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Sammanfattning 
 

Inledning 
När barn börjar förskolan, kommer barnet i kontakt med många barn och vuxna från olika 

kulturer med olika bakgrund. Inskolning är därför ett viktigt moment i barnets liv. Under 

dagar av inskolning bekantar sig vårdnadshavare och barnet med alla aktiviteter och med 

rutinsituationer som förekommer på förskolan. Studien handlar om inskolningens betydelse 

för en trygg start för barn och vårdnadshavare i mångkulturella förskolor, då inskolningen 

anses som en förutsättning för att ge barnet en god start på förskolan.  

Syfte   
Syftet är att undersöka pedagogernas uppfattningar om inskolningens betydelse för en trygg 

start för barn och föräldrar i mångkulturella förskolor. 

Metod 
Studien är baserad på människors tolkningar och upplevelser och har en kvalitativ metod med 

intervju som redskap. Under intervjun använder jag diktafon för röstinspelning och 

anteckningsblock. Detta för att alla detaljer som är betydelsefulla skall fångas, för att 

underlätta mitt analysarbete.  

 

Resultat 
Resultatet visar att förskollärarnas förhållningssätt och en bra kommunikation med barn och 

vårdnadshavare är betydelsefull under inskolningen. Samtidigt är samarbete med 

vårdnadshavare värdefullt eftersom det kan skapa trygghet för barn, vårdnadshavare och 

pedagoger.  
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INLEDNING 
Skolverket (2016) understryker att förskollärares ansvar är att ge barnet en trygg start på 

förskolan under inskolning, eftersom barnet kommer i kontakt med många nya människor i 

förskolan. När barn börjar förskolan är det en stor förändring för både barn och vårdnadshavare, 

från att vara hemma med sina familjer till att komma in i samhället med andra. Inskolning är 

därför ett viktigt moment i barnets liv innan förskolans start. Inskolningen bygger på att 

vårdnadshavare är med sitt barn på förskolan för att tillsammans lära känna verksamheten på 

förskolan. Skolverket (2016, s 25) nämner: ”Ibland behöver en introduktion få ta längre tid, 

eller gå fortare, än vad förskolans personal ursprungligen hade planerat”. Det betyder att 

inskolningen utgår från barnets behov. Skolverket betonar även att information om förskolans 

verksamhet beskrivs för vårdnadshavare så att de känner till sin roll under inskolning. 

Skolverket beskriver vikten av pedagogers förhållningssätt under introduktionsperiod bl.a. 

vikten av samtal i form av dialog med vårdnadshavare. Skolverket menar att kommunikationen 

mellan förskollärare och vårdnadshavare är en förutsättning för att ge barnet en god start på 

förskolan.  

 

Under mitt arbete på en mångkulturell förskola har jag skolat in många barn och vårdnadshavare 

från olika kulturer och bakgrund. Mångkulturalitet enligt Bouakaz (2013 s, 134) handlar om 

den mångfald i skolan där barn och vuxna med olika bakgrund och etniciteter möts. Under flera 

års arbete i förskolan upplever jag att vårdnadshavare kan ha många förkunskaper inom 

skolområdet däremot kan det vara olika skolsystem som de har upplevt, vilket gör att 

vårdnadshavare kan ha olika syn på inskolning. Många familjer kommer i kontakt med 

samhället och det svenska språket i förskolan. Att börja förskolan är en stor förändring för 

familjen, från att vara med familjen till att vara i samhället/förskolan.  

Två veckor innan inskolningen äger rum i förskolan skickas ett inbjudningsbrev till 

vårdnadshavarna för en tid till samtal för information och om vårdnadshavarnas roll under 

introduktionstider. En vecka innan inskolning inträffar samtalet med vårdnadshavare utan barn 

och med en tolk om det behövs. Inskolningen börjar redan när barnet och vårdnadshavare 

kommer in i förskolans värld. Förskolan använder sig av en metod som kallas för föräldraaktiv 

introduktion som bygger på att vårdnadshavarna är aktiva i sitt barns introduktion. Under tre 

dagar av inskolningen får vårdnadshavare och barn bekanta sig med alla aktiviteter och 

rutinsituationer som förekommer sedan på förskolan.  

 

Det väcker nyfikenhet och intresse hos mig över hur arbetet med inskolning kan se ut idag. Det 

finns inte mycket forskning kring inskolning i förskolan, vilket kan behövas i dagen samhället. 

Det kan vara en stor utmaning för förskollärare att vägleda barnet in i verksamheten; därför kan 

pedagoger behöva ha ett verktyg för att ge trygghet och en bra start för barnet. Tallberg Broman 

(2013 s, 79) beskriver svårigheter att det inte är så lätt för vårdnadshavare och barn att komma 

in i förskolans värld men att det kan vara en värdefull erfarenhet för dem.  

I enlighet med läroplanen för förskolan (lpfö98 reviderad 2016, s, 13) skall förskollärare 

ansvara för att varje barn, tillsammans med sina vårdnadshavare, får en god introduktion i 

förskolan. I skollagen (2010:800, 2§, s.48) står det: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 

utbildning”. 
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SYFTE 
Syftet med mitt arbete är att undersöka pedagogers uppfattningar om inskolningens betydelse 

för en trygg start för barn och vårdnadshavare i mångkulturella förskolor. 

Frågeställningar  

• Hur ser pedagoger på inskolningens betydelse för en trygg start för barn och 

vårdnadshavare? 

• På vilka sätt har olika inskolningsmetoder en betydelse för barn och vårdnadshavares 

trygghet?  

• Hur kommunicerar pedagoger med vårdnadshavare för att ge en bra start till barnet? 

 

BEGREPPSDEFINITIONER  

Inskolning 

Begreppet inskolning benämns på olika sätt. Läroplanen för förskolan (lpfö 98, rev.2016) 

liksom Skolverket (2016) kallar begreppet inskolning för introduktion. Niss (2009) kallas det 

för invänjningen och Eriksson (2010 s, 30) för inskolning. Denna uppsats har jag valt att 

använda begreppet inskolning.  

Inskolning innebär att barnen och vårdnadshavare tillbringar sin tid på förskolan, för att lära 

känna verksamheten, samt för att lära känna andra barn och vuxna. Niss (2009 s, 30) anser att 

förskolan är en plats där barnet möter nya människor, det kan vara en spännande eller 

skrämmande upplevelse vilket kan påverka barnet. Barnet behöver därför ha med sig sin 

vårdnadshavare några dagar för trygghets skull.  

Kommunikation  

Människor använder kommunikation för att utföra en dialog, dialogen kan vara verbala eller 

kroppsliga uttryckt. Maltén (1998, s. 12) säger att kommunikationen är betydelsefull eftersom 

människor kan intellektuellt meddela eller motta information, utrycka emotionella känslor och 

socialisera sig med samhället. Maltén förklara vidare att människor kommunicerar på olika sätt, 

verbalt eller icke-verbalt uttryckt. Med icke-verbalt språk menar författaren att kommunikation 

kan vara ett ansiktsuttryck, gester eller kroppsspråk. 

Mångkulturell förskola 

Bouakaz (2009 s, 64) beskriver begreppet mångkulturellt som en mångfald där människor 

känner gemenskap och samhörighet. En mångkulturell förskola är en plats där många olika 

människor med olika kultur och bakgrund träffas. Bouakaz (2013 s, 134) beskriver att det 

mångkulturella medborgarskapet innebär att utvidga kunskapen om mångkulturalitet hos barn 

för att kunna se den internationella världen med öppenhet. Däremot är det modersmålet som 

står i fokus i förskolan och skolans värld eftersom språket är starkt bunden till vårdnadshavarna 

kulturell bakgrund. Modersmålet ses som en nyckel till olika kulturer, religioner och traditioner. 

Vårdnadshavare 

Skolverket (2016 s, 25) nämner begreppet vårdnadshavare. Vårdnadshavare är personen som 

är ansvarig för barnet. I min uppsats kommer jag därför använda begreppet vårdnadshavare. 
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BAKGRUND/TIDIGARE FORSKNING 

Inskolningens historik 

Broberg, Hagström och Broberg (2012 s, 14) berättar att förskolans verksamhet redan fanns på 

1830-talet. De första barnträdgårdarna startades under 1900 talet. Året 1943 bestämde 

Riksdagen att verksamheten där barn tillbringade tre timmar per dag skulle kallas för lekskola 

medan det kallades daghem för barn som går heltid. Sedan dess har barns utveckling och lärande 

varit i fokus. Månsson (2013 s, 82) beskriver att för ett antal decennier så var vårdnadshavares 

närvaro inte så viktigt under inskolning, men med tiden så ökas samarbetet med 

vårdnadshavare. År 1998 fick förskolan en ny tillsynsmyndighet där Skolverket tog ansvaret 

från Socialstyrelsen. I läroplanen för förskolan(lpfö98 rev 2016 s, 13) understryker att både 

barn och vårdnadshavare skall få en god introduktion i förskolan.  

Inskolningens betydelse 

Niss (2017 s, 9- 30) som är en legitimerad psykolog anser att inskolning är viktig för både barn 

och vårdnadshavare. Hon anser att inskolningen ger möjlighet för barn och vuxna att lära känna 

varandra. Hon menar att barnet lär känna sin ansvariga pedagog, de andra nya barnen och vuxna 

i förskolan och försöker vänja sig med förskolans miljö. Därför lyfter författare vikten av 

inskolningen för barnets trygghet. Under inskolning anser Niss (2017 s, 18) att vårdnadshavare 

fokuserar på sitt barn och på vad som är bra för dem. De kommer med många frågor och har 

med sig många förväntningar. Författare anser att det är viktigt för förskollärare att skapa samtal 

med vårdnadshavare för att ta reda på barnets behov, så att barnet får en bra start i förskolan. 

Niss (2017 s, 10) beskriver att relationen mellan förskollärarna och barnet är viktig att skapa 

under inskolning, hon anser att förskollärare behöver redskap för att bygga en relation med 

barnet. Niss(2017 s, 14) betraktar att vårdnadshavarens erfarenheter och kunskaper kan hjälpa 

förskollärare att ta reda på barnets behov. Hon menar att det är viktigt för förskollärarna att 

lyssna på vårdnadshavares berättelser om sitt barn, samt ta hänsyn till vårdnadshavares behov, 

detta för att kunna samarbeta med dem och ge barnet en bra start på förskolan. Samarbete med 

pedagoger behövs för att inskolningen ska bli bra nog för barnet och vårdnadshavare, även för 

verksamheten och de övriga barnen. 
 

Eriksson (2010 s, 13) anser att det är värdefullt för förskollärare att lägga stort engagemang på 

inskolningen eftersom den tid förskollärare satsar på inskolning med barn och vårdnadshavarna 

är givande. Hon betonar att en successiv inskolning bygger på gemenskap och samarbete med 

vårdnadshavare. Enligt Niss (2017) och Eriksson (2010) är inskolning betydelsefull för barnet 

för att tiden som barnet deltar aktiviteter med vårdnadshavare, skapar trygghet när hen senare 

tillbringar sin tid själva med andra barn och vuxna på förskolan. Eriksson (2010 s, 30-32) anser 

att vårdnadshavare är först och främst barnets trygghet. Hon menar genom att vårdnadshavare 

deltar i aktiviteter tillsammans med sitt barn förmedlar dem känslan av trygghet till barnet. 

Eriksson (2010 s, 29) lyfter vikten av att utvärdera och analysera inskolningsperioden, alltså 

hur pedagoger genomför inskolning och hur har det gått till. Hon menar att utvärdering hjälper 

pedagogerna att förbättre inskolningen för framtiden, ett stöd som är bra för verksamheten. 

Trygghet och relation 

Niss (2017 s, 9-14) betonar vikten av relation mellan barnet och förskollärare under 

inskolningen. Hon menar att relation är ett redskap som ger tryggt stöd till barnet när 

vårdnadshavare är inte närvarande efter inskolningen. Hon anser att relationen mellan barnet 

och förskollärare kan utveckla genom ett bra samarbete med vårdnadshavare redan vid 

inskolningsperioden. Hon anser att inskolning måste ske tills barnet vänjer sig och blir bekväma 
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utan föräldrarnas närvaro. Niss (2017 s, 11) säger även att barn och vårdnadshavare har med 

sig tidigare erfarenheter hemifrån innan de börjar förskolan. Hon menar när barnet och 

vårdnadshavare kommer till förskolan är det viktigt att förskollärare uppmärksammar och tar 

hänsyn till deras erfarenheter. Vårdnadshavares tidigare erfarenheter kan vara en fördel för 

verksamheten. Niss (2017 s, 14) upplever att inskolning varierar från barn till barn, vissa barn 

behöver en kort eller längre inskolning, vissa barn har haft tidigare erfarenhet av inskolning 

men att den nya miljön med nya barn och vuxna kan påverka barnets trygghet. Hon menar att 

det är förskollärarnas ansvar att skapa goda förutsättningar för varje barn under inskolning, 

vilket leder till en bra start för barnet i förskolan.  

 

Niss (2017 s, 15) anser att samarbete med vårdnadshavare hjälper förskollärare att ge barnet en 

bra start i förskolan. Hon menar att vårdnadshavares känslor lätt kan bli påverkade av att se sitt 

barn med någon person de inte bekantat sig med, därför det är viktigt att bygga en bra relation 

med vårdnadshavare. Vårdnadshavares närhet hjälper barnet att samspela med andra barn och 

vuxna, genom detta utvecklas barns relation till andra. Niss (2017 s, 16) lyfter vikten av att en 

trygg person kan skapa trygghet för barnet i början. Hon menar att vårdnadshavare är barnens 

första prioriterings person däremot kan barnen ha en bra anknytning till någon person de känner 

sig trygga att vara med. Anknytning kräver den typen av relation som ger barnet trygghet när 

vårdnadshavarna inte är närvarande. Hon anser att barn kan ha flera anknytningspersoner än de 

primära, alltså vårdnadshavarna. Vidare menar författare att förskolans personal kan vara 

barnens anknytningspersoner när vårdnadshavarna inte är i förskolan. Författarna anser att 

genom inskolning har barnet en stark tilltro till personalen när vårdnadshavaren går och att en 

anknytningsperson blir en nödvändighet. 

 

I boken ” förskola för de allra minsta” beskriver Niss (2009 s, 28-31) att det är viktigt för 

förskollärare att skapa relation med barnet redan vid inskolningen för detta leder till en bra 

anknytning mellan barnet och vuxna som är en god förutsättning för barnets trygghet. Vidare 

beskriver författaren att samarbeta med vårdnadshavare är en förmån för att kunna stödja barnet 

senare efter inskolning. Diskussion med vårdnadshavare hjälper förskollärare att hitta 

redskapen om hur barnet ska lämnas och bemötas inför avskedet, eftersom barnets känslor i 

avsked från vårdnadshavare kan påverka barnets vistelse för dagen. Niss (2009 s, 30) skriver i 

sin bok om anknytningspersoner och vad som påverkar barnets trygghet av det. Hon menar att 

barnets känslor kan lätt bli påverkat i mötet med andra nya människor. Hon anser att tiden direkt 

efter inskolning är den känsligaste perioden för barnet att vara utan vårdnadshavare. Författarna 

menar att det är en viktig tid för barnet att få trygghet och tröst från en anknytnings pedagog 

som barnet har skapat relation med under inskolningen. 

  

Kihlbom (2009 s, 100) anser att varje barn har olika behov och att de visar sina behov på olika 

sätt. Hon anser att den fysiska och psykiska kontakten är betydelsefull för barnet, då fysisk 

kontakt såsom ögonkontakt bekräftar barnet genom att den vuxna ger barnet möjlighet att förstå 

barnets ansiktsuttryck. Enligt författare kan den fysiska kontakten vara gester eller kroppspråk. 

Den vuxna ger trygghet till barnet genom att skapa förutsättningar som stimulerar känslan av 

empati.  

 

Simonsson och Thorell (2010 s, 68) har genomfört en studie som undersökte barnen under 

inskolningens tider. Studien har visat att barnen har en förmåga att samspela med andra barn, 

vuxna och med sin omgivning. Barnen tar kontakt med andra människor för att interagera. De 

söker efter lekkamrater för att leka tillsammans. Författarna lyfter även vikten av pedagogernas 

ansvar. Pedagogerna skall vara medvetna om att barnen inte bara sampelar med pedagoger och 

andra barn utom också med de pedagogiska materialen i förskolan. Kamraterna och miljö är 
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betydelsefulla för barnen då det ger trygghet till dem och kommunikationen hos barnen 

utvecklas också. Pedagoger skall därför hjälpa barnens samspel med såväl barn som sin 

omgivning under inskolning. 

Kommunikations betydelse 

Markström och Simonsson (2013 s, 36) skriver att språket är ett stöd för kommunikation, och 

att språket kan påverka hur vi uppfattar det. Därför det är viktigt att vara medvetna om hur vi 

använder språket i kommunikation med andra. Författarna betonar värdet av kommunikation; 

att förstå varandra och tilliten som byggs upp vid förståelse. Detta kan skapas genom att det 

finns olika sätt för kommunikation att ske, vilket ger möjlighet att uttrycka sig på olika sätt för 

att ge varandra en bredare syn på meningens innebörd, menar författarna. Vidare beskriver 

Markström och Simonsson (2013 s, 38) att kommunikation och språkande kan ske på många 

olika sätt dvs. genom kroppspråk, text, bild, detta för att ge en förståelse i kommunikation med 

andra.  Markström och Simonsson (2017 s, 9) har genomfört en studie där de undersökte hur 

samverkan mellan förskolan och hemmet kan påverka barnen. Studiens resultat visar att 

vårdnadshavares engagemang har underlättat för förskollärare att samtala med barnen. 

Vårdnadshavare visar intresse för verksamheten och lärarnas egna roller och attityder mot 

vårdnadshavare utvecklas positiv. Samverkan mellan vårdnadshavare och förskollärare är 

betydelsefull för barnen för att förskollärare kunde komma närmare barnen för att kommunicera 

med dem. Kommunikation ger möjlighet för barnen att vara delaktiga och trivas i skolan.  

   

Niss & Söderström (2015 s, 75) lyfter vikten av en tydlig kommunikation i förskolan under 

inskolning, de beskriver att pedagogernas tydlighet ger vårdnadshavare en klar bild om 

förskollärarnas arbetssätt och verksamhet i förskolan. Vårdnadshavare får kännedom om vad 

som är lämpligt för dem att påverka inom förskolans verksamhet. Författarna beskriver att det 

är viktigt för vårdnadshavare att få bra information så att de känner sig trygga när de lämnar 

barnen i förskolan. Däremot lyfter Eriksson (2010 s, 28) vikten av lyhördhet under 

inskolningens tider, hon menar att lyhördhet skapar trygghet och tillit för vårdnadshavare. 

Trygghet ligger på kommunikationen som är den mest betydelsefulla aspekten för barnet, 

vårdnadshavare och pedagoger.  

 

Willén, Gruber, Puskás (2013, s.66) skriver att det är viktigt för förskollärarna att vara 

uppmärksamma på barnens språk för att kunna ge stöd till barns olika modersmål för att ge 

barnen bra förutsättningar och lycka i framtiden. Tallberg Broman(2013 s, 56) säger att 

kommunikation har en positiv påverkan mellan två parter. Författarna berättar i sin redovisning 

att förskollärare kommunicerar med vårdnadshavare genom att de använder ord som 

vårdnadshavare förstår, detta för att undvika missförstånd. Författaren ser att den verbala 

kommunikation är ett talat språk och att ickeverbal kommunikation som ett språk i form av 

kroppsliga uttryck. 

Inskolningsmetoder 

I tidigare forskning nämner Månsson(2013 s, 81) att idag finns det flera olika modeller av 

inskolningen. Han menar att det finns en föräldraaktiv inskolning och en icke-föräldraaktiv 

inskolning i förskolan.   

Föräldraaktiv inskolning 

Månsson(2013 s, 81) anser att föräldraaktiv inskolning bygger på att vårdnadshavare är aktiv i 

sitt barns introduktion under tre dagar, barnet ska inte öva sig på att bli lämnat utan ska i lugn 

och ro lära känna verksamheten. På den fjärde dagen lämnar vårdnadhavarna barnet med tydligt 

avsked. Eriksson (2010 s, 30) anser att föräldraaktiv inskolning ger vårdnadshavarna en 
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förståelse av pedagogernas arbetssätt samtidigt som familjen får möjlighet att lära känna andra 

vårdnadshavare och barn. Eriksson (2010 s, 33) lyfter även vikten om pedagogernas kontakt till 

barnet när barnet tar initiativ till leken så är vårdnadshavarna i närheten som ett tryggt stöd till 

sina barn, dessutom ger det pedagogen möjlighet att samspela med barnet. Det handlar om att 

pedagogen och vårdnadshavarna stöttar varandra under inskolningstiden. Vårdnadshavare som 

inte behärskar det svenska språket kan få ta del av ett språk som pedagoger använder i olika 

aktiviteter dvs. tecken som stöd. Eriksson(2010 s, 30) lyfter vikten av pedagogernas hänsyn till 

andra barngruppen som möts av de andra vuxna under inskolning. Hon menar att pedagogerna 

ges möjlighet att vara mera uppmärksamma på de övriga barnen i barngruppen vid föräldraaktiv 

inskolning. 

Icke-föräldraaktiv inskolning 

Eriksson (2010 s, 28) anser att icke- föräldraaktiv inskolning inte betyder att vårdnadshavare 

inte får möjlighet att vara aktiva i sitt barns introduktion. Författarna menar att vårdnadshavarna 

får vara aktiva, de får delta i olika aktiviteter som förskolan erbjuder, grunden är att forma 

gemenskap och att lära känna varandra under inskolningstiden. Eriksson (2010) anser att 

vårdnadshavare får lika mycket information oavsett vilka metoder pedagoger väljer att använda, 

de får komma med sina synpunkter, förslag och tankar om vad som är bra för deras barn. 

Pedagogerna samspelar med barnen medan dialogen med vårdnadshavarna pågår samtidigt, den 

aktiva närvaro och kontakt som pedagoger skapar med barnen leder till att relationer byggs 

mellan dem, enligt Eriksson.  

Samverkan 

Sandberg och Vuorinen (2007 ss, 15–16) säger att tidigare hade begreppet samverkan olika 

betydelse. Tidigare uppfattades pedagogerna som kunskapskälla, vårdnadshavare får råd och 

stöd från pedagoger när det gäller barnuppfostran. Idag ses samverkan som en positiv länk där 

vårdnadshavarna ger möjlighet att påverka förskolans verksamhet, detta för barnens bästa och 

för att få en fungerande verksamhet för alla barn och familjer. Harju & Tallberg Broman(2013 

s, 67) nämner också att samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare ger möjligheter till 

alla inblandade parter att anpassa verksamheten efter barnets behov. Information och samtal 

som förskolan erbjuder, ger vårdnadshavarna en inblick av förskolans vision, målsättning och 

arbetsmetoder. Pedagoger däremot behöver vara flexibla i samverkan med vårdnadshavarna för 

att ge dem en chans att påverka förskolans verksamhet. Författarna påpekar att verksamheten 

som bygger på demokratiska värden utvecklas positivt och att relationer mellan hemmet och 

förskolan byggs. Broman (2013 s, 44) säger att vårdnadshavarna har mycket kunskaper och 

erfarenheter, om förskolan tar tillvara deras kunskaper kan det bli en positiv utveckling av 

verksamheten. Vårdnadshavarnas kunskaper och erfarenheter gynnar på så vis förskolan.  

 

Enö (2013 s, 44) anser att vårdnadshavares och förskollärares kompetenser gynnar förskolan, 

författaren menar att vårdnadshavares kunskaper och erfarenheter är värdefulla vilket är en 

fördel för barnen.  Författaren beskriver att förskollärare kan påverka sitt uppdrag i förskolan 

genom ett bra samarbete med vårdnadshavare på ett neutralt sätt. Bouakaz(2009 s171) lyfter 

vikten av förtroende och tillit mellan vårdnadshavare och förskollärare. Han menar att 

vårdnadshavares samverkan med förskolan utvecklas genom gemensamt ansvar, beslut och 

tilltro för varandra. Detta ger kunskaper om en känsla av trygghet i det mångkulturella samhället 

idag. Niss & Söderström (2015 s, 17) lyfter vikten av närhet och tillitsfull samverkan med 

vårdnadshavarna. Författarna hänvisar till vårdnadshavares ansvar för sitt barn under hela 

barndomstiden men att det krävs ett bra samarbete med förskolan. I förskolan handlar det inte 

bara om barns utveckling, författarna menar att det också handlar om omsorg och uppfostran. 

Ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet är betydelsefullt. Författarna beskriver att 
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många vårdnadshavare utifrån sina olika kulturer har upplevt olika erfarenheter, dessa olika 

erfarenheter kan påverka förskolan på ett positivt sätt.  

 

Bouakaz (2009 s, 64) i sin studie anser att skolan är en mötesplats för alla kulturer. På skolan 

möter vårdnadshavare och lärarna varandras olika kunskaper och erfarenheter som är 

betydelsefulla. Han menar att de lär sig genom att de tar del av varandras kompetenser. Han 

lyfter vikten om lärarnas medvetenhet om andra kulturer, så att vårdnadshavarna möts av 

positiva attityder. Han menar att samarbete med vårdnadshavarna handlar om respekt, förståelse 

och att olikheter är någonting som är värdefullt. 

Mahmood (2013) undersökte i sin studie tillsammans med fjorton nyexaminerade förskollärare 

samverkan med vårdnadshavare. Studien visar att samverkan med vårdnadshavare är en 

utmaning för dem. Vissa svårigheter kan uppstå när språkliga och kulturella skillnader finns. 

Det blir komplicerat när vårdnadshavare inte engagerar sig och visar ointresse för 

verksamheten. Resultatet visar vikten av delaktighet från både förskollärare och 

vårdnadshavare. Samverkan mellan hemmet och förskolan är betydelsefull för barnet. 

Forskning visar att förskolan behöver vårdnadshavare för att ge barnen bästa möjliga 

förutsättningar. Mahmood (2013) beskriver att målet uppnås genom många utmaningar och 

genom att bli trygg i sin yrkesroll.  

 

TEORETISK RAM  
Undersökningen kommer att vila på den teoretiska ramen som presenteras nedanför. Studien 

utgår från anknytningsteori och det sociokulturella perspektiv.  

Anknytnings teori 

Bowlby(2010 s, 34) beskriver att vårdnadshavare utgör en tryggbas för sina barn, basen ger en 

tryggkänsla som barnet behöver för att utforska världen. Han menar att barnet är en forskande 

människa, det handlar om att vårdnadshavare uppmuntrar och stöttar sina barn att vara en 

självständig människa och att de finns till hands när fara hotar. Bowlby (2010 s, 147) beskriver 

att barnet är i behov av närhet, när barnet blir orolig, trött eller mår dåligt söker barnet trygghet 

från en bas, en person som barnet känner sig trygg att vara med. Ett barns anknytningsbeteende 

är en signal att barnet längtar efter en trygg person för omvårdnad. Vidare beskriver 

Bowlby(2010 s 28-29) att redan vid födelsen är barnet beroende av det sociala samspelet. 

Barnet har redan en förmåga att samspela och detta samspelmönster ses ofta mellan barn och 

vårdnadshavare. När barnet samspelar med sina vårdnadshavare då utvecklar dem en specifik 

relation, denna relation bildar ett band emellan dem. Bowlby(2010) beskriver att varje 

samspelsfas inleds med gemensamma upplevelser där vårdnadshavare och barn upplever glädje 

tillsammans. Han menar att genom samspel blir barnen medvetna om sina handlingar och 

därifrån utvecklas social förståelse för andra. När vårdnadshavaren själv är lekfull, då utvecklas 

leken till en betydelse kommunikation som vidareutvecklas till en meningsfull dialog. I relation 

till andra människor kommer detta anknytningsbeteende att påverka barnet, beroende på hur 

samspelet mellan barn och vårdnadshavare utvecklas. 

 

Bowlby(2010 s, 31) anser att barnet är en socialiserad människa. Han förklarar att barns sociala 

utveckling utvecklas beroende på hur barnet blir bemött. Han menar att ett tryggt bemötande 

gör att barnets relation till den trygga personen växer oerhört. Han lyfter även vikten av närhet 

som gör att relationer växer och utvecklar det sociala samspelet hos barnet, detta leder till att 

barnet utvecklas sin sociala utveckling till andra. 

Bowlby(2010 s, 86) beskriver att när barnen är ute i sin utforskande värld söker de nya 

anknytningsgestalter i behov av trygghet och den tryggkänslan gör att de finns någon trygg 
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person i närheten. Barnets trygghet byggs av känslomässig tillgänglighet. Den personen anses 

som en trygg bas. Bowlby (2010 s 60-61) lyfter vikten om stöd och hjälp till barn vars 

vårdnadshavare har upplevt en otrygg anknytning under sin barndom. Han menar att 

vårdnadshavarnas negativa upplevelse påverkar barnets personlighets utveckling. Barnets 

känsla av otrygghet förekommer i form av olika beteendemönster som skuld, ångest eller fobier. 

Vidare lyfter Bowlby (2010 s 144) vikten av att uppmärksamma, observera barnet särskilt när 

det hamnar i ett främmande ställe med främmande människor så att de beteendemönstren inte 

påverkar deras relation med andra. Barnen behöver en trygg person som ger stöd och hopp 

utifall att det av någon anledning har upplevt en otrygg anknytning till sina vårdnadshavare. 

Bowlby(2010 s, 24) understryker att vårdnad av småbarn inte enbart är en persons arbete. Om 

arbetet ska utföras väl behöver vårdaren stöd, ett stöd från någon annan som stöttar och hjälper 

dem i arbetet med barnet.  

    

Broberg, Hagström och Broberg (2012 s, 33) som vidareutvecklar anknytningsteorin beskriver 

att den anknytning som barnet har till sina vårdnadshavare bildas en mental representation som 

kallas för inre arbetsmodeller (IAM). Författarna menar att barnet utvecklar en trygg 

anknytning om samspelet mellan vårdnadshavare och barn utvecklas positivt. Barnet som har 

en otrygg anknytning till sina vårdnadshavare har en otrygg anknytning. Broberg, Hagström 

och Broberg (2012 s, 36-48) lyfter vikten av trygghet som är den viktigaste känslan för barnen. 

Författarna menar när barnet söker en vuxens kontakt är det viktigt att ge tröst och skydd för då 

utvecklas den känslomässiga relationen mellan dem. Författarna beskriver vidare vikten av en 

anknytningsrelation mellan barnet och pedagogen i förskolan, en anknytningsperson är därför 

viktig när vårdnadshavaren inte är närvarande. Den anknytningspedagogen hjälper sedan barnet 

att utveckla sin relation till andra så att barnets sociala relation till andra utvecklas. På förskolan 

anpassar barnen sig till förskolans miljö utifrån de inre modellerna. Författarna menar att 

förskolan skall hjälpa barnen som har en otrygg anknytning för att de skall kunna utveckla nya 

inre arbetsmodeller så att de kan utveckla ett positivt samspel med andra vuxna och barn. 

   

Broberg, Hagström och Broberg(2012 s, 148-172) lyfter vikten av förskollärares förståelse för 

barnets reaktion vid inskolning. Författarna menar att barn är olika i erfarenhetsmässigt och 

utvecklingsmässigt. Vissa barn ha en förmåga att förstå att vårdnadshavaren kommer tillbaka 

för att hämta dem utifrån sin erfarenhet t.ex. olika gömmalekar. Därför anser författarna att 

vikten av närhet och omvårdnad är viktig för barnet. Broberg, Hagström och Broberg(2012 s, 

149) beskriver att förskolans miljö blir en stor förändring för barnet att vänja sig vid, därför är 

det viktigt att det finns en ansvarspedagog för barnet att lära känna förskolans miljö, på det 

sättet får barnet vänja sig med att vara utan vårdnadshavare, i flera timmar under sin vistelse på 

förskolan. Broberg, Hagström och Broberg(2012 s, 151) lyfter vikten av förskollärares 

lyhördhet. De menar att förskollärare ser och hör barnets behov genom att de är lyhörda, och 

detta ger trygghet och tillit till barnet och relationen byggs. Vidare beskriver författarna att 

barnet söker kontakt för att samspela med andra, ofta påverkar den sociala aspekten hos barnen 

pga. positivt eller negativt längtan efter sina vårdnadshavare, därför är det viktigt att en vuxen 

är i närheten för att hjälpa barnen i att utveckla samspel med andra. Broberg, Hagström och 

Broberg(2012 s, 156) beskriver att separation från vårdnadshavare gör barnet mycket upprört, 

författarna lyfter vikten om pedagogernas närhet som gör att barnet förstår att de få tröst och 

närhet vid behov. Vidare beskriver författarna att vara uppmärksamma på vad barnen signalerar 

såsom positivt eller negativt beteende. Författarna anser att det är också viktig att kommunicera 

med vårdnadshavare om barnet upprepar känsliga beteenden, författarna menar att 

vårdnadshavare och pedagoger skall hjälpa varandra för att barnet skall må bra i förskolan. När 

vårdnadshavare visar trygghet till sina barn, då smittar tryggheten till barnet. Hagström och 

Broberg(2012 s, 163) beskriver vikten av ansvarspedagog, som skapar relationen med både 
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barn och vårdnadshavare genom sin närhet och lyhördhet bl.a. vikten av att förstå barnets 

kommunikation, det kan vara ett ord eller tecken som barnet uttrycker med. Författarna lyfter 

vikten av inskolning, de menar att inskolning skall utgå utifrån barnens takt och behov, de 

barnen runt 18 månader är fortfarande i närmandefasen, det innebär att de är i behov av sina 

vårdnadshavare. Författarna anser att det är viktig att ge vårdnadshavarna en förståelse om 

barnet är ledsen hela tiden, samtidigt hjälper barnet att vänja sig i förskolans värld.   

Det Sociokulturella perspektivet  

Lev Vygotskij (1896-1954) är upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij (1934 

s38) anser att den kommunikativa funktionen är språkets primära funktion och att lärande sker 

i samspel med andra. Han menar att människor behöver språket i interaktion med andra. 

Vygotskij(1934 s, 39)anser att språket är ett medel för social närvaro, för utsagor och 

förståelser, därför anser Vygotskij att språket är en viktig faktor hos människor. Han anser att 

kommunikation kan bli mycket begränsat när det inte tar hjälp utav språket. Han menar att 

nyckeln till kommunikation är språket, då människor genom ett system av tal, ord och tecken 

kan förmedla och föra dialog med varandra. Människor kan bl.a. uttrycka sig med ord eller 

kroppsspråk, dessutom kan människor kommunicera med andra på olika sätt.  

Säljö (2000 s37) som vidare utvecklat Vygotskijs teori berättar att när en individ deltar i en 

kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter. Det innebär att individen 

utvecklar sina färdigheter och kunskaper genom sin kommunikation med andra. Säljö (2000 

s82) påpekar att med hjälp av kommunikation blir barnen delaktiga i att samspela med andra 

kommunikation spelar därför en stor roll i samspelet och deltagandet. Säljö(2000 s, 245-247) 

beskriver att i dag finns det möjligheter att sprida kunskap genom olika kommunikations teknik. 

Han menar att all information kan fördelas med hjälp av digitalt verktyg. Den 

informationsteknik ses som stöd för förståelse och möjlighet till kommunikation. Han beskriver 

att den digitaliserade tekniken ger möjligheten att förklara genom ett synligt sätt som tidigare 

hade varit omöjligt. 

Dysthe (2001 s31) som också vidare utvecklat Vygotskijs teori anser att samspel, språk och 

kommunikation är ett grundläggande element i lärandeprocessen, vilket också stödjer den 

sociokulturella teorin. För att kunna skapa kontakt och föra dialog med varandra så behöver 

människor dessa element. Dysthe (2001 s45) anser att kommunikation är ett redskap att agera 

och påverka andra människor, den vidareutvecklar språklig medvetenhet och ger oss tillgång 

till en kulturell mångfald.  

Jag anser att min studie bygger på anknytnings teori och sociokulturellt perspektiv. De både 

teorierna visar att människor är i behov av stöd från varandra för att lyckas i framtiden. Bowlbys 

(2010) teori visar att trygghet hos barnet kommer från en existens av en bas. Teorin visar att 

trygghet är känslan som kommer i form av ett beteende hos en människa, och att trygghet skapas 

utifrån relationer med andra. Relationer är viktiga att skapa inom förskolan för att ge barnen 

trygghet. Det sociokulturella perspektivet ser kommunikation som ett hjälpmedel till relationer.  

Teorin understryker att människor uttrycker sig på olika sätt, med andra ord verbalt eller med 

kroppsliga uttryck för att skapa en dialog med andra. Det betyder att olika kommunikationssätt 

ger människor möjligheter att göra sina tankar mer synliga. Både teorierna är användbara för 

min studie för att dem är tillämpliga för min undersökning. För att kunna analysera mitt 

undersökningsmaterial behöver jag därför anknytningsteori och det sociokulturella 

perspektivet.  
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METOD 
Jag väljer kvalitativ metod med intervju som redskap, för att jag känner att intervjun gör mig 

mer bekväm att få information genom muntlig kommunikation. Genom intervju tar jag del av 

aktörernas uppfattningar, får en förståelse om aktörernas upplevelser och erfarenheter och får 

ett djup förståelse av det fenomen som studerats. Trost(2012, s, 23) beskriver att kvalitativ 

metod är en förståelse om hur människor resonerar eller reagerar och hur de särskiljer eller 

urskiljer. Han menar att forskaren har en uppfattning om hur människor tänker och vad orsaken 

till deras handlingar beror på. I denna studie använder jag av en datainsamlingsmetod vilket är 

en kvalitativ intervju. Jag anser att kvalitativ metod är lämplig för min undersökning, eftersom 

respondentens erfarenheter och upplevelser kan lätt uppnås med denna metod.  

Ejvegård(2009 s, 33-34) lyfter vikten av att forskare väljer först ett ämne för undersökning. Det 

är viktigt enligt författaren att forskaren har ett intresse att skriva om, vilket leder till att få fram 

ett bra resultat. Thornberg& Fejes (2015 s, 34) anser att kvalitativ forskning är en process som 

gör att forskaren arrangerar sitt datamaterial och arbetar aktivt med systematisk undersökning; 

detta för att sedan aktivt arbeta med data för att nå ett resultat. Thornberg& Fejes (2015) tycker 

att användbarhet av datainsamling är en kvalitativ analys.    

Intervjufrågor som ställs till aktörerna är enkla, samma, och likadana för att minska risken av 

att en fråga missuppfattas, enligt Trost (2012 s 63). Intervjufrågorna är semi-strukturerade och 

jag tar hjälp utav ett antal temafrågor. Temafrågorna underlättar att skapa intervjufrågor som 

ställs till varje informant. För att hinna fånga det som intervjuaren beskriver så används 

anteckningar och ljudinspelning. Alla detaljer som är betydelsefulla skrivs ner och sedan 

transkriberas alla empiriska material, vilket innebär att de beskrivningar som framkom i 

ljudinspelningarna omskapas till skriftlig form.  Ejvegård(2009 s, 52) påpekar att bandspelare 

är användbart under intervjun och att anteckningar kan vara hämmande. Författaren menar att 

man kanske inte kommer ihåg att göra anteckning efter intervju, därför anser författaren att 

användning av minnesnoteringarna på en bandspelare är ett bra komplement, att man behöver 

tid för att notera vad som sagts. Författaren betonar att det är viktigt att förklara till respondenten 

om ljudinspelning men att respektera respondents val om de inte tillåter detta. Det är viktigt att 

förklara till respondenter att intervjumaterial kommer att använda för studien och att de kommer 

att behandla konfidentiellt.    

Urval  

Mina urval av förskollärare baseras på syftet med min undersökning. Sex förskollärare från två 

olika förskolor valdes ut. Jag valde att intervjua utbildade förskollärare för att få en bra kvalitet 

på resultatet.  

Typ av urval: Två olika mångkulturella förskolor med olika modeller valdes. En förskola med 

föräldraaktiv inskolning och en icke-föräldraaktiv inskolning valdes ut för att kunna jämföra 

och se likheter och skillnader. Jag valde tre förskollärare på respektive förskola som har 

erfarenhet av inskolning.  

Presentation av förskollärare: Jag har valt att hålla deltagarna anonyma genom att dölja deras 

riktiga namn och istället använda påhittade namn. De förskollärarna som arbetar med icke-

föräldraaktiv inskolning kommer att ha namn som börjar på ”I” och de som arbetar med 

föräldraaktiv inskolning börjar på ”F”.  

 De sex förskollärarna har haft olika erfarenheter angående inskolning, då alla har arbetat 

olika antal år. Ivana har arbetat tre år inom förskolan, Ingrid fyra år och Ida 17 år. Fiona har 

arbetat elva år inom förskolan, Fanny 17 år och Filippa fem år.  
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Genomförande 

Före intervju gjordes ett val för att utse de förskolorna som kan vara passande för 

undersökningen. Ett möte med intervjuarnas chefer skedde och en tillåtelse för intervju med 

respektive intervjuperson bekräftades. Ett besök gjordes sedan på de valda förskolorna där jag 

presenterade mig själv och min undersökning. Några dagar senare gjorde jag en pilotstudie som 

har varit stödjande för ytterligare undersökning. Pilotstudierna bidrar med informationen jag 

söker efter. Genom pilotstudierna har jag fått veta lite mer om respondentens tidigare 

erfarenheter och modell av inskolning. Detta korta studiebesök har varit givande för mig för att 

förbereda mig inför kommande intervjuer. Kihlström (2007) beskriver för att få hög grad av 

reliabiliteten är att intervjua personer som har erfarenhet av undersökningsområdet, 

reliabiliteten handlar om att undersökningen är trovärdig och tillförlitlig.  

Utifrån pilotstudier skapas jag ett antal temafrågor för att kunna utformas intervjuarfrågorna. 

Intervjuarfrågorna innehåller det som är relevant för undersökningen. Ett mail skickas till varje 

deltagarna med ett bifogat missivbrev(bilaga1) och intervjufrågorna (bilaga 2). Missivbrevet 

innehåller en presentation om mig själv och de fyra etiska principerna. Varje deltagare fick även 

välja ett datum och tid som passar dem för intervjun.  

Jag genomförde en semi-strukturerad intervju som gjorde att förskollärare kände sig mer 

bekväma med frågorna. Samtalet om följdfrågorna som hur/ varför, väckte ännu mera intresse 

för förskollärare att berätta om sina erfarenheter. Jag antecknade allt som sades och samtidigt 

använde jag diktafonen för att inte missa någon information. Platsen för intervjun skedde på 

respektive förskola och alla intervjuer varierade runt 20 till 30 minuter i längd. Sedan arbetade 

jag med att sammanställa svaren och transkriberade det empiriska materialet.   

Etiska principer   

Ett medgivande behövdes av aktörerna innan undersökningen vilket har skickats i form av ett 

informationsbrev tillsammans med ett missivbrev i samma kuvert som innehåller frågorna till 

intervjupersonerna. Vetenskapsrådet (Hermerén 2011) beskriver de fyra forskningsetiska 

principer som forskaren tar hänsyn till vid olika undersökningar. Dessa principer är:  

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet  

Informationskravet: För att deltagarna skall känna sig beredda inför intervjun, informeras 

deltagarna hur detta kommer att genomföras. Ett missivbrev skickas till deltagarna med 

information om forsknings uppgiftens syfte. Deltagarna informeras om att de har rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst och att det är frivilligt att medverka i undersökningen.  

Samtyckeskravet: Innan intervjuer delas en samtyckesblankett till deltagarna ut. I missivbrev 

informeras deltagarna att de har rätt att bestämma hur länge och vilka villkor de vill delta på 

intervjun utan att det medför negativa följder för dem.  

 Konfidentialitetskravet:  För att deltagarna skall känna sig trygga med sin berättelse 

informeras det i missivbrev att allt insamlade material från intervjun inte är offentligt utan 

användas endast för forskningsändamål. Personuppgifterna skall förvaras säkert och det 

insamlade undersökningsmaterialet skall vara konfidentiellt. 

Nyttjandekravet: Det informeras att forskningssyftet användas endast i det insamlade 

materialet från observationer och intervjuer. 
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Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabilitet och validitet  

För att undersökningen ska ge en hög reliabilitet fokuserar jag endast på det som ska 

undersökas. Trost (2012 s, 63) skriver” jag är intresserad av att veta hur många gånger per vecka 

de tillfrågade läser ledare i dagstidningar skall svarsalternativen handla om veckan och dess 

dagar och inte vara formulerade i termer av alltid, ofta, sällan eller aldrig”. Noggrannhet och 

pålitlighet är vad reliabilitet handlar om. För att få en sådan reliabel undersökning som möjligt 

skapas frågeställningar som är relevanta inom undersökningsområdet (Trost 2012 s, 59). 

Trost(2012 s 63)menar även att användingen av vanliga ord i ens frågor ger en högre grad av 

reliabilitet. Han menar att syftet med undersökningen skall framgå av frågorna.  

Det är bättre att ställa frågor som baseras på trovärdighet vid en kvalitativ studie enligt Trost 

(2012 s, 63). Validitet kan uppnås genom att forskaren fångar fenomen ur så många olika 

vinklar, sätt och håll som möjligt. En människas situation kan bäst förstås genom att sätta sig 

in i deras situation (Thurén 2007 s 95). Han menar att människor har olika erfarenheter och att 

de upplever saker på olika sätt. Det handlar om att försöka sätta sig in i deras omständigheter 

för att få en förståelse av deras situationer. 

Analys 

Analysarbetet satte igång med att studera insamlingsmaterialen i detalj och strukturerade utifrån 

individens svar. Sortering av insamlade material markerade med olika färgpennor, de olika 

begreppen och saker som hör ihop markerade med samma färgpennor. Relevant datamaterial 

sparas, oviktiga saker raderas och datamängden förenklas. Malmqvist(2007 s, 127) skriver att 

grunden till själva analysen handlar om att dela material i mindre delar och att de uppdelade 

delarna har en relation till varandra. De empiriska materialen transkriberas, med andra ord 

respondenternas beskrivningar som uppstår i ljudinspelningar omvandlats till skriftlig form. 

Transkribering av datainsamling hjälper att upptäcka likheter, skillnader eller urskiljer 

varierande mönster. Liknande begrepp som upptäcker förhåller sig till varandra. Sedan bildas 

kategorier utifrån begrepp som identifiera i analysen. På det sättet har jag bearbetat och 

analyserat det insamlade materialet. 

RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet av de sex pedagoger jag har intervjuat från de två olika 

förskolorna att presenteras. För att få en helhetssyn av intervjuernas svar har jag sorterat och 

sammanställt alla svar som är antecknade och transkriberade, och resultatet redovisas inte enligt 

ordning av frågeställningarna. I detta avsnitt tas det upp hur förskollärare uttrycker 

inskolningens betydelse i intervjuerna, och resultatet av analysen är kopplat till syftet av min 

undersökning. Nedan är en presentation av vad jag har kommit fram till mina analyser. 

Arbetssätt för att skapa tydlighet i kontakten med barn och 
vårdnadshavare 

I intervjuer lyfter flera förskollärare vikten av tydlig kommunikation under inskolningens tider. 

”Inskolningen börjar redan med att boka ett samtal med vårdnadshavaren. Under samtalet kan 

det bli ett missförstånd om vårdnadshavare inte behärskar det svenska språket. Vi försöker vara 

så tydlig vi kan, samtidigt som vi försöker skapa bra kontakt med barnet och föräldrar.”- 

(Fiona) 
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Fiona upptäcker att språket är nyckeln till kommunikation. Hon har upplevt att de flesta av 

vårdnadshavarna inte behärskar det svenska språket och anser att det är viktigt med tydlig 

presentation och tydlig information i början av förskolans start. Fiona lyfter vikten av 

inskolningens betydelse genom att vara så tydlig som möjlig i kommunikationen med 

vårdnadshavare. Hon anser att språk är ett hjälpmedel för förståelse. Fiona upplever att tydlig 

kommunikation kan förhindra missförstånd på grund av språksvårigheter språket med 

vårdnadshavare. Även Filippa talar om att det är viktigt att vara konkret när det gäller att 

introducera vårdnadshavarna. Hon berättar om hur de brukar göra: 

”Vi börjar med ett informationsmöte, en tydlig presentation om förskolans verksamhet genom 

Powerpoint.” – (Filippa) 

Filippa beskriver att Powerpoint är ett av de digitala redskapen som hjälper pedagogerna att 

visa vårdnadshavare en god presentation av förskolans verksamhet på ett väldigt tydligt och 

konkret sätt. Hon upplever en trygghet i att kommunicera med vårdnadshavare. Hon ser att 

visuell kommunikationen ger möjlighet för vårdnadshavaren att få en klar bild av hur pedagoger 

arbetar i förskolan. På det sättet kan hon förklara verksamheten för vårdnadshavaren och ge en 

helhetssyn av verksamheten. Filippa betonar betydelsen av att vårdnadshavaren får kunskap om 

pedagogernas uppdrag i förskolan och menar att Powerpoint – presentationen gör det enklare 

för vårdnadshavare att förstå pedagogernas arbetssätt och pedagogernas process i sitt uppdrag 

att arbeta med barnen.  

”När vi berättar hur vi arbetar utifrån strävande mål förklarar vi då till vårdnadshavare med 

väldigt konkreta bilder från Powerpoint.” – (Ida) 

Ida beskriver hur den digitala utrustningen ger möjligheter till vårdnadshavare att få en 

förståelse om förskollärarnas arbetssätt. Ida och Filippa visar att digitala verktyg är ett 

betydelsefullt kommunikationssätt som är användbart i förskolan. Vårdnadshavarna får en klar 

bild om förskolans strävans mål genom den visuella kommunikationen. För att 

kommunikationen skall bli så tydlig som möjligt så har båda förskollärarna upptäckt att digitala 

verktyg är lämpliga att använda mer än bara till olika informationsmöte t.ex. om förskolans 

projekt, tema mm.  

”Vi kontaktar vårdnadshavare i god tid, vi är tydliga genom brev eller telefon. Vi ser till om 

vårdnadshavare behöver tolk under inskolningssamtal så att de får tydlig information från oss.” 

– (Ivana) 

Ivana beskriver ett välplanerat och strukturerat arbetssätt inför inskolningssamtal med 

vårdnadshavare. Hon informerar vårdnadshavarna i god tid, detta leder till att både pedagoger 

och vårdnadshavare får möjlighet att förbereda sig inför inskolningssamtal. Hon menar att det 

är viktigt att ta hänsyn till vårdnadshavares behov. Ivanas anser att hennes trygghet bygger på 

ett välplanerat och strukturerat arbetssätt. Genom att ta reda på vårdnadshavares behov, kan hon 

bemöta dem utifrån behovet på ett positivt sätt. Ivana är medveten om att tydlighet i 

kommunikation med vårdnadshavarna är viktiga, hon tar därför reda på vårdnadshavare om de 

behöver en tolk. Hon anser att tydlig kommunikation ger bra information och trygghet till 

vårdnadshavarna. 

”Vi försöker alltid visa väldigt tydligt för barn och föräldrar vad vi ska göra, ibland med bilder 

och ibland med hjälp av någon person som kan språket. Ibland använder vi händerna eller tar 

fram till exempel ett kort (en bild på lunch) och vi säger äta. Så det är väldigt viktigt att vi pratar 

lugn och tydlig även med kroppen eller ord.” – (Fiona) 



 

14 

 

Fiona anser att hon är väldigt tydlig när det gäller att visa barnen och vårdnadshavarna 

genomgång till andra aktiviteter, detta med hjälp av de olika redskapen av kommunikationen. 

Hon tar hjälp av någon annan person som kan språket för att hjälpa barnet och vårdnadshavare 

att få en förståelse av de olika momenten i förskolan. Hon använder bilder för att förtydliga 

kommunikationen med barnet. Hon lyfter vikten av att använda enkla ord i samtal med barnen 

och vårdnadshavare, hon anser även vikten av ett tydligt kroppsspråk.  

”Det kan vara mycket kroppsspråk att man visa visuell, visa på papper eller om det är någon 

som kan det språket så kan vi fråga dem att de kan hjälpa till. Men först och främst så är det att 

vi själva använder bilder, kroppsspråk, använder händerna.  Man försöker vara så tydlig som 

möjlig.”– (Ivana) 

Ivana använder olika sätt att kommunicera med barn och vårdnadshavare för att förtydliga 

kommunikationen med dem. 

Ivana och Fiona använder olika redskap för att få en fungerande kommunikation med barn och 

vårdnadshavare. Förskollärarna påpekar att kommunikationen sker på alla möjliga sätt, de 

uttrycker att kroppspråk, gester och den visuella kommunikationen har varit ett hjälpmedel, då 

de anser att det har underlättat för barnen och vårdnadshavarna att få en förståelse av allt som 

sker i förskolan. Ivana använder kroppspråk och bilder, och tar även hjälp av någon annan att 

översätta språket för att ge en trygg inskolning till barn och vårdnadshavare.  

”Inskolning är en väldigt viktig tid för vårdnadshavare för att då kan de se vilka verksamhet vi 

driver, och det är väldigt viktig att vi visa vårt uppdrag, konkret och tydlig.”– (Fanny) 

Fanny lyfter vikten av inskolningens betydelse bl.a. vikten av förskollärarnas uppdrag i 

förskolan. Hon upplever att barnen och vårdnadshavarna får en bild av förskolans verksamhet 

genom att delta i de olika aktiviteter förskolans erbjuds.  Fanny anser att vårdnadshavarna får 

en förståelse av förskolans strävands mål genom att uppleva förskollärarnas arbetssätt under 

inskolnings tider.   

”Vi har pedagoger som kan hjälpa till om barnet och föräldrarna behöver hjälp med språket. Vi 

har många personaler som är flerspråkiga. Vi är en tillgång för varandra i huset. Därför är 

tydlig kommunikationen viktig.”– (Fanny) 

Fanny upptäcker att förskolans styrka är flerspråkighet som existerar bland personalen på 

förskolan. Fanny upplever att en flerspråkig personal har varit ett hjälpsamt verktyg för 

verksamheten då pedagogerna kunnat stötta barnets eller vårdnadshavarnas behov. Fanny 

beskriver att det är viktigt för förskollärare att uppmärksamma barns språk för att kunna hjälpa 

barnets behov. Det uttrycker att pedagogerna samarbetar och tolkar varandra för att stötta barnet 

och vårdnadshavarna för trygghetens skull, så att barnet känner sig trygg att börja förskolan. 

Fanny anser att flerspråkig personal ses som en betydelsefull resurs i förskolan, vilket gynnar 

både barn och vuxna under inskolningens tider.  

”Föräldrarna får ju en tydlig information. Idag har vi dropp in så satt föräldrar med varandra. 

En förälder som kunde mer svenska översätta de övriga föräldrarna, de är en tillgång till 

varandra.” – (Ida)  

Ida berättar att vårdnadshavarna ser varandra som en tillgång till språket, hon har upplevt att 

det finns en gemenskap bland vårdnadshavarna under inskolningen. Hon upplever att det finns 

många kompetenta människor i den mångkulturella förskolan som gynnar varandra med olika 

kunskaper och erfarenheter. Ida upplever glädje under dropp in. Hon upplever vårdnadshavare 

engagemang och hjälpsamhet. De deltar i samtal med varandra genom att de tolkar för varandra. 
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Ida stöttar vårdnadshavarnas kompetenser genom att hon ger en möjlighet för dem att hjälpa 

varandra. Vårdnadshavare stöttar familjen som behöver stöd i språket för att erhålla bra 

information från förskolan.   

”En del föräldrar har inskolat barnen innan, kanske har syskon så att de vet hur inskolning går 

till, de känner sig trygga. En del av föräldrar vill lämna sitt barn och vill ha kort inskolning. Vi 

ska vara tydliga med den aspekten att inskolning är viktig för barnet och att få den tiden från 

föräldrarna.”– (Filippa) 

Filippa berättar om vårdnadshavares tidigare erfarenheter, att de har kunskaper kring 

inskolningen, men Filippa anser att inskolningen är viktig för barnet, oavsett tidigare 

erfarenheter måste vårdnadshavare skola in sitt barn för trygghetens skull, dessutom kan det 

finnas många nya intryck för barnet i den nya miljön. Filippa upplever att tydliga 

kommunikationer skapar förståelse för vårdnadshavare angående barnets behov.   

”En förälder är orolig för att barnet är ledsen och gråter i förskolan. Visa för ditt barn att det är 

roligt att gå till förskolan, du kan säga; nu går vi till förskolan då blir det lite bättre för barnet. 

Det är klart om vi har en bra diskussion och bra kommunikation med föräldrarna så blir det bra 

för barnet också”. – (Ingrid) 

Ingrid berättar om vårdnadshavares känsla av orolighet som kan uppkomma när barnet är ledset. 

Ingrid anser att hon är ansvarig för barnets trygghet, hon ger möjlighet för barnet att uttrycka 

sitt behov. Hon upplever att barnen har rätt att uttrycka sina känslor när de är glada eller ledsna, 

men att det är hennes ansvar och vårdnadshavare som skall skapa trygghet till barnet. Ingrid 

lyfter vikten av tydlighet i kommunikationen med vårdnadshavare, att inskolning utgår utifrån 

barnets behov men att barnet behöver uppmuntran från sina vårdnadshavare för att känna sig 

trygghet i förskolan. Ingrid upptäcker att tydlighet är viktigt i samtal med vårdnadshavare, för 

att bra kommunikation med vårdnadshavare ger barnets trygghet. 

Lyhördhet och positiv miljö 

I intervjuerna lyfter flera förskollärare vikten av förskollärares förhållningssätt under 

inskolningens tider.  

”Man behöver ju också lyssna in vad som är viktigt för dem.” – (Fiona) 

Fiona anser att det är viktigt att visa vårdnadshavare intresse för deras samtal.  

Fiona skapar trygghet till vårdnadshavare genom hennes förhållningssätt. Hon lyfter 

inskolningens betydelse genom att vara lyhörd. Hon anser att lyhördhet ger henne möjlighet att 

ta reda på allt som är betydelsefullt för barn och vårdnadshavare. Det som vårdnadshavare tar 

upp kan vara väldigt meningsfullt för dem.  

 

”Vi lyssnar på föräldrarnas behov för att få en förståelse om vad de behöver.”– (Filippa) 

Filippa ger möjlighet till vårdnadshavare att uttrycker sig genom att vara lyhörda. 

Filippa ger möjligheter till vårdnadshavarna att berätta sina behov. Vårdnadshavarnas tankar 

och idéer blir synliga under samtalet. Filippa ger känsla av trygghet till vårdnadshavarnas så att 

de får känsla att de är en del av samhället.  Filippa ser att det är hennes ansvar att ta reda på så 

mycket som möjlig om vad vårdnadshavarna uttrycker, för att kunna hjälpa dem. Hon anser att 

det är viktigt för förskollärare att ta hänsyn till vårdnadshavares behov, ett sätt att visa känsla 
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av empati. Hon lyfter därför vikten av lyhördhet. Hon anser att vårdnadshavares trygghet är 

viktig.  

 

            ”Vi lyssnar på vad barnet säger. Vi lyssnar på vad föräldrarna berättar.”– (Ida) 

Ida skapar en plats där hon ser och hör barnet. Hon skapar trygghet till vårdnadshavarna där 

hon ger dem möjlighet att komma in i dialogsamtal. Hon tillåter både vårdnadshavare och 

barnet att komma till tals för att uttrycka sig, både om vad de tycker och om vad de känner. Ida 

har skapat en miljö där både barn och vårdnadshavare känner sig trygga med att berätta. Hon 

uppmuntrar och stödjer barnens berättande genom att lyssna. Ida lyfter vikten av inskolningens 

betydelse genom att vara lyhörd. Hon anser att lyhördhet skapa trygghet till barnen och 

vårdnadshavarna, detta leder till en positiv dialog.  

”Vi lyssnar in vad dem berättar om sitt barn, hur de har hemma” – (Ivana) 

Ivana beskriver att hon ger möjligheter till vårdnadshavare att berätta om barnens upplevelser. 

Hon menar att händelser som barnen har upplevt med sina familjer. Ivana vill ta reda på barnets 

upplevelser och erfarenheter redan vid första samtalet. Hon ser vårdnadshavre som ett verktyg 

för att kunna veta om barnets behov. Hon skapar ett bra klimat för att lyssna på vårdnadshavares 

berättelser genom att vara lyhörda.  

”Lyssna på det föräldrarna säger om sitt barn för att kunna planera och skapa förutsättningar 

för barnet”- (Ingrid)  

Ingrid tar reda på barnets upplevelser och erfarenheter genom att lyssna på vårdnadshavarnas 

berättelser. Hon skapar en positiv miljö utifrån hennes förhållningssätt. Ingrid är medveten att 

vårdnadshavares erfarenheter och kunskaper är betydelsefulla. Hon ser att vårdnadshavare har 

mycket kunskaper om sitt barn. Hon är medveten om att hon är en främmande människa och 

det kräver ett bra samarbete med vårdnadshavare för att hjälpa barnets behov. Hon skapar 

trygghet till vårdnadshavre genom att visa intresse och nyfikenhet för deras barn. Hon anser att 

lärande sker genom att lyssna. 

 
”Jag tycker att det viktigaste är att lyssna på föräldrar och barn, lyssna på vad de har att säga”- 

(Fanny) 

Fanny lyfter vikten av att vara lyhörd, ett sätt att ta reda på barnets och vårdnadshavarnas tankar 

och funderingar. Hon anser att lyhördhet ger möjlighet för henne att förstå deras behov. Syftet 

med detta är att skapa trygghet till både barnet och vårdnadshavarna så att de får en bra start i 

förskolan.  

Trygghet och relation skapas till barnen och vårdnadshavarna 

De sex förskollärarna upplever att relationen med barnen och vårdnadshavarna är viktigt att 

skapa under inskolningens tider. Konsekvenserna av detta är att barnet får en trygg start i 

förskolan och vårdnadshavarna får en tryggkänsla att lämna sitt barn på förskolan. I intervjuer 

uttrycker förskollärarna att när barnen börjar förskolan har de med sig egna erfarenheter och 

egna upplevelser, därför anser förskollärarna att de behöver olika verktyg att använda för att 

bygga en relation med dem.  

”Det är viktigt att förstå vad barnet signalerar till oss, det är ju då vi skapar en relation till 

barnet”- (Ida)  
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Ida beskriver att det är viktigt att förskollärarna förstår barnets olika uttryck. Genom att förstå 

barnets signaler vinner hon barnets trygghet. Hon tar under intervjuer att hon visar förståelse 

för vad barnet säger. Hon säger att det kan vara barnets kroppsliga språk eller ord, det kan vara 

att ett barn säger nej. Hon anser att det är viktigt att respektera barnens val. När man respekterar 

barnens val då vinner man barnets förtroende. Ida menar att en relation byggs genom att ta 

hänsyn till barnets val. Hon anser att relationer bygger på ärlighet och respekt för barnens takt 

och vilja. Hon menar att det handlar om en förståelse att barnet behöver tid att anpassa sig till 

förskolans värld.   

”Om vi inte har samma språk, vi försöker vara nära barnet och ser glada och positiva ut så de 

känner att vi är där för dem” - (Ivana) 

Ivana lyfter vikten av förskollärares närhet till barnet. Hon upptäcker att närhet ger positiv 

känsla till barnet och vårdnadshavare. Hon upptäcker att de flesta av barnen under inskolningen 

tar kontakt genom närhet även om förskolläraren inte pratar samma språk. Hon ser att relation 

till barnet skapar utifrån förskollärares ansvar att vara på plats för dem. Hon upplever att det är 

viktigt med förskollärares tillgänglighet för då finns möjlighet för barnet att ta kontakt. Hon 

menar att barnet får en känsla av att det finns någon som bryr sig, någon som engagerar sig. 

Hon anser att det är viktigt att visa närhet, för då fångas barnets trygghet bäst. Hon menar att 

barnet söker en glad och livlig person, det gör att barnen har lätt anknytning till den personen.  

”Vi försöker skapa relationer med barnen genom att se vad barnen är intresserad av”- Fiona  

Fiona lyfter vikten av att bygga en trygg relation med barnen genom att ta reda på barnens 

intressen. Hon anser att barnen känner sig trygga med den personen som känner till deras behov. 

Hon beskriver att hon tar reda på vad barnen tycker om att göra genom att vara uppmärksam på 

det dem gör. Fiona har upplevt att barnen samspelar mest med den person de känner sig trygga 

att vara med, barnen behöver en trygg person de kan lita på, en tryggbas. Genom att ta reda på 

barnets intresse får Fiona möjlighet att samspela med barnet och vara en anknytningsperson för 

barnets trygghet.  Fiona anser att barnet behöver knyta an till en trygg person när 

vårdnadshavarna inte finns i närheten.   

”Vi är väldigt ärliga också, ett sätt att bygga relation med föräldrarna. Vi säger när barnet har 

varit ledsen”- (Ingrid) 

Ingrid beskriver att tryggheten och relationen bygger på ett gott samtal med vårdnadshavare, 

att man har tillit till varandra. Hon tar hänsyn till barnets behov, hon menar att barnets trygghet 

kan nås genom att hålla en bra kommunikation med vårdnadshavre. Hon upptäcker att bra 

kommunikation är baserad på ärlighet, det leder till att vårdnadshavare lita på Ingrid och har 

tilltro till hennes arbete. Ingrid anser att vårdnadshavares trygghet är också viktig.  

 
  ”Ibland tittar barnen, de ser att jag är där, de vågar gå till de olika rummen och vågar 

utforska, då känner vi att barnet är trygg i förskolan.”-  (Filippa) 

Filippa beskriver att barnen är medvetna om hennes uppmärksamhet. Hon upplever att 

relationen till barnen växer när man visar uppmärksamhet till dem. Hon anser att barnen är 

nyfikna och visar intresse för att undersöka och utforska själva. De visar intresse för sin 

omgivning, de söker ändå trygghet från vuxna med sin kroppspråk, såsom ögonkontakt. Hon 

anser att barnet har känsla av samband och trygghet, att det finns någon som stödjer dem oavsett 

om personen är i närheten eller befinner sig på långt avstånd.  

”Vi är väldigt nära barnet… knyta an till barnet, skapar relation med föräldrar. Det finns de 

praktiska saker som är väldigt viktig när föräldrar och barn kommer till förskolan”- (Fanny) 
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Fanny beskriver hur hon skapar relationen med barnet genom att vara i barnets närhet. Hon 

försöker ta kontakt med barnet så att hon får en trygg relation till barnet. Hon beskriver att hon 

skapar trygghet till barnet genom att ta kontakt med vårdnadshavare. Hon är medveten om att 

inskolning är en plats där alla barn och vuxna är främmande för varandra. Fanny upptäcker att 

det är hennes ansvar att bygga relationen med både barn och vårdnadshavare så att de har en 

bra start på förskolan. 

Förskollärares syn på vårdnadshavares roll  

Flera förskollärare uttrycker att vårdnadshavare samarbetar med förskollärarna under 

inskolningens tider, de visar intresse och nyfikenhet för verksamheten, det är ett sätt för dem 

att få trygghet när de lämnar sitt barn på förskolan.   

 Föräldraaktiv inskolningens 

”De får en insyn i vår verksamhet om vad vi är, och hur vi jobbar med barnen, se vad som 

händer. Jag tycker också i den här mångkulturella förskolan, föräldrar kan vara med och 

förklara för sina barn. Även om föräldrarna inte kan svenska så förstår ju dem att vi ska vila. Vi 

ligger ner på madrassen och de föräldrarna se… så här gör man på förskolan. När vi äter 

försöka man äter själv, de se olika saker, våra rutiner och hur det funkar. De ser hur det går till 

och förklarar för sina barn, då vet föräldrarna hur det funkar på förskolan”- ( Fiona) 

Fiona upplever att vårdnadshavares ser en helhet av förskolans verksamhet genom att vara med 

sitt barn under de tre dagarna av inskolningen. Hon beskriver att vårdnadshavarna upplever att 

i förskolan finns det möjligheter för andra kulturer och språk. Fiona anser att vårdnadshavarna 

stödjer sitt barn att få en förståelse av vad som sker på förskolan. Fiona ser vårdnadshavare som 

ett redskap som är nyttig för förskolan, som hjälper barnet att förstå den förskolans värld. Hon 

upplever att vårdnadshavare uppmärksammar de olika aktiviteterna och rutinsituationerna på 

förskolan, för att kunna förklara för sitt barn och ger trygghet till dem. Vårdnadshavarnas 

engagemang och intresse för verksamheten ger möjlighet för barnet att delta i aktiviteter. Fiona 

anser att vårdnadshavarnas delaktighet hjälper barnet att uppleva förskolans värld.   

”De är väldigt aktiva och delta i verksamheten och är med sina barn i aktiviteten t.ex. om vi 

målar … de ska vara med oss, om vi har morgon möte, om vi går ut, de är aktiva.  Tillsammans 

med sitt barn de uppleva den här verksamheten”- (Filippa)  

Filippa beskriver att vårdnadshavares engagemang ger barnet en positiv och gemensam 

upplevelse. De gemensamma upplevelserna underlättar för vårdnadshavare att prata med sitt 

barn om verksamheten hemma, uttrycker Filippa. Jag kan notera att Filippa upplever att 

vårdnadshavares delaktighet, inspirerar barnet att delta i aktiviteter i förskolan. 

Vårdnadshavares engagemang ger möjligheter för barnet att testa och prova på olika 

pedagogiska material, att samspela med andra barn och vuxna i förskolan och att det är rolig att 

vara på förskolan, uttrycker Filippa.  

”Föräldrarna är med i verksamheten och barnen ser sin förälder att de delta i samlingen. 

Föräldrarna är aktiva och frågar mycket”- (Fanny) 

Fanny upplever att vårdnadshavarens delaktighet väcker barnets uppmärksamhet. Hon 

beskriver att vårdnadshavarna visar intresse för verksamheten genom att vara nyfikna på allt 

som sker under inskolningen. Vårdnadshavares nyfikenhet ses som någonting som är positivt 

för barnet. Hon anser att vårdnadshavares positiva engagemang och nyfikenhet leder till en bra 

och positiv inskolning. Hon anser att vårdnadshavare är nyckeln till trygghet för barnet att få 

en bra start i förskolan. 
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Icke-föräldraaktiv inskolningens 

”Föräldrarna är med i början, de första två veckor brukar föräldrarna vara med… det är 

väldigt olika från barn till barn… vissa barn har varit på förskolan och känner sig trygga med 

förskolans miljö. Om det är så, vi säger till föräldrar, nu är ditt barn väldigt trygg, du kan gå 

iväg till personal rummet en stund. Sedan finns föräldrar som vill vara med under tiden och det 

är helt ok.”- (Ingrid) 

Ingrid beskriver att vårdnadshavarna är med sina barn under två veckor av inskolningen. Hon 

anser att tryggheten variera sig från barn till barn under inskolning. Hon beskriver att vissa barn 

har tidigare kunskaper om inskolning. Hon är medveten att vissa barn inte har ett stort behov 

av vårdnadshavarnas närvaro under inskolningen. Hon anser ändå att det är viktigt att 

vårdnadshavarna är tillgängliga i förskolan för barnens trygghet, vilket gör att hon hänvisar dem 

att vara i närheten av förskolan. 

”Det finns föräldrar som säger kan jag läsa saga… ja, vi tvinga inte föräldrar, vill de vara 

delaktiga så gör de det. Vi vet ibland när vi går ut de hjälper med kläderna”- (Ida) 

Ida beskriver att vårdnadshavarna deltar i aktiviteter med egen vilja. Hon beskriver att hon 

uppmuntrar deras delaktighet och engagemang. Ida upplever att vårdnadshavarnas engagemang 

ger en fördel till verksamheten, hon anser att deras delaktighet leder till att förskolan utvecklas. 

Dessutom får barnen en trygg start i förskolan.  

”De vill veta så mycket som möjlig om inskolning, om verksamheten, om oss 

pedagoger”- (Ivana) 

 Ivana beskriver att vårdnadshavare visar intresse för information under inskolningens tider. 

Hon menar att vårdnadshavaren visar intresse för verksamheten genom att de söker information 

och kunskaper om allt som sker på förskolan. Hon anser att vårdnadshavares intresse och 

nyfikenhet för förskolan verksamheten är någonting som är bra för barnet, det gynnar barnets 

trygghet i förskolan. Samtidigt deras nyfikenhet och engagemang ger möjlighet för 

vårdnadshavarna att förstå innebörden av inskolning.  

 

RESULTATDISKUSSION 
Utifrån mina intervjuer på olika förskolor fick jag fram pedagogernas uppfattningar om 

inskolningens betydelse för en trygg start för barn och vårdnadshavare. I detta avsnitt kommer 

jag att diskutera intervjusvaren. 

Arbetssätt för att skapa tydlighet i kontakten med barn och 
vårdnadshavare 

Fiona upptäcker att språket är en viktig faktor i kommunikation med andra. Hon anser att 

språket är betydelsefullt för sociala sammanhang precis som Vygotskij (1896- 1954) säger att 

språket spelar en roll för sociokulturell utveckling och att språket fungerar som ett redskap för 

kommunikation. För att lyfta innebörden av inskolningen skapar Fiona tydlig kommunikation 

med vårdnadshavare, detta för att förhindra missförstånd. Markström och Simonsson(2013 s, 

36) beskriver att människor tolkar meningen bakom språket olika, därför det är viktigt att vara 

uppmärksamt på hur språket används i kommunikationen med andra. Under intervjuerna 

förklarar Filippa och Ida att de använder Powerpoint i informationssamtal med vårdnadshavare, 

detta för att kommunikationen skall vara så tydlig som möjlig, den visuella kommunikationen 

anser de fungerar som ett hjälpmedel för kommunikationen med vårdnadshavarna, 
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förskollärarna kunde ge dem en förståelse om förskolans arbettssätt och verksamhet på ett 

väldigt konkret sätt.  Det är precis som Säljö(2000 s, 245) beskriver att digital teknik är ett 

redskap för kommunikation, det underlättar för människor att förstå innebörden tydligt. För att 

barnen och vårdnadshavarna skall förstå olika moment och olika rutiner i förskolan, använder 

även Fiona bilder som stöd till kommunikationen och tar även hjälp att kommunicera med 

kroppsliga uttryck. Hon är medveten om att kommunikation även sker på icke-verbala sätt, detta 

för att tydliggöra budskapet till barnet och vårdnadshavare dvs. att det är lunch. Det är precis 

som Markström och Simonsson (2013 s, 38) bekräftar att kommunikation sker inte bara på ett 

verbalt sätt men att kommunikationen även kan ske på ett icke-verbalt sätt.  

Fanny anser att det är viktig att vårdnadshavare får en insyn av förskollärarnas uppdrag under 

inskolningen, på det sättet blir vårdnadshavare medvetna om förskolans arbetssätt. Niss & 

Söderström (2015 s, 75) beskriver att tydlighet ger vårdnadshavarna kännedom om den 

verksamheten förskolan driver. Fanny berättar att det finns många flerspråkiga pedagoger i 

förskolan och att hon tar tillvara på deras kompetenser. Hon uttrycker under intervjun att det 

finns möjlighet till tolk vid behov men den flerspråkiga personalen i huset ses som en möjlighet 

för varandra under inskolningen. Likaså uttrycker Ida att hon upplever att vårdnadshavare 

stöttar varandra frivilligt när det gäller språket. Hon har upplevt att det finns vissa 

vårdnadshavare som behärskar det svenska språket så de hjälper varandra att översätta för de 

övriga vårdnadshavarna. Enö (2013 s, 44) anser att vårdnadshavares och förskollärares 

kompetenser är värdefulla och dyrbara och därför skall kompetenser delas och ses som ett 

meningsfullt redskap, genom detta kan förskolan få en utvecklande verksamhet. Ida ger 

möjlighet till vårdnadshavare för att hon upplever att samarbete mellan vårdnadshavarna gynnar 

förskolan och barnen. Det är precis som Niss & Söderström (2015 s, 17) beskriver att 

vårdnadshavares kunskaper är betydelsefulla och meningsfulla för förskolan vilket kan vara en 

fördel för barnen.   

Filippa, liksom Ingrid, anser att en bra kommunikation med vårdnadshavare leder till en bra 

relation där tillit och förtroende för varandra utvecklas. Filippa är medveten om att inskolningen 

är viktig för både barn och vårdnadshavare. Hennes tydliga kommunikation med 

vårdnadshavare leder till att de har en förståelse för vikten av inskolningen.  Niss (2017 s, 11) 

beskriver att det är viktigt att barnet har en trygg inskolning för att den nya miljön, nya barn 

och vuxna kan vara en påfrestning för barnet. Det är därför viktigt att skapa en bra 

kommunikation med barnets familj så att de har en förståelse för barnets trygghet i den nya 

miljön.  

Lyhördhet och positiv miljö 

De sex förskollärarna uttrycker att de skapar positiva miljöer under inskolningens tider. 

Dessutom skapar de ett bra förhållningssätt för att kunna ge goda förutsättningar för barnet och 

dess familj. Under intervjuerna uttrycker de sex förskollärarna att lyhördhet är ett redskap för 

att ge både barn och vårdnadshavare trygghet. Genom att lyssna på familjen kunde de ta reda 

på barnet och dess behov. I intervjuer kunde jag se hur förskollärarnas förhållningssätt ger 

möjlighet till vårdnadshavarna att gå in i dialog med dem eftersom de lägger mer fokus på 

barnets behov precis som Niss(2009 s, 25) beskriver vikten av lyhördhet under inskolning för 

att kunna samarbeta med vårdnadshavare och med deras stöd kan pedagoger skapa en bra start 

för barnet.  

Ida, Fanny, Fiona och Ivana anser att inskolningssamtal handlar inte bara om att familjen får 

information från förskolan, utan även om hur förskollärarna förhåller sig till familjen och 

lyssnar på vad familjen har att säga. Förskollärarna menar att vårdnadshavarna har med sig sina 

förväntningar eller frågorna som kan vara meningsfulla för dem. Det är som Niss (2017 s, 18) 
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beskriver att vårdnadshavare kommer till förskolan med många frågor och förväntningar för att 

få information om förskolans verksamhet. Filippa uttrycker i intervjuer att vissa vårdnadshavare 

känner sig otrygga att lämna sina barn på förskolan. Hon menar att barnet har varit bara med 

sin familj vilket kan påverka barnets känslor och i relation till andra människor kommer 

anknytningsbeteendet påverka barnet (Bowlby 2010) därför stöttar Filippa familjen genom att 

lyssna och ta hänsyn till vad familjen berättar. Hon lyssnar på vårdnadshavaren för att ta reda 

på barnets och familjens behov. Ett exempel som Filippa tar upp i intervjun är vilket språk 

barnet använder hemma för då kan hon stötta barnets modersmål t.ex. låna böcker på det 

språket. Hon upplever att vårdnadshavarna uppskattar när hon visar intresse för barnets språk.  

Willén, Gruber, Puskás (2013, s.66) skriver att det är viktigt för förskollärarna att visa intresse 

för barnets språk för då kan barnet få stöd i förskolan genom att uppmärksamma och visa 

intresse för språket.   

För att kunna ge trygghet till barnet under inskolning anser Ida, Ingrid, Ivana, Fanny att man 

ska visa intresse för barnets behov genom samtal med familjen. I intervjun uttrycker Filippa att 

samtalet med familjen ofta leder till en meningsfull dialog, detta positiva samtal leder till att 

vårdnadshavare känner sig mer trygga att uttrycka sina tankar och funderingar som är en 

förutsättning för barnens trygghet (Skolverket 2016). Fanny uttrycker att samtalet skapar 

trygghet även hos vårdnadshavare, att förskollärare skapar samtal och visar intresse för deras 

barns behov. Hon berättar att hon tar reda på barnets intressen med hjälp av vårdnadshavarna 

och förbereder då ofta något som barnet är intresserade av att leka. Detta kan betyda mycket för 

både barnet och familjen. Precis som Eriksson (2010 s, 28) säger kan man ta reda på barnets 

behov genom att vara lyhörd och lyssna på vårdnadshavare. Detta är betydelsefullt för både 

barnet och familjen. 

Trygghet och relation skapas till barnen och vårdnadshavarna  

De sex förskollärarna anser att det är viktigt att skapa relationer till barnen under inskolningen. 

Utifrån relationen barnet skapar med förskollärare får de trygghet vilket gör att familjen känner 

sig trygga att lämna sitt barn på förskolan. 

Ivana, Fanny och Filippa upplever att de närmar sig barnet genom samspel och samtal för att 

skapa en relation med barnet. Förskollärarna är medvetna om att närhet skapar en trygg känsla 

för barnet som leder till en trygg relation.  Genom närhet kan förskollärarnas relation till barnet 

utvecklas och denna relation kan skapa en förbindelse där barnets anknytning till personen 

utvecklas (Bowlby 2010). Simonsson och Thorell (2010 s, 68) anser att det är pedagogernas 

ansvar att utveckla samspelet med barnet. De beskriver även att barnens sociala liv skapas inte 

enbart av barn och pedagoger utan också av t.ex. miljön. Författarna anser att barn är en social 

varelse som är i behov av en lekkamrat för att leka, ofta använder barnet olika uttrycksätt för 

att kunna samspela med andra. Fiona upplever att hon närmar sig barnet för att ta reda på barnets 

intresse för då blir det lättare för henne att knyta an till barnet, precis som Bowlby(2010) 

beskriver att barnen söker en trygg person, den personen fungerar som en trygg bas. Han menar 

att barnet är en utforskande människa som kan återvända till basen i behov av tröst och närhet.   

Ingrid beskriver vikten av relationen som hon bygger med barnet under inskolningen, hennes 

relation med familjen bygger på trovärdighet. Hon anser som ansvarspedagog att det är hennes 

ansvar att informera familjen om barnens uppförande i förskolan. För att ge trygghet till 

familjen skapar Ingrid en bra kommunikation med dem. Niss & Söderström (2015 s, 75) lyfter 

vikten av en bra kommunikation som ger trygghet till vårdnadshavare att lämna sitt barn på 

förskolan. Vidare anser Broberg, Hagström och Broberg(2012 s, 156) att separation från 

vårdnadshavare kan påverka barnets känslor, författarna menar att en bra kommunikation ger 

vårdnadshavare trygghet för att barnet skall må bra i förskolan.  
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Ida upplever att hon är uppmärksam på vad barnet uttrycker, hon anser att det är viktig att förstå 

vad barnet förmedlar för att kunna samspela med andra. Hon upplever att barnet söker kontakt 

med någon person genom olika kommunikationssätt. Ida anser att hennes närhet ger henne 

möjlighet att förstå barnets behov. Hon upplever att genom samspel utvecklas hennes relation 

till barnet. Precis som Broberg, Hagström & Broberg(2012 s, 163) beskriver att relationen till 

barnen bygger på att förskollärare förstår barnets uttryck under inskolning.  

Förskollärares syn på vårdnadshavares roll  

De sex förskollärarna anser att ett bra samarbete mellan förskolan och familjen skapar trygghet 

för barnen. De upplever att vårdnadshavarna visar mycket intresse för förskolans verksamhet 

genom att de tar del i olika aktiviteter och visar intresse för verksamheten.  

Samverkan  

Vårdnadshavarnas delaktighet och engagemang är ett sätt att skapa trygghet för barnet uttrycker 

Fanny, Fiona och Filippa som arbetar med en föräldraaktiv inskolning. Dessa förskollärare 

upplever att barnet genom den föräldraaktiva metoden får möjlighet att diskutera och reflektera 

om verksamheten hemma med sin familj. Denna samverkan ger barnet en positiv bild av 

förskolan och gör så att barnet vill komma till förskolan och vara med de andra barnen och 

vuxna. Broman (2013 s, 67) säger att samverkan mellan förskola och vårdnadshavare är för 

barnets bästa.  Pedagoger ger möjligheter för vårdnadshavare att få en inblick av förskolans 

vision, målsättning och arbetsmetoder, däremot behöver pedagoger vara flexibla i samverkan 

med dem. Författarna menar att pedagogerna skall ge vårdnadshavare möjligheter att påverka 

förskolans verksamhet. Författarna påpekar att verksamheten som bygger på demokratiska 

värden utvecklas positivt och att relationer mellan hemmet och förskolan byggs. 

Fiona upplever att hon stödjer vårdnadshavarna att känna sig trygga med sitt barn under 

inskolningens tider. Hon anser att det är viktig för vårdnadshavare att ta del i verksamheten och 

att vara med sitt barn i aktiviteter. Eriksson (2010 s, 30-32) beskriver att vårdnadshavare är med 

sitt barn under inskolningen för att skapa trygghet till barnet, de deltar i aktiviter tillsammans 

med sina barn för senare kommer barnen att vara på förskolan utan att vårdnadshavarens är 

närvarande. Denna vårdnadshavares närhet ger trygghet till barnen att prova och vänja sig med 

alla aktiviteter och rutiner situationen som kommer på förskolan. Under tiden stödjer 

förskollärarna barnet genom att ta kontakt och samspela så att relationen mellan dem byggs.   

Filippa och Fanny upplever att vårdnadshavare stödjer barnet genom att delta i verksamheten, 

hon anser att vårdnadshavaren uppmuntrar barnet att vara med i de olika aktiviteterna. Genom 

att vårdnadshavaren är med sitt barn i aktiviteten får barnet möjlighet att utforska förskolan. 

Fanny och Filippa anser att vårdnadshavarens delaktighet ger trygghet till barnet att vara på 

förskolan. Säljö (2017 s, 156) betonar att barnen är i behov av stöd i interaktion med andra. Han 

menar att barnen behöver en pedagog som engagerar sig i att samspela med andra, Säljö menar 

att pedagoger skall introducera barnen till en spännande verksamhet med saker som de har 

intresserat sig för såsom lekar, bokläsning, skapande och olika spel. Han anser att barnen 

behöver vuxnas stöd för att lyckas i framtiden. Ingrid nämner vikten av ärlighet, hon anser att 

hennes arbete med barnen sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet, att det 

kräver bra kommunikation med vårdnadshavare. Hon uttrycker i intervjuer att vissa 

vårdnadshavare har ett jobb eller skola att gå till, vilket gör att de kan känna sig stressiga och 

detta kan påverka barnets känslor. Ett sätt att skapa trygghet till vårdnadshavare är att skapa ett 

bra samtal med dem. En bra kommunikation leder till att vårdnadshavare samarbetar med Ingrid 

och barnet mår bra. Det är precis som Broberg, Hagström & Broberg(2012 s, 163) beskriver att 

förskollärare skall skapa en förståelse till vårdnadshavare oavsett barnets positiva eller negativa 
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beteende för trygghetsskull. Det bekräftas även av Mahmood (2013) som i sin studie beskriver 

hur viktig samverkan är, att förskollärare och vårdnadshavare arbetar tillsammans för barnets 

bästa. Mahmood (2013) menar att vi inte skall göra saker svårare men att det skall finnas en 

öppenhet och förståelse där vi lyckas tillsammans för barnets skull.  

 

Jämfört med de förskollärarna som arbetar med en föräldraaktiv metod anser de förskollärare 

som arbetar med en icke aktiv metod att man ändå har en bra samverkan med vårdnadshavare 

vilket kan skapa trygghet. Ivana anser att vårdnadshavarna samarbetar genom att vara nyfikna 

på allt som sker i förskolan. Ivana ser deras nyfikenhet och intresse som något positivt, hon 

samarbetar genom att hon uppmuntrar vårdnadshavarna att ta del i aktiviteter. Ida upplever 

också att vårdnadshavare har mycket kunskaper och erfarenheter, hon anser att deras kunskaper 

är betydelsefulla för verksamheten och för barnets trygghet. Niss & Söderström (2015 s, 17) 

beskriver att vårdnadshavare kommer till förskolan med egna erfarenheter och kunskaper som 

är betydelsefulla för barnet. Därför är det viktigt för förskollärarna att vara medvetna om att 

vårdnadshavarnas erfarenheter och kunskaper är meningsfulla och kan påverka barnets 

utveckling och lärande. 

Möjligheter 

Studien visar att det inte finns några hinder med någon av inskolningsmetoderna, utan 

möjligheter med båda metoderna. 

 

De sex förskollärarna uttrycker att det inte blir ett så stort hinder i kommunikationen med barn 

och vårdnadshavare i den mångkulturella förskolan. Förskollärarna upplever att de olika 

formerna av kommunikationssätt synliggör förskolans verksamhet. Förskollärarna anser att 

flerspråkig personal är deras styrka, vilket gör att det skapas möjligheter för förskollärarna att 

samtal med vårdnadshavarna. Förskollärarna upplever att förskolorna är mångkulturella 

förskolor, därför arbetar de medvetet med respekt för andras kultur och språk, de upplever att 

vårdnadshavarnas kompetenser är en tillgång för verksamheten.  För att ge barnet en bra start 

under inskolningen samarbetar förskollärarna med familjen, de anser att samverkan är nyckeln 

till barnets trygghet.  Det beskrivs i Markström och Simonssons (2017 s, 9) som i sin forskning 

visar hur samverkan mellan hemmet och familjen ger trygghet till barnen genom att både 

vårdnadshavare och förskollärare visar mer engagemang och intresse för verksamheten under 

inskolning. Författarna beskriver att vårdnadshavarnas engagemang underlättar för 

förskollärarna att skapa kommunikation med dem, detta ökar samarbetet. Förskollärare stöttar 

familjen genom att skapa bra samtal med dem, vilket gör att familjen visar mer engagemang i 

förskolans verksamhet. Detta engagemang utvecklar till att barnen har bra relationen med 

pedagogerna i förskolan. 

 

Förskollärarna anser att det är viktigt att utveckla barnets trygghet genom närhet och relation 

till barnet. Detta bekräftas av Bowlby (2010 s, 86) som menar att barnen är i behov av närhet 

från en vuxen för att få en trygghetskänsla och att våga utforska världen. Den känslan får barnet 

från en tryggperson som hen bygger relationen med under inskolningen.  Den tryggpersonen 

ses som barnens tryggbas som ger dem stöd vid behov. I intervjuer uttrycker de sex 

förskollärarna att samverkan med vårdnadshavare är viktigt, för att familjen ha möjligheter att 

påverka verksamheten i förskolan. Detta beskrivs i Sandberg och Vuorinen (2007 ss, 15–16) att 

samverkan är en positiv länk mellan förskolan och hemmet. Denna länk ger en positiv påverkan 

för barnets utveckling och lärande. Samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger ger 

möjlighet för barnen att känna sig trygga och vara aktiva på förskolan tillsammans med de andra 

barnen. Samarbete med familjen skapar goda förutsättningar för barnen att lyckas i framtiden.   
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METODDISKUSSION 
Jag anser att kvalitativ metod med intervju som redskap fungerar bra för min studie eftersom 

syftet med undersökningen är att undersöka pedagogernas uppfattningar om inskolningens 

betydelse för en trygg start för barn och vårdnadshavare i mångkulturella förskolor. Denna 

metod ger möjligheter för aktörerna att berätta om sina upplevelser och erfarenheter med egna 

ord och med egna val. Varje aktör har fått berätta sina uppfattningar tydligt. Jag valde därför 

att göra en enskild intervju för att aktörerna inte blev påverkade av varandra. Eftersom 

intervjufrågorna är enkla och välformulerade har det underlättat för intervjupersonerna att 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser som är relevanta till syftet (Trost (2012 s 63).    

Den enskilda intervjun bidrar mig med någonting som är bra och innehållsrik. 

 

Innan intervjun hade jag kontrollerat att penna och block var på plats då anteckning och 

bandspelare fanns som ljudinspelning. Jag antecknade de viktiga begreppen som kommer under 

intervjuerna och de mest upprepade orden. Jag upplever att jag inte använder 

minnesnoteringarna vilket jag skulle ha gjort för ett ännu bättre resultat. Om jag gör om studien 

i framtiden skulle jag se till att skapa en reserverad tid för anteckningarna efter intervjun. 

Ejvegård (2009 s, 51) beskriver att bandspelare ger möjlighet för intervjuaren att arbeta med 

alla detaljer som har tagit med under ljudinspelning, sedan transkribera de empiriska materialen 

som är betydelsefulla och lämpliga för uppsatsen. Jag använder både anteckningar och 

bandspelare, jag känner att jag har fått djupare information genom bandspelare. Innan intervjun 

har jag frågat aktörerna om jag får använda ljudinspelning med tanke på de forskningsetiska 

principerna. Detta tas upp även Ejvegård(2009) om respekt till aktörernas val vilket är viktigt 

under intervjun. Jag påminde intervjuspersonerna att de kan avbryta intervjun när som helst om 

de inte känner sig bekväma med frågorna. Mitt förhållningssätt har stöttat att de känna sig säkra 

med deras svar. Jag har haft gott förhållningssätt så att de får prata utan avbrott. 

Ejvegård (2009 s, 51) beskriver att forskarens förberedelser är viktiga innan intervjun.  

Författarna lyfter vikten av gott förhållningssätt som kan påverka resultatet av intervjun. Under 

intervju försökte jag att vara positiv och avslappnad, trots att jag var orolig över hur intervjun 

skulle gå. Jag upplever att det finns en lugnande atmosfär och positivt klimat i rummet, jag 

känner att jag har skapat en bra kontakt med informanten. Tiderna för intervjuerna varierade 

och tar upp till tjugo eller trettio minuter beroende på förskollärarens svar.  

Jag har samlat in många material från intervjuer och har fått mycket material som jag reducerar 

sedan utan att värdera materialet. Jag minskar mängden av data för att skapa mening med 

material som utgångspunkt för analys. Sedan arbetar jag aktivt med datainsamling för att 

komma fram till resultatet. Fejes & Thornberg (2015 s, 35) beskriver att forskaren skall arbeta 

aktivt med bearbetning av empiriska material för att nå ett bra resultat.  

 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Jag har fått med mig mycket kunskap och insikt i sättet att tänka som pedagog. Intervjuerna jag 

har genomfört ger en förståelse om att inskolningen måste skapas utifrån barnens behov för att 

ge barn och vårdnadshavare en bra start på förskolan. Förskollärarna i min studie anser att 

samarbete med vårdnadshavare är viktigt, eftersom det förstärker de demokratiska rättigheterna 

så att förskolan kan utvecklas. Förskollärarna hjälper de nya barnen att kunna leva i det 

mångkulturella samhället idag, genom att barnen och vårdnadshavarna tar del av andras 

erfarenheter och kunskaper. I min studie framkommer att barnens behov och vårdnadshavares 

egna behov kan krocka; vårdnadshavare har sitt behov att gå till jobbet men kan eventuellt 
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känna oro att lämna sitt barn ensam på förskolan. Detta kan bli ett dilemma för förskollärare, 

men genom en god kommunikation med vårdnadshavare ger det möjligheter att nå 

vårdnadshavares trygghet.  

 

Förskollärarna har lagt mycket tid på att planera en bra inskolning genom att förbereda olika 

kommunikationssätt. De anser att det är vårdnadshavarna som bär på kunskaper om barnet och 

därför är det viktigt att förskollärare utnyttjar vårdnadshavares kunskap på bästa sätt. Samarbete 

mellan förskollärare och vårdnadshavare kan utvecklas till en tillitsfull relation. Utifrån en 

sådan relation kan det ge en positiv upplevelse i förskolan samt en möjlighet för barnet att skapa 

relationer till andra barn i omgivningen. 

 

Förskollärarna beskriver att det finns flera möjligheter att möta nya tankar och idéer från 

vårdnadshavarna genom tydliga kommunikationer. En viktig faktor som förskollärarna har 

upptäckt är sin tillit, lyhördhet och empati. Att vara lyhörd och empatisk är att kunna använda 

de pedagogiska glasögonen för att kunna se barnets behov, menar förskollärarna. 

Förskollärarnas positiva bild av det mångkulturella samhället ger en överblick av vilket 

samhälle vi lever i idag. Våra kompetenser utvecklas genom att vi tar del av andras kunskaper. 

Den flerspråkiga personalen ses som en positiv styrka av barn och vårdnadshavare då det bygger 

trygghet för dem att ha kontakt med personalen. Det har påverkat verksamheten positivt och 

har gett resultat då relationen mellan barn, vårdnadshavarna och förskollärarna utvecklas.   

 

Förskollärares positiva förhållningssätt under inskolningstiden har fått mycket uppskattning av 

både barn och vårdnadshavare. De lyfts upp från de svåra situationerna till någonting som är 

positiv och bra genom en god kommunikation med familjen, vårdnadshavarna känner sig mer 

bekväma att uttrycka sina synpunkter och åsikter. Förskollärarna använder de redskapen som 

Bowlbys och Vygotskijs teori framställer, vilket är viktiga att ha kunskap om när man arbetar 

inom förskolan. Denna studie visar att det är förskolläraren själv som är en förebild för barnet 

och familjen; hur förskollärare bemöter, uppmuntrar och lyssnar på barnet och dess familj spelar 

en viktig roll under inskolningen.  

 

Jag anser att det finns möjlighet för en bra inskolning men att det är vi vuxna som ger de 

möjligheterna till barnen. Som blivande förskollärare anser jag att det är viktigt för mig att möta 

varje barn och dess familj med omtanke och respekt, och att det finns ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att observera förskollärare under inskolningstid, då skulle jag få en 

bild av praktiken, av det som pågår under den tiden. Samt få nya kunskaper från vårdnadshavare 

om barnets trygghet. Jag skulle kunna observera hur pedagoger och vårdnadshavare genomför 

inskolning och hur det sker mellan dem. Detta skulle man observera genom att använda sig av 

en filmkamera.  
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BILAGA 1 
 

Missiv brev  

Hej! 

Mitt namn är Jennyfer Karlsson. Jag studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. Min studie 

handlar om pedagogers uppfattningar om inskolningens betydelse för en trygg start för barn 

och vårdnadshavare i mångkulturella förskolor. Studien är baserad på människors tolkningar 

och upplevelser som kan bidra med någonting som är bra och värdefull. Jag har därför valt att 

använda mig av kvalitativ metod med intervju som redskap till min undersökning.  

Jag använder de fyra forskningsetiska reglerna där en princip är att det är frivilligt för dig att 

medverka och du har rätt till att avbryta din medverkan när som helst. Du har rätt att bestämma 

över hur länge och på vilka villkor du vill delta utan att detta medför negativa följder för dig. 

De insamlas material och alla i en undersökning ingående personer skall vara konfidentiellt, 

personuppgifterna skall förvaras säkert, det skall inte talas offentligt utan användas endast för 

forskningsändamål. Jag kommer att anonymisera ert namn, arbetsplats och ort.  

Intervjun räknas att ta ca 40-45 minuter. Intervjun kommer att utgå från röstinspelning och 

skriftliga anteckningar för att alla detaljer skall fångas och skrivas ner, sedan analysera för att 

kunna använda till mitt examenarbete. Detaljer kring min studie bestäms tillsammans med en 

handledare vid Högskolan som handleda mig och ser över mitt arbete.  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig. 

  

 

Med vänliga hälsningar     

Jennyfer Karlsson 

Mobilnummer: xxxxxxxxxx 
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BILAGA 2 
 

 

INTERVJUFRÅGOR 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

• Vilken erfarenhet har du av att skola in barn i förskoleverksamhet? 

• Vilken erfarenhet har du av att skola in barn i en mångkulturell förskola? 

• Vilken erfarenhet har du av olika inskolningsmetoder? 

 

Inskolningens betydelse: 

1. Har du tidigare erfarenheter av att skola in barn i en mångkulturell förskola? Berätta 

2. Hur introducerar du inskolning till vårdnadshavaren? Berätta 

3. Vad innebär en trygg inskolning för dig? Berätta 

4. Hur genomför du en bra inskolning för en trygg start för barn? Berätta 

5. Hur skapar du trygghet till föräldrarna för att de ska känna tillhörighet i den 

mångkulturella förskolan under inskolning? Berätta 

 

Inskolningsmetoder: 

  

6. Hur ser inskolningsprocesser ut på din förskola? 

7. Kan du beskriva er inskolningsmetod? 

8. Hur kan inskolningsmetoder påverka vårdnadshavare och barn?  

9. Vilka möjligheter finns det i förlängning av inskolningsperioden när det gäller barnets 

trygghet? Berätta.  

10. Vad är vårdnadshavarens roll under inskolningsperioden? Vilka problem kan uppstå 

under inskolningen?  

 

Kommunikationens betydelse: 

 

11. Vilka förutsättningar skapar du i verksamheten för att kommunikationen ska fungera 

med vårdnadshavare? Berätta hur 

12. På vilket sätt bidrar olika kommunikationssätt till en bra relation med vårdnadshavare? 

Berätta, ge exempel 

13. Vilka hinder kring kommunikationen har eventuellt förekommit under inskolningstider 

med vårdnadshavaren? På vilken sätt, ge exempel 

14. Hur upplever du att kommunikation med vårdnadshavare under inskolningstider gynnar 

barnet? Berätta 
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