren och Johansson (2009), vilken i sju steg redogör för hela 
arbetsprocessen från första läsningen av materialet till hur kategorierna namnges. Steg 1 innebär 
att genomläsa det transkriberade intervjuerna flera gånger, för att närmare bekanta sig med 
deltagarnas utsagor (Dahlgren & Johansson 2009, ss. 127–131). I steg 1 genomläste jag 
noggrant de transkriberade intervjuerna flera gånger, för att bekanta mig med förskollärarnas 
utsagor.  
 
I Steg 2 inleds analysen med fokus, på kondensation. Under det här steget bör forskaren sträva 
efter att urskilja de mest betydande mönstren ur intervjuerna via utklipp av citatstycken utifrån 
utsagorna (Dahlgren & Johansson 2009, ss. 127–131). I steg två inleddes analysen med att söka 
efter de mest betydelsefulla utsagorna från intervjuerna. Vid sökandet efter citat fanns syftet 
och frågeställningarna i åtanke. Viktiga citat och passager färglades i olika färger, en färg för 
varje deltagare och klipptes sedan ut från materialet för att underlätta följande steg i analysen. 
  
Steg 3 innebär en jämförelse mellan citatstycken med sökande efter att hitta skillnader och 
likheter utifrån intervjuerna. I fenomenografin strävar forskaren efter att finna variation eller 
skillnader mellan människors upplevelser. För att möjliggöra det är det även viktigt att leta efter 
likheter (Dahlgren & Johansson 2009, ss. 127–131). När betydelsefulla citat var utklippta 
påbörjades en jämförande process mellan citaten, med fokus på att finna skillnader och likheter. 
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 I steg 4 grupperas de skillnader och likheter som forskaren funnit genom att samla stycken från 
utsagorna i olika grupper och relatera dessa till varandra (Dahlgren & Johansson 2009, ss. 127–
131).  I det fjärde steget grupperades de skillnader och likheter som funnits mellan de olika 
passagerna och relaterades till varandra. Vidare utgör de grupper som bildats olika teman som 
presenteras i resultatavsnittet.  
 
Steg 5 innebär att artikulera kategorierna och därmed ha likheterna i sikte och sträva efter att 
finna kärnan av likheter (Dahlgren & Johansson 2009, ss. 127–131). När skillnader och likheter 
hade sorterats ut genomfördes en djupläsning av de utklippa utsagorna med sikte på att finna 
kärnan av likheter i de kategorier som skapats.   
  
Steg 6 innefattar att namnge kategorierna. Genom namngivandet av kategorier kan det bli 
tydligare vilka skillnader och likheter som framkommit genom intervjuerna (Dahlgren & 
Johansson 2009, ss. 127–131). I det sjätte steget skedde namngivning av kategorierna, detta för 
att tydliggöra de skillnader och likheter som framkommit utifrån deltagarnas utsagor. Namnen 
på kategorierna går att finna i resultatavsnittet.  
 
Steg 7 består av en kontrastiv fas där alla stycken granskas och jämförs för att undersöka om 
de passar i fler än en kategori, alternativt flera kategorier. Tanken är att varje kategori ska vara 
uttömmande. Det här steget tenderar att flera kategorier sammanförs till färre kategorier. De 
olika kategorierna som visar resultatet av intervjuundersökningen bildar tillsammans ett 
utfallsrum (Dahlgren & Johansson 2009, ss. 127–131). I det sjunde och sista steget av 
analysmetoden genomfördes en kritisk granskning av samtliga passager som kategoriserats. 
Vidare fördes en reflektion över om dessa kunde höra till flera kategorier. Strävan med denna 
metod var att sammanföra kategorierna till ett färre antal. Kategorierna presenteras i kommande 
resultatavsnitt.  

 
  



 

16 
 

 
RESULTAT 
  
I följande avsnitt presenteras förskollärarnas uppfattningar om viktiga beaktanden vid 
inskolningar, och hur de upplevs i relation till barnens och vårdnadshavarnas modersmål. Fokus 
har varit på att finna skillnader, detta då Dahlgren och Johansson (2009, ss. 127–131) betonar 
att fenomenografiska studier bör sträva efter att finna skillnader mellan människors upplevelser. 
Följande teman har framkommit genom analysen: Viktiga beaktanden vid inskolningar; Skapa 
relationer; Förskollärare som tillgänglig anknytningsperson; Ansvarspedagog; Kommunicera 
information om förskola och barn; Inskolningar i relation till modersmål; Tid och planering; 
Kommunicera icke-verbalt, informationsblad bilder; Språkliga personella resurser. De 
förskollärare som medverkat i studien är: Maria, Emma, Karin, Anna och Kristina.  

VIKTIGA BEAKTANDEN VID INSKOLNINGAR 
 
Utifrån intervjuerna framgår att förskollärarna upplever inskolningsperioden som betydelsefull 
för barnets fortsatta vistelse på förskolan. Förskollärarna lyfter att det är viktigt att grundlägga 
en trygghet under inskolning eftersom trygghet skildras som en förutsättning för barnets 
välbefinnande på förskolan. Vidare framhålls relationsskapande med barn och vårdnadshavare 
som viktigt under inskolning genom att vara tillmötesgående, lyhörd och flexibel. Andra viktiga 
beaktanden som uttrycks är att vara en tillgänglig anknytningsperson, utse en ansvarspedagog 
och kommunicera information om förskola och barn under inskolning. Presentationen av 
förskollärarnas berättelser sker i teman, både genom sammanfattningar utifrån intervjuerna och 
med hjälp av utklippta citat från den transkriberade texten.  

SKAPA RELATIONER 
 
Ett tema som framträdde i studien var att skapa goda relationer under inskolning och att 
möjliggöra en god samverkan. Det skildrar samtliga förskollärare som viktiga beaktanden vid 
arbetet med inskolning. Dock framträder skillnader i förskollärarnas utsagor angående deras 
uppfattningar om vikten av en god relation med barn gentemot vårdnadshavare. Maria uttrycker 
att hon upplever det som lika viktigt att skapa en nära relation till både barnet och 
vårdnadshavarna under inskolning. Vidare hävdar hon att inskolningsperioden främst handlar 
om relationsskapande, detta för att grundlägga en trygg och förtroendefull relation med 
familjen:  

Det handlar först och främst om att vi ska skapa en relation och barnen ska bli trygga med oss, 
föräldrarna ska bli trygga med oss, det är därför vi har en inskolning. Allt handlar om att vi 
ska skapa en trygghet för både barn och föräldrar så att vi får en bra relation. (Maria) 
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Emma lyfter däremot att en bra relation och samverkan med vårdnadshavarna är  viktigt för att 
inskolningen ska fungera. Hon upplever att trygga vårdnadshavare möjliggör ett tryggt barn, 
detta då hon har erfarenhet av att vårdnadshavarnas känslor ofta överförs till barnet:  
 
Alltså samverkan, förälderns samverkan är ju A och O för tryggheten för barnet såklart. 
(Emma) 
 
Karin upplever att det är viktigt att se till både barnets och vårdnadshavarnas bästa under 
inskolning och att sträva efter en god kontakt med båda. Hon uttrycker till skillnad från de andra 
förskollärarna, att det är viktigt att vara en flexibel förskollärare och anpassa inskolningarna 
utifrån barnet och vårdnadshavarnas önskemål:  
 
Att se till varje barns och föräldrars bästa, det är det viktigaste. Vi skolar både in barnen men 
vi skolar även in föräldrarna i denna miljö, det måste man tänka på. Föräldern ska ju skolas in 
på samma villkor och ibland är det så att barnen är färdig inskolade men inte föräldrarna. Allt 
är att vara flexibel, lyhörd för just var som händer där då.  (Karin) 
 
Anna uttrycker en uppfattning som skiljer sig från de andra förskollärarna då hon framhåller 
det som viktigast att skapa en nära relation till barnet. Dock tillägger hon att även relationen 
med vårdnadshavarna är viktig för att inskolningen ska fungera:  
 
För mig personligen tycker jag att det är viktigare att skapa en trygghet och nära relation till 
barnet än till föräldrarna, även om det också är viktigt att ha en nära relation till föräldrarna. 
(Anna) 
 
Sammanfattningsvis visar citaten att förskollärarna upplever det som viktigt med 
relationsskapande och samverkan.  Även flexibilitet och lyhördhet uttrycks som betydelsefullt 
under inskolning. Maria och Karin upplever det som viktigt att skapa en lika nära relation till 
både barnet och vårdnadshavarna under inskolning, till skillnad från Emma som betonar vikten 
av skapa en god relation till vårdnadshavarna och Anna som framhåller att hon personligen 
upplever det som viktigast att etablera en nära relation till barnet.  

FÖRSKOLLÄRARE SOM TILLGÄNGLIG ANKNYTNINGSPERSON 
 
Nästa tema är att vara en tillgänglig anknytningsperson under inskolning. Detta då det uttrycks 
som viktigt att som förskollärare vara närvarande och lyhörd för barnets signaler. Dock 
framkommer variationer i deras upplevelser om huruvida språket påverkar anknytningen eller 
om anknytning istället handlar om personkemi. Maria berättar att hon upplever det som viktigt 
att vara en tillgänglig och lyhörd förskollärare som är mottaglig för barnets försök till 
anknytning. Till skillnad från de andra förskollärarna, upplever hon att språket har betydelse 
även vid anknytning under inskolning, detta då hon märker att barn som hon kan samtala med 
på barnens modersmål gärna tyr sig till henne:  
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Det är ju viktigt att knyta an, att barnen har någon att knyta an till…det är lättare om man har 
ett barn som kan svenska. Nu har vi många då med olika modersmål. Eftersom jag har 
arabiskan så är det klart att det är lättare när vi får arabiska barn…för när dem märker att jag 
förstår dem och pratar med dem då kommer dem, de tyr sig hellre till mig. Det blir en trygghet 
för dem och det är också en trygghet för föräldrarna för då vet dem att vi kan kommunicera, 
jag och barnet kan kommunicera. (Maria) 
 
Karin har en annan inställning än Maria då hon upplever att varje barn är unikt, därför kan man 
inte dela upp barns anknytningsförmåga utifrån deras modersmål. Karins upplevelse är att 
anknytningen istället hör ihop med förskollärarens förmåga att göra barnet trygg, och att det är 
individuella skillnader som är beroende av barnets personlighet:  
 
En del kan knyta an till oss och vår värld ganska snabbt medan en del tar längre tid på sig, så 
det är olika, det går faktiskt inte att göra skillnad och det spelar ingen roll om det är barn med 
svenska som modersmål eller barn med annat modersmål, det är ingen skillnad utan det är 
varje barn individuellt. (Karin)  
 
Kristina upplever istället att anknytning under inskolning handlar om personkemi mellan barn 
och personal. Hon framför att det är viktigt att som förskollärare vara tillgänglig genom att läsa 
av barnets signaler under inskolning och att hon och kollegorna försöker anpassa sig efter de 
känslor barnet uttrycker: 
 
En del kan fästa sig vid personen, det kan bli personkemi och en del kan vara väldigt avvaktande 
mot vissa personer… Det har jag varit med om förut också att ett barn inte ville att den personen 
skulle vara i närheten och då växlar vi bara lite, då går den personen in. (Kristina) 
 
Anna uttrycker, till skillnad från de andra förskollärarna att hon upplever det som viktigt att 
barnet utvecklar en anknytning till mer än en person ur personalgruppen, eftersom det kan skifta 
personal på förskolan under dagen. Hon skildrar anknytningen som viktig för barnets trygghet 
under inskolning:  
 
Det är viktigt att barnen knyter an för tryggheten. Jag upplever att det är jätteviktigt att barnen 
har en anknytning till någon i personalgruppen och är nära, så det är viktigt att barnen knyter 
an till mer än en pedagog men jag anser att det är okej att barnet knyter an mer till en av 
pedagogerna än till de andra. Sen är det viktigt att tänka på att vi är ofta den första 
anknytningspersonen som inte är en familjemedlem och viktigt att man tänker på det, att nu blir 
det en ny person i mitt liv som är viktig. (Anna) 
 
Utifrån intervjuerna med förskollärarna skildras det som viktigt att vara en tillgänglig 
anknytningsperson under inskolning för att tillgodose barnens behov av trygghet. Detta genom 
att vara en närvarande och lyhörd förskollärare. Maria upplever att ett gemensamt språk 
underlättar anknytningen, till skillnad från Karin som framför att anknytning istället hör ihop 
med personlighet och förskollärarens förmåga att göra barnen trygga. Kristina uttrycker 
däremot att anknytning har att göra med personkemi mellan barn och förskolepersonal. Anna 
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lyfter till skillnad från de andra vikten av att varje barn utvecklar en anknytning till mer än en 
person på förskolan, eftersom det skiftar personal på förskolan under dagen.  

ANSVARSPEDAGOG  
 
Ett annat tema som framträder genom materialet är att utse en ansvarspedagog. Några utav 
förskollärarna upplever det som fördelaktigt att utse en ansvarig pedagog som delges ett större 
ansvar för en utvald inskolning. Vidare beskrivs att en ansvarspedagog ansvarar för att skapa 
kontakt med familjen och planerar samt genomför inskolningen med det yttersta ansvaret för 
barnet och dess vårdnadshavare. Dock framkommer även skillnader i förskollärarnas 
uppfattningar angående att utse en ansvarspedagog, detta då de har olika upplevelser av vad 
som är lämpligt.  
 
Maria uttrycker vikten av att utse en ansvarspedagog som har det yttersta ansvaret för barn och 
vårdnadshavare under inskolning. Hon uttrycker att hon endast upplever fördelar med att vara 
ansvarspedagog, vilket beskrivs som en tydlig ansvarsfördelning mellan personalen där varje 
förskollärare får ansvara för varsin inskolning:  
 
Jag då som ansvarspedagog har ansvarsbarn, det är dem jag skolar in om jag säger så och det 
är dem jag har utvecklingssamtal med och allting. Det fungerar jättebra, så det är inga 
problem. (Maria) 
 
Anna arbetar till skillnad från Maria, på en förskola där de inte har ansvarspedagoger under 
inskolning. Men hon har från tidigare arbetsplatser positiva erfarenheter av att vara 
ansvarspedagog. Hon upplever att det kan bidra till trygghet hos vårdnadshavarna då de vet att 
ansvarspedagogen har extra uppsikt över deras barn och att de kan vända sig till 
ansvarspedagogen vid frågor under inskolning:  
 
Där jag jobbade senast hade vi ansvarsbarn så att jag hade ett eget inskolningsbarn så den 
inskolningen skötte jag med inskolningssamtal och allt sånt. Jag kan tycka att det är skönt när 
man har ett ansvarsbarn och jag upplever också att föräldrarna tycker det är skönt, för dem 
vet lite vem de ska vända sig till med deras fröken…Jag tror att det skapar en trygghet hos 
föräldrarna att dem vet att hon har eller han har lite extra koll på mitt barn så jag kan alltid 
prata med den pedagogen. (Anna) 
 
Kristina lyfter, till skillnad från Maria och Anna, fram negativa erfarenheter kring att utse en 
ansvarspedagog. Hon upplever att det kan vara problematiskt att binda upp en förskollärare till 
barnet under inskolning:  
 
Viktigt när man har inskolningen är att man inte bara binder upp en person för ibland kan det 
bli för nära och då om den personen är borta blir det ganska besvärligt. Då ska man helt 
plötsligt lära känna en ny person, utan det är bra att allihopa är ansvariga tycker jag så att 
man inte bara riktar in en person till barnet. (Kristina) 
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Karin berättar att även hon har erfarenhet av att vara ansvarspedagog. Ansvaret innebär att ta 
första kontakten med barn och vårdnadshavare och att ansvara för inskolningen. Hon berättar 
dock att hon och kollegorna ändå har ett gemensamt ansvar även om de utser en ansvarspedagog 
inför varje inskolning:  
 
En pedagog är ju mer ansvarig för inskolningen av barnet, föräldrar, men alla har ju lika stort 
ansvar. Men en har ansvaret att ta första kontakten, informera föräldern, skulle det vara så att 
den personalen är borta den dagen då är vi ju 2 stycken kvar. Så vi har alltid gemensamt ansvar 
även om vi har en ansvarspedagog. (Karin) 

KOMMUNICERA INFORMATION OM FÖRSKOLA OCH BARN 
 
Utifrån intervjuerna framkommer vidare att förskollärarna upplever det som viktigt att 
kommunicera information under inskolning, detta för att möjliggöra en trygg inskolning. Dock 
lägger förskollärarna olika tyngdpunkt på vilken slags information som är viktig att utbyta. 
Karin uttrycker att ett viktigt beaktande under inskolning är att ge information till 
vårdnadshavarna om förskolan och inskolningens upplägg. Detta för att vårdnadshavarna ska 
kunna bli medvetna om hur inskolningsperioden ser ut så att de känner sig trygga: 
 
Mycket att kunna informera dem tekniska delarna så, pappersarbetet som vi ändå har, men 
annars så, då får man samtidigt passa på å informera tider, så här lägger vi upp inskolningen, 
dem här tiderna tar vi, dem här dagarna du ska vara tillgänglig det här, du kan börja lämna 
ditt barn, allting ger man på samma gång för att öka tryggheten. (Karin) 
 
Anna uttrycker att hon upplever det som viktigt att förmedla information om förskolans 
verksamhet under inskolning till barnets vårdnadshavare. Hon betonar vidare att det är viktigt 
att informationen om förskoleverksamheten förmedlas på modersmålet, detta för att 
vårdnadshavaren ska kunna ta till sig informationen:  
 
Vid inskolningen är det framförallt jätteviktigt att all information om förskolan går fram, så det 
kommer ut på modersmålet. Viktigt att man informerar om vad är förskolan och vad är den till 
för och varför är den viktig då information bidrar till trygghet. (Anna) 
 
Emma berättar, till skillnad från övriga förskollärare, att hon upplever det som viktigt att under 
första inskolningssamtalet ta reda på information om barnets behov. Genom att tidigt få 
information om barnet kan hon utforma inskolningen utifrån barnets förutsättningar:   
 
Viktigt man pratar öppet om barnens behov, det kan vara lite svårt också, det kan vara lite 
kulturella skillnader…. (Emma) 
 
Maria uttrycker att hon upplever att en viktig del av inskolningens beaktanden består av att 
kommunicera information om förskolans rutiner under inskolning. Vidare betonar hon vikten 
av att tala om för de vårdnadshavare som är i kontakt med svenska förskolan för första gången 
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att förskolan är en pedagogisk verksamhet. Hon upplever dock att det kan vara svårt att nå fram 
med all information vid inskolningar där barn och vårdnadshavare talar ett annat språk: 
 
Rutiner är viktigt för trygghet, rutiner och struktur är A och O. Jag upplever att det är viktigt 
att informera föräldrarna om rutinerna för att de ska veta hur vi arbetar. Det är mycket svårare 
när man får ett barn med ett annat modersmål då så man inte kan prata alls, det är mycket, 
mycket svårare och även med föräldern också. Det är mer att jobba på när man inte kan 
kommunicera språkligt. (Maria) 
 
Med tanke på att förskollärarna uttrycker det som viktigt att kommunicera information under 
inskolning, men att informationen kan hindras av språket, blir det också intressant att 
uppmärksamma hur förskollärarna upplever inskolningar av barn med annat modersmål än 
svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål.  

INSKOLNINGAR I RELATION TILL MODERSMÅL  
 
Utifrån intervjuerna framkommer både likheter och skillnader i upplevelser angående 
inskolningar av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med svenska som 
modersmål. Några förskollärare hävdar att det varierar mycket mellan olika inskolningar 
angående hur lång tid det tar för barnet och dess vårdnadshavare att skolas in. De har också 
upplevt utdragna inskolningar av såväl barn som behärskar svenska språket som barn som talar 
ett annat språk. Dock uttryckte nästan alla förskollärare i studien att inskolningar av barn och 
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ofta försvårar inskolningen och kan göra den 
mer utdragen.  

TID OCH PLANERING 
 
Ett annat tema är tid och planering. Anna berättar att hon upplever att inskolning av barn med 
annat modersmål än svenska ibland kan försvåras. Hon uttrycker också att hon upplever att 
dessa inskolningar kan vara mer tidskrävande, jämfört med inskolning av barn med svenska 
som modersmål. Hon uttrycker att det är viktigt att ge barnet tid till att vänja sig vid 
omställningen av att börja förskolan:  
 
Jag kan uppleva att barn med annat modersmål ibland kan ha svårare vid inskolningen och 
den kan ta lite längre tid. Vissa utav de här barnen kommer ifrån en familj där de bara har hört 
sitt modersmål och då är förskolan första mötet med svenska språket och då blir det en ny plats, 
nya vuxna, så småningom ska mamma eller pappa försvinna och lämna mig själv här och det 
är dessutom ett språk som jag aldrig har hört innan och inte förstår, så det blir en väldigt stor 
omställning så viktigt med tid. (Anna) 
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Maria betonar att hon upplever att det är lättare med kommunikationen vid inskolningar av barn 
med svenska som modersmål, jämfört med inskolningar av barn med annat modersmål. Dock 
framhåller hon till skillnad från Anna, att det kan vara tidskrävande med inskolningar oavsett 
modersmål, detta då det kan ta tid för barnet och vårdnadshavarna att bli trygga:  
 
Språkligt är det en enorm skillnad, självklart om man inte har några problem att kommunicera 
med föräldrarna eller barnen heller. Det är lättare att prata och förklara att nu ska vi göra det 
här och så här är det. Men barnet kan ändå ta tid på sig att bli trygg och föräldrarna att bli 
trygga. Sen är det lättare att förklara rent språkligt vad som sker här på dagarna och vad vi 
gör och hur vi tänker. (Maria) 
 
Karin understryker betydelsen av att ge både barnet och vårdnadshavaren den tid de behöver 
under inskolning. Detta för att de ska kunna känna sig trygga på förskolan och kunna vänja sig 
vid personalen och miljön. Vidare beskriver hon att det är individuellt hur lång tid inskolningen 
tar oavsett modersmål och att hon upplever att det är viktigt att hon som förskollärare 
individanpassar inskolningen efter rådande behov: 
 
Låta inskolningen ta den tid det behöver, många går det fort för som jag sa tidigare, oftast 
räcker det med 2 veckor men ibland kan det faktiskt ta flera månader Varje individ måste få 
den tid det behöver, vid en inskolning.  (Karin)  
 
Emma berättar att hon upplever det som betydligt svårare med inskolningar av barn med annat 
modersmål än svenska, jämfört med inskolningar av barn med svenska som modersmål. Hon 
uttrycker, till skillnad från de andra förskollärarna, att det är mycket nytt som hon behöver lära 
sig om barnets kultur och språk. Likaså krävs det förberedelser och planering, som att ta fram 
språkliga hjälpmedel och boka in språkliga personella resurser. Hon betonar att det vid varje 
inskolning är viktigt att ge barnet tid till att vänja sig vid förskolan och vara påläst inför 
inskolningar av barn med annat modersmål än svenska: 
 
Det är ju betydligt svårare på ett sätt det man ska lära sig om det kommer ett barn från en 
okänd kultur med annat språk. Viktigt att det finns tid till inskolning, att den är planerad och 
att du har förberett dig, både mentalt och med utrustning. Att du förbereder dig noga och att 
du har läst på lite om du vet att det är ett barn med annat modersmål att du vet någonting och 
sen att man inte forcerar någonting utan man tar det lugnt i barnets takt…. (Emma) 
 
Sammanfattningsvis skildras tid och planering som viktigt vid inskolningar av barn i förskolan. 
Speciellt när det gäller inskolningar av barn med annat modersmål än svenska. Anna upplever 
att det är viktigt att ge barnet tid till att vänja sig vid omställningen av att börja förskolan. Maria 
uttrycker att det är lättare med kommunikationen vid inskolningar av barn med svenska som 
modersmål, jämfört med inskolningar av barn med annat modersmål. Hon framhåller dock att 
det kan vara tidskrävande med inskolningar oavsett modersmål. Karin betonar att det är viktigt 
att ge familjen tid under inskolning och individanpassa introduktionen utifrån barnets och 
vårdnadshavarens behov. Emma lyfter istället vikten av förberedelser och planering, för att 
möjliggöra en god introduktion.  
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KOMMUNICERA ICKE-VERBALT , INFORMATIONSBLAD, BILDER 
 
Några förskollärare uttrycker att de ofta använder sig av icke-verbal kommunikation under 
inskolningar, i form av  kroppsspråk och minspel, för att med kroppen kommunicera med barn 
och vårdnadshavare. Vidare framhålls att icke-verbal kommunikation kan underlätta vid 
inskolningar av barn med annat modersmål än svenska, om det inte går att kommunicera verbalt 
eller som ett komplement till det verbala språket. Maria berättar även att hon använder mycket 
icke- verbal kommunikation vid inskolningar av små barn som ännu inte har utvecklat något 
verbalt språk oavsett barnets modersmål.  Emma framhåller att hon har positiva upplevelser av 
att använda informationsblad på olika språk, och att hon kommunicerar med bilder som 
hjälpmedel under inskolning.  
 
Anna berättar att hon vid inskolningar av barn med annat modersmål än svenska försöker att 
kommunicera via kroppsspråk och tonläge med barn och vårdnadshavare. Hon försöker också 
att utstråla värme och trygghet inför barnet:  
 
Jag försöker att visa med mitt kroppsspråk och tonläge, vi kommunicerar på andra sätt än bara 
med ord liksom… Jag försöker att tänka på att se glad ut och alltid behålla lugn, inte höja 
rösten eller verkar stressad utan att jag alltid försöker utstråla trygghet, värme och lugn inför 
barnet. Så att den ska känna att även om den inte förstår orden som kommer ur min mun så 
upplever den mig ändå som en trygg person. (Anna) 
 
Maria uttrycker, till skillnad från de övriga förskollärarna, att hon använder icke-verbal 
kommunikation vid inskolningar av såväl barn med annat modersmål än svenska som vid 
inskolningar av små barn, oavsett modersmål. Vidare berättar hon att hon upplever att hon 
måste använda sig av kroppsspråk och minspel vid inskolningar där det inte går att 
kommunicera verbalt:  
 
Det är ju mycket kroppsspråk också… Långsamt enkla ord och uttryck och mycket kroppsspråk 
och minspel. Men sen är det även små barn som inte har fått språket än, det är samma sak, man 
måste ändå använda sig av kroppsspråk och minspel.  (Maria) 
 
Emma lyfter istället fram att informationsblad kan fungera som hjälpmedel under inskolning, 
detta då det finns informationsblad på olika språk. Vid varje inskolningssamtal delar hon ut 
informationsblad på familjens modersmål. Dock beskriver hon det som viktigt att 
informationsbladen är lättillgängliga, och att det finns tryckta på flera olika språk, för att de ska 
kunna användas under inskolning. Dessutom använder hon språkstödjande material i form av 
bilder för att kommunicera med barnen under inskolning:  
 
Vi har ju alla till exempel dokument som föräldern behöver skriva under och som finns på 
hemspråket oftast och har vi inte det så fixar vi det…Vi fick fina hjälpmedel från CFL som det 
heter ---- försåg oss med bilder som hon ville att vi skulle använda och en tavla med dagarna. 
(Emma)  
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Utifrån intervjuerna framgår att förskollärarna använder sig av icke-verbal kommunikation, 
informationsblad och bilder för att kunna kommunicera med barn och vårdnadshavare under 
inskolning. Anna kommunicerar via kroppsspråk och tonläge med barn och vårdnadshavare, 
Maria använder icke-verbal kommunikation vid inskolningar av såväl barn med annat 
modersmål än svenska som vid inskolningar av små barn, oavsett modersmål. Emma  uppger 
istället att hon använder informationsblad på olika språk och bilder som hjälpmedel under 
inskolning. 

SPRÅKLIGA PERSONELLA RESURSER  
 
Utifrån intervjuerna framkom att förskollärarna upplever det som viktigt att kommunicera 
information under inskolning för ökad trygghet, men att det kan uppstå svårigheter i att 
förmedla information vid inskolningar av barn med annat modersmål än svenska. Vid sådana 
inskolningar tar de hjälp av språkliga personella resurser som tolk och modersmålstödjare och 
flerspråkig personal på förskolan, om detta finns att tillgå. Dock visar resultatet att några 
förskollärare ibland upplever svårigheter med att boka in språkliga resurser före inskolningar, 
detta då de inte alltid får information om barnets och vårdnadshavarnas språk i förväg. Bristen 
på information medförde svårigheter i att kommunicera, om de inte hade hunnit boka in 
språkliga resurser före inskolning. Resultatet visar även att endast två av fem förskollärare har 
erfarenhet av språkliga resurser i form av modersmålsstödjare. Några förskollärare utrycker här 
att deras förskolor inte erbjuder modersmålsstödjare. Förskollärarna har dock olika upplevelser 
och erfarenheter av de språkliga resurser de tillämpat, vilket skildras i följande text. 
 
Emma har erfarenhet av språkliga resurser i form av både tolk och modersmålstödjare under 
inskolningar. Hon upplever att hon oftast får tillgång till tolk vid behov men att det kan vara 
svårt att använda tolk beroende på hur tolken översätter. Dock har hon positiva upplevelser av 
att använda modersmålsstödjare och att det underlättar vid inskolningar: 
 
Det är svårt att ha tolk det är det ju…Det kan vara ett bekymmer ibland också hur tolken 
tolkar...Här på denna förskolan så har vi ju barn med annat modersmål än svenska och då går 
det till så att det har precis nu kommit igång ett projekt där det kommer en modersmålsstödjare 
ut om barnet inte har någon svenska överhuvudtaget och inte föräldern heller och då får man 
20 timmar och det har varit en fantastisk bra första möte med familjen. För det här barnet, för 
personen ifråga tala dari persiska så har en kvinna som behärskar båda språken varit med 
varje dag. Sen utifrån det har det varit en helt vanlig inskolningsprocess. (Emma) 
 
Karin har, till skillnad från Emma, endast erfarenhet av tolk under inskolningar. Detta beror på 
att hennes förskola inte har tillgång till modersmålsstödjare. Hon uttrycker även att det ibland 
råder brister i information om barnets och vårdnadshavarnas språk inför inskolningar, vilket 
kan leda till att hon inte alltid kan boka tolk till första inskolningssamtalet. Utöver tillämpandet 
av tolk, upplever hon att varje inskolning är lika, oavsett bakgrund och språk. Karin uttrycker, 
i jämförelse med Emma, tvärtom positiva erfarenheter av tolk. Hon upplever att det kan 
underlätta inskolningen, men att det krävs tydlighet för att all information ska gå fram:  
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Varje inskolning oavsett barn, förälder och modersmål är lika. Vet jag om att det kommer en 
förälder med annat modersmål och jag vet redan från början att förälder och barn inte kan 
svenska då kan jag boka in en tolk. Det är en utmaning så det gäller att använda få ord och 
vara övertydlig, men det har alltid fungerat väldigt bra. (Karin) 
 
Maria har till skillnad från Karin, erfarenhet av både tolk och modersmålsstödjare. Hon 
upplever att båda dessa resurser ofta underlättar vid inskolningar. Maria bokar gärna in 
språkliga personella resurser om hon har hunnit få information om barnet och vårdnadshavarnas 
språk före inskolning. Dock berättade hon att förskollärare inte alltid blir informerade om 
modersmålet i förväg. Maria skiljer sig från de övriga förskollärarna då hon, förutom svenskan 
även talar flytande arabiska. Hon upplever att arabiskan har underlättat i arbetet med 
inskolningar för att kommunicera med såväl barn som vårdnadshavare vilka talar arabiska: 
 
Jättemycket nytta av arabiskan väldigt mycket nytta och det är inte bara för arabiska för många 
somalier pratar arabiska också så att jag har haft jättemycket nytta av det och det har också 
varit familjer som har valt vår förskola för att de vet att jag kan prata arabiska. (Maria) 
 
Kristina upplever att det kan vara svårare med inskolningar av barn med annat modersmål än 
svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål på grund av svårigheter att föra en 
dialog. Hennes upplevelse är att det kan vara till stor hjälp om det finns någon flerspråkig 
kollega som kan ge språklig stöttning vid inskolningar av barn med annat modersmål än 
svenska:  
 
Ibland har jag haft tur när det kan finnas någon personal som pratar det språket och då har vi 
utnyttjat det också. (Kristina) 
 
Anna var den enda förskolläraren som lyfte fram att språkliga svårigheter vid inskolningar kan 
underlättas genom tecken som stöd, detta då hon upplever att det oftast är lättare att tolka 
rörelser än ord. Hon har positiva erfarenheter av att arbeta med tecken som stöd under 
inskolningar med såväl barn som har svenska som modersmål och barn med annat modersmål 
än svenska: 
 
Sen har ju också många förskolor, speciellt förskolor där man har en stor andel barn med annat 
modersmål tecken som stöd och det kan ju också hjälpa för oftast har man lättare att tolka 
rörelser än ord. (Anna) 

SAMMANFATTNING RESULTAT 
 
I avsnittet har förskollärarnas upplevelser presenterats utifrån vad de uttrycker är viktigt att 
beakta vid inskolningar. Men också deras upplevelser av inskolningar av barn med annat 
modersmål än svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål. Förskollärarna 
framhåller relationsskapande med barn och vårdnadshavare, flexibilitet och att vara en 
tillgänglig anknytningsperson som viktiga beaktanden under inskolning. Tre av förskollärarna  
upplever även fördelar med att utse en ansvarspedagog under inskolning. Dessutom uttrycks 
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det som viktigt att kommunicera information om förskola och barn under inskolning för ökad 
trygghet. Vidare framkommer både likheter och skillnader i upplevelser angående inskolningar 
av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål. 
Nästan alla förskollärare i studien uttrycker att de upplever fler svårigheter med att skola in 
barn med annat modersmål än svenska, jämfört med inskolningar av barn med svenska som 
modersmål. Detta på grund av språkliga hinder i att kommunicera verbalt. Dessutom beskrivs 
tid och planering som viktigt vid inskolningar, speciellt när det gäller barn med annat 
modersmål än svenska. Metoder som skildras för att möta kommunikativa utmaningar är icke-
verbal kommunikation, informationsblad och bilder. Vidare används språkliga personella 
resurser som tolk eller modersmålspedagog, stöttning från flerspråkig kollega samt tecken som 
stöd, för att nå fram till barn och vårdnadshavare. Detta då kommunikationen skildras som en 
förutsättning för en lyckad inskolningsprocess. 
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DISKUSSION 
  
I kommande diskussionsavsnitt diskuteras studiens resultat. Det relateras till den tidigare 
forskning som presenterats kring undersökningsområdet. Efter en diskussion av studiens 
resultat diskuteras valet av metod och den teoretiska ansatsen. 

RESULTATDISKUSSION 
 
En resultatdiskussion presenteras utifrån de teman som framkom i det förra kapitlet: Viktiga 
beaktanden vid inskolningar; Skapa relationer; Förskollärare som tillgänglig 
anknytningsperson; Ansvarspedagog; Kommunicera information om förskola och barn; 
Inskolningar i relation till modersmål; Tid och planering; Kommunicera icke-verbalt, 
informationsblad bilder; Språkliga personella resurser.  

VIKTIGA BEAKTANDEN VID INSKOLNINGAR 
 
Studiens resultat visar att det går att finna både likheter och skillnader i förskollärarnas 
upplevelser och erfarenheter av vad som är viktigt att beakta vid arbetet med inskolningar av 
barn i förskolan. Men utifrån intervjuerna framkom att förskollärarna upplever det som viktigt 
att skapa goda relationer med vårdnadshavare och barn genom att vara tillmötesgående, lyhörda 
och flexibla. Förskollärarna uttryckte även vikten av att vara en tillgänglig anknytningsperson, 
utse ansvarspedagog och att kommunicera information om förskolans verksamhet och barnets 
behov under inskolning. Studiens resultat vilket framkom genom den fenomenografiska 
analysen, kommer att diskuteras i relation till tidigare forskning i den följande texten.  

SKAPA RELATIONER 
 
Ett viktigt resultat som framkom genom studien är att som förskollärare skapa goda relationer 
med barn och vårdnadshavare under inskolningar, även om olika uppfattningar uttrycktes 
angående relationsskapandet med barn gentemot vårdnadshavare. Studiens resultat angående 
vikten av relationskapande med vårdnadshavaren kan relateras till Hadden och Fowler (1997, 
ss. 36–39). De skildrar betydelsen av att bygga upp en respektfull relation med familjen under 
inskolning, och att samverkan och kommunikation kan underlätta familjens anpassning till 
förskolan. Vidare kan studiens resultat angående vikten av flexibilitet också relateras till 
artikeln. Detta då en förskollärare framhöll flexibilitet som viktigt vid inskolning. Resultatet är 
i linje med Hadden och Fowler (1997, ss. 36–39), som lyfter betydelsen av att anpassa 
inskolningsperioden efter familjens behov, för att underlätta introduktionen. Uppsatsens 
resultat som visar på att det är viktigt med samverkan, går även att koppla till Sandberg och 
Vuorinen (2008, ss. 151–158). De redogör för en studie som lyfter vikten av att förskolan 
samverkar med hemmet och att båda parter har barnets bästa i åtanke. Däremot har uppsatsens 
studie en annan inriktning då den belyser vikten av samverkan och relationer under just 
inskolningar. Vidare har uppsatsens studie bidragit till ny forskning då den skildrar upplevelser 
av att samverkan och relationsskapande kan försvåras, liksom att det kan ta längre tid att skapa 
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goda relationer vid inskolningar av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med 
inskolningar av barn med svenska som modersmål. Detta beror på kommunikativa svårigheter.  

FÖRSKOLLÄRARE SOM TILLGÄNGLIG ANKNYTNINGSPERSON 
 
Andra beaktanden som framstod som viktiga genom studien var att som förskollärare vara en 
tillgänglig anknytningsperson under inskolning. Dock framkom skillnader i förskollärarnas 
upplevelser angående språkets påverkan på anknytning under inskolning. En förskollärare 
uttryckte att hon upplever att språket har en betydelse för barnets förmåga att knyta an, medan 
en annan förskollärare däremot upplever att språket inte har betydelse. Istället upplever hon att 
anknytning handlar om förskollärarens förmåga att göra barnet trygg i kombination med barnets 
personlighet. En annan förskollärare framhöll att anknytning handlar om personkemi mellan 
barn och förskollärare. Vidare betonade en förskollärare vikten av att barnet knyter an till mer 
än en förskollärare, men också att anknytningen är viktig för barnets trygghet och trivsel under 
inskolning. Studiens resultat visar att förskollärarna upplever det som viktigt att agera 
tillgängliga anknytningspersoner under inskolning, vilket går att koppla till Hagström (2010, 
ss. 186–188). Hon lyfter fram vikten av att förskollärare är kompletterande 
anknytningspersoner åt barn som är i behov av extra omsorg. Inskolningsperioden kan här 
tolkas som en sådan omsorgssituation. Dock visar min studie att det är viktigt att som 
förskollärare möjliggöra att barnet knyter an till mer än en förskolepersonal, detta på grund av 
variation i personal, vilket skiljer från Hagström (2010, ss. 186–188). Hon framhåller istället 
att det är tillräckligt att barnet skapar en nära anknytning med endast en förskollärare.  

ANSVARSPEDAGOG 
 
Utifrån studiens resultat framgår att några förskollärare upplever fördelar med att under 
inskolning utse en ansvarspedagog som har ett uttalat ansvar att ha hand om en specifik 
inskolning och således får ett ansvarsbarn. Att agera som ansvarspedagog beskrevs även som 
att planera och genomföra inskolningen samt sköta all kontakt med vårdnadshavaren. Dock 
framkom även negativa upplevelser av att utse en ansvarspedagog, även om det var 
övervägande positiva uppfattningar om att utse en förskollärare som har det yttersta ansvaret 
för inskolningen. Studiens resultat angående att utse en ansvarig förskollärare som 
ansvarspedagog under inskolning ligger i linje med Skolverkets stödmaterial (2013, s. 58), 
vilket handlar om inskolningar av flerspråkiga barn i förskolan. I stödmaterialet från Skolverket 
(2013) framhålls inskolningsperioden som en viktig del av förskollärares arbetsuppgifter.  
Vidare beskrivs det som fördelaktigt att förskolans personal utser en ansvarig förskollärare 
under inskolning. En person som har det övergripande ansvaret för inskolningen och kontakten 
med barn och vårdnadshavare. Studiens resultat, som påvisar betydelsen av att utse en 
ansvarspedagog, går även att relatera till Månsson (2011, ss. 7–20). Hon hävdar att det är viktigt 
att varje barn har varsin förskollärare som fungerar som barnets nyckelperson under inskolning 
och finns tillgänglig som stöd under den laddade inskolningsperioden och även efter avslutad 
inskolning.  
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KOMMUNICERA INFORMATION OM FÖRSKOLA OCH BARN 
 
Enligt förskollärarna i studien är det viktigt att kommunicera information under inskolningar 
med barnets vårdnadshavare. Dock framkom en del olika uppfattningar om vilken typ av 
information som är viktig att kommunicera. Information om förskolans rutiner och dess 
pedagogiska verksamhet, att ta reda på information om barnets behov och informera om 
inskolningens upplägg, betonades som viktigt under inskolning, detta för att möjliggöra trygga 
inskolningar. Studiens resultat belyser vikten av information under inskolning, vilket går att 
styrka genom en koppling till Hadden och Fowler (1997, ss. 36–39). De betonar att det är viktigt 
med kommunikation och informationsutbyte med familjen eftersom information kan bidra till 
en minskad oro under inskolning. Vidare går mitt resultat angående information om barnets 
behov, för att utforma inskolningen utifrån barnet, att härleda till Hadden och Fowler (1997, ss. 
36–39). De beskriver det som värdefullt att ta reda på detaljerad information om barnet och dess 
personlighet och språk för att planera inskolningen därefter. Uppsatsens resultat som belyser 
vikten av att utreda barnets behov under inskolning ligger dessutom i linje med stödmaterial 
från Skolverket, (2013, s.58). Här betonas att förskollärare under inskolning bör ta reda på 
information om  barnets språkliga kompetens, genom att kommunicera med barnets 
vårdnadshavare för att möta det rådande behovet. Resultatet i min studie påvisar att det är viktigt 
att informera om inskolningens upplägg och att kommunicera information via 
informationsblad, vilket går att koppla till Arnesson, Eriksson (2010 ss. 124–133). De 
framhåller att det är viktigt att informera om inskolningens tillvägagångssätt till familjen genom 
skriftlig och muntlig information. 

INSKOLNINGAR I RELATION TILL MODERSMÅL 
 
Studiens resultat visar att förskollärarna upplever både likheter och skillnader i inskolningar av 
barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål. Några 
förskollärare framhåller att inskolningens längd kan variera, oavsett modersmål. Däremot 
uttrycks att inskolningar där barn och vårdnadshavare talar annat modersmål än svenska ofta 
upplevs som att de försvåras och kan bli mer utdragna, i jämförelse med inskolningar av barn 
med svenska som modersmål. Detta på grund av svårigheter i att kommunicera verbalt. För att 
möta barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska används icke-verbal 
kommunikation, informationsblad på olika språk och kommunikation med bilder samt språkliga 
personella resurser. Dock tycks det saknas tidigare studier med inriktning på inskolningar i 
relation till modersmål, vilket kan upplevas märkligt med tanke på förskollärarnas skildringar 
av att de ofta genomför inskolningar av barn och vårdnadshavare med olika modersmål och att 
de upplever problematik med kommunikationen vid sådana inskolningar. På grund av 
svårigheter med att finna tidigare studier inom området relateras uppsatsens resultat till olika 
författare och Skolverkets stödmaterial i följande text. 
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TID OCH PLANERING 
 
I studiens resultat framgår att några förskollärare upplever tid och planering som viktigt vid 
inskolningar, speciellt med barn som talar annat modersmål än svenska. Vidare uttrycks att 
inskolningarna av barn med annat modersmål än svenska ibland kan vara mer tidskrävande, 
jämfört med inskolningar av barn med svenska som modersmål. Andra förskollärare framhåller 
att det kan vara tidskrävande med inskolningar oavsett modersmål. Uppsatsens resultat 
angående förskollärarnas upplevelse om att det är viktigt att ge barn och vårdnadshavare tid till 
att vänja sig vid förskolan kompletterar tidigare forskning som presenterats. Detta då jag inte 
funnit någon tidigare studie om vikten av tid under inskolning. Det är förvånande att det tycks 
vara svårt att finna tidigare studier som påvisar vikten av tid under inskolning och att det inte 
gjorts fler studier om inskolningar i relation till modersmål. Uppsatsens resultat som visar att 
det är viktigt med planering och förberedelser inför inskolningar, speciellt vid inskolningar av 
barn med annat modersmål, går att härleda till Arnesson Eriksson (2010 ss. 124–133). De  
betonar att inskolningar kräver förberedelser genom att bland annat kontakta vårdnadshavare 
före inskolning. Dock är skillnaden att uppsatsens studie är inriktad på inskolningar av barn 
med olika modersmål. Det visar betydelsen av att planera och förbereda språkliga hjälpmedel 
och språkliga personella resurser för att kommunicera med barn och vårdnadshavare med annat 
modersmål än svenska.  

KOMMUNICERA ICKE-VERBALT, INFORMATIONSBLAD, BILDER 
 
Uppsatsens resultat visar att några förskollärare använder sig av icke-verbal kommunikation 
under inskolning, vilket ligger i linje med vad Ladberg (2003, ss.81–83) rekommenderar. Hon 
menar att det som förskollärare är viktigt att använda och uppmärksamma både verbal och 
icke-verbal kommunikation under introduktionen. Studiens resultat angående förskollärarnas 
användande av icke-verbal kommunikation överensstämmer även med stödmaterial från 
Skolverket (2013, ss. 24–25) som framhäver vikten av icke-verbal kommunikation vid 
inskolningar av barn med annat språk, men också att som förskollärare visa förståelse och 
bekräftelse inför  barnets icke-verbala uttryck. Uppsatsens resultat visar även på positiva 
upplevelser av att använda bilder och informationsblad under inskolning. Dock har jag inte 
funnit någon tidigare forskning som stärker dessa områden, även om det förmodligen är fler 
förskolor som använder sig av dessa språkliga hjälpmedel.  

SPRÅKLIGA PERSONELLA RESURSER 
 
Studiens resultat påvisar vikten av en fungerande kommunikation under inskolning, för att 
kunna skapa en god kontakt och för att förmedla information. Vidare visar studien att språkliga 
personella resurser ofta upplevs underlätta vid kommunikativa svårigheter vid inskolningar av 
barn med annat modersmål än svenska. Vid inskolningar där det råder svårigheter att 
kommunicera på grund av språket används tolk eller modersmålsstödjare, om förskolan 
erbjuder sådant stöd eller om någon flerspråkig personal på förskolan finns att tillgå. 
Förskollärarna i studien uttrycker dock olika upplevelser och erfarenheter inom området. Både 
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fördelar och nackdelar med de språkliga resurserna skildras, men att det ofta underlättar med 
de språkliga stöden och resurserna vid arbetet med att ge barn och vårdnadshavare en god start 
på förskolan. Studiens resultat visar att förskollärarna använder tolk eller modersmålsstödjare 
under inskolning för att översätta språket och underlätta kommunikationen, vilket går att 
härleda till stödmaterial från Skolverket (2013,  s.58). Här lyfter de fram vikten av att en del 
förskolor tillämpar språkliga resurser som tolk eller modersmålspedagoger under pågående 
inskolning. Min reflektion är att förskollärare redan under inskolning bör informera 
vårdnadshavarna om hur de kommer att arbeta med barnets språkutveckling på förskolan, 
genom exempelvis modersmålsstöd även efter avslutad inskolning.  

METODDISKUSSION  
 
Vid en reflektion över valet av metod upplever jag att den kvalitativa metoden i form av 
enskilda intervjuer varit lämplig.  Den har bidragit till att uppnå studiens syfte att öka förståelsen 
för vad förskollärarna i studien upplever som viktigt att beakta vid inskolningar. Vidare har 
intervjuundersökningen givit svar på studiens frågeställningar angående vad förskollärarna 
upplever som viktigt att beakta vid inskolningar och deras upplevelser angående inskolningar 
av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål.  
 
Även valet av en semistrukturerad intervjuguide, vid utformandet av intervjufrågorna, gav 
utrymme till flera relevanta följdfrågor under intervjuerna. De följdfrågor som blev möjliga 
under intervjutillfällena genererade utsagor där förskollärarna fick möjlighet att utveckla sina 
svar och berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Det ligger  i linje med fenomenografin, 
vilket varit en viktig teoretisk utgångspunkt för uppsatsen. Enligt Dahlgren och Johansson 
(2009, s. 132) handlar fenomenografi om att undersöka olika människors skilda uppfattningar 
och erfarenheter av en företeelse. Den fenomenografiska ansatsen är lämplig för uppsatsens 
studie då fokus har legat på att erhålla en ökad förståelse för förskollärarnas upplevelser och 
erfarenheter av inskolningar i relation till modersmål, vilket ansatsen har bidragit till. Dahlgren 
och Johansson (2009, s. 126) framhåller vikten av att spela in fenomenografiska intervjuer för 
att få med hela dialogen med deltagaren under intervjusituationen. Att samtliga intervjuer för 
studien har spelats in som ljudfiler och transkriberats har varit till stor hjälp vid utförandet av 
den fenomenografiska analysen. Detta för att lättare urskilja likheter och skillnader i 
förskollärarnas upplevelser. Vidare har den fenomenografiska ansatsen varit användbar för 
studien, eftersom den har bidragit till att underlätta tolkningen av förskollärarnas utsagor under 
intervjuerna och således underlättat analysen av studiens resultat. Genom att utgå från ett 
fenomenografiskt tillvägagångssätt har det varit möjligt att urskilja variationer i förskollärarnas 
upplevelser och erfarenheter av vad som är viktigt att beakta vid inskolningar, men även i deras 
upplevelser av inskolningar i relation till modersmål.  
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER  
 
Studien visar att förskollärarna upplever kommunikativa svårigheter under inskolningar och att 
det kan begränsa möjligheten till att utveckla goda relationer och att utbyta viktig information 
under inskolning. Studiens inriktning på inskolningar i relation till modersmål visar även att 
nästan alla förskollärare i studien upplever fler svårigheter med att skola in barn med annat 
modersmål än svenska, jämfört med inskolningar av barn med svenska som modersmål. Detta 
på grund av språkliga hinder. Vidare uttrycktes även att inskolningar av barn med annat 
modersmål än svenska kan upplevas mer tidskrävande på grund av svårigheter med att föra en 
dialog. Då det finns tidigare forskning som visar att antalet barn med annat modersmål än 
svenska har ökat i svenska förskolan (Skolverket 2013, s. 5), liksom förskollärarna i uppsatsens 
studie uttrycker svårigheter i att kommunicera med dessa barn och vårdnadshavare, tyder på att 
dagens förskollärare står inför stora kommunikativa utmaningar. För att möta dessa utmaningar 
visar studien att icke-verbal kommunikation, bilder och informationsblad på olika språk 
tillämpas och upplevs underlätta kommunikationen i vissa situationer. Dock beskrivs det utifrån 
studien som viktigt att informationsbladen är lättillgängliga för förskollärarna och att de finns 
tryckta på flera olika språk för att de ska fylla en funktion under inskolning. Utifrån studien 
framgår också att förskollärarna upplever att det kan underlätta med språkliga personella 
resurser vid arbetet med inskolningar av barn och vårdnadshavare med annat modersmål än 
svenska. Dock framkommer att förskollärarna ibland saknar information om barnets och 
vårdnadshavarnas språkliga kunskaper före inskolning och att det medför svårigheter med att 
boka in språkliga personella resurser i förväg, vilket kan bidra till problematik i 
kommunikationen under inskolningar.  
 
För att arbeta konstruktivt med området inskolningar är en slutsats att förskollärare bör få mer 
information om barn och vårdnadshavare inför varje inskolning. Genom information kan det 
bli lättare att planera inskolningen och ordna språkliga hjälpmedel som informationsblad på 
modersmålet och bildmaterial samt boka in språkliga personella resurser som tolk eller 
modersmålsstödjare vid behov. Genom studien framkom också att förskollärarna hade olika 
tillgång till språkliga resurser i form av modersmålsstödjare. Endast två utav de fem 
förskollärarna i studien hade erfarenhet av modersmålsstödjare under inskolning, eftersom en 
del förskolor inte alls erbjöd modersmålsstödjare till verksamheten. Resultatet visar på att inte 
samtliga förskollärare har tillgång till modersmålsstödjare, vilket kan upplevas 
otillfredsställande då de förskollärare som hade tillgång till sådant språkligt stöd upplevde att 
det underlättade kommunikationen avsevärt under inskolning. Ytterligare en slutsats är därmed 
att alla förskollärare bör ha likvärdiga förutsättningar till språkliga resurser för att möta 
kommunikativa utmaningar under inskolning och således möjliggöra en god introduktion för 
barnet och dess vårdnadshavare.  
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VIDARE FORSKNING 
 
 En reflektion har genomförts över vidare forskning kring området inskolningar i relation till 
modersmål. Om det hade funnits ytterligare tid till att utföra en mer omfattande undersökning 
vore det även intressant att genomföra observationer av hur förskollärare arbetar med 
inskolningar av barn med olika modersmål, för att studera hur arbetet med inskolningar sker i 
praktiken. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle,  liksom flertalet förskollärare möter 
familjer med olika kulturella bakgrunder, vore det dessutom intressant att bedriva vidare 
forskning med fokus på förskollärares upplevelser och erfarenheter av inskolningar av barn 
utifrån ett kulturellt perspektiv. Vidare vore det intressant, ur såväl ett samhällsperspektiv som 
ett pedagogiskt perspektiv, att undersöka hur förskollärare arbetar med inskolningar av 
flyktingbarn. Detta på grund av ett ökat flyktingmottagande i Sverige och med tanke på studiens 
resultat angående språkliga resurser.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV ANGÅENDE 
EXAMENSARBETE 
 
Hej! Jag heter Rebecka Lindberg och studerar sista terminen på förskollärarutbildningen på 
Högskolan i Borås. Jag skriver just nu mitt examensarbete angående inskolningar i förskolan. 
Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för vad förskollärna i studien upplever som 
viktigt att beakta vid inskolningar.  
 
Genom kvalitativa intervjuer vill jag få en fördjupad förståelse för förskollärares olika tankar 
och erfarenheter kring inskolningar. Under intervjutillfället kommer intervjun att spelas in som 
ljudfil om ni ger ert godkännande. I studien tas hänsyn till forskningsetiska principer vilket 
innefattar möjligheten att när som helst avbryta intervjun och avstå från att besvara frågor om 
så önskas. Vidare kommer inte de korrekta namnen på förskolor eller förskollärare att nämnas 
i arbetet. Intervjumaterialet kommer endast att användas till examensarbetet. Har ni några frågor 
får ni gärna kontakta mig. 
 
Med vänlig hälsning, Rebecka Lindberg 
Mejladress: S103429@student.hb.se 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR 
 

• Hur ser en vanlig inskolningsprocess ut på den här avdelningen?  
 

• Hur arbetar ni för att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare under 
inskolningar?  

 
• Hur utformas/ anpassas inskolningsprocesserna efter barnets och 

vårdnadshavarens modersmål?  
 

• Vilka likheter och skillnader upplever du i inskolningar av barn med annat 
modersmål än svenska jämfört med barn med svenska som modersmål? 
 

• Vad har du för erfarenheter av språkliga resurser vid inskolningar 
(modersmålspedagog, tolk eller andra resurser)? 

 
• Vill du berätta om dina erfarenheter av samverkan med vårdnadshavare vid 

inskolningar? 
 

• Avslutningsvis, vad upplever du som viktigt att tänka på/ ta hänsyn till vid 
inskolningar? 

 
 
Följdfrågor kan uppstå under intervjusituationen.  
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