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Bakgrund 

Arbetet beskriver relevansen av en god anknytning vid inskolning i förskolan. Samverkan 

diskuteras och vi fokuserar på relationsskapande mellan familj och förskola. Texten redogör 

även för föräldrars möjlighet att påverka förskolans verksamhet. En definition av hur en 

inskolning kan gå till utifrån två skilda modeller beskrivs. De teoretiska utgångspunkterna 

som använts i studien är det sociokulturella perspektivet som fokuserar på individens sociala 

utveckling som sker i interaktion med andra individer samt ramfaktorteoretiskt tänkande 

som begränsar eller lyfter olika ramfaktorer i verksamheten. 

Syfte 

Med studien vill vi få inblick i föräldrars uppfattningar kring inskolning samt upplevelser av 

möjlighet till inflytande och delaktighet i samband med inskolning. 

Metod 

Som metod har vi använt oss av en enkät. Studien är kvantitativ med delvis kvalitativ analys 

i form av en öppen fråga. Undersökningen genomfördes på tre förskolor i Västsverige. 

Enkäten lämnades ut till 58 föräldrar varav 41 föräldrar besvarade enkäten.  

Resultat 

I resultatet redovisas föräldrars upplevelser av inskolning i förskolan. Det framkom att 

föräldrar efterlyste mer samverkan och möjlighet att påverka upplägget innan inskolningen 

påbörjades. Föräldrar värdesatte den fysiska kontakten och efterfrågade hembesök och 

föräldramöte inför inskolning. I en jämförelse mellan två inskolningsmodeller synliggjordes 

skillnader mellan föräldrars positivt upplevda känslor i påståendefrågorna: jag kunde lita på 

pedagogerna samt jag kände mig betydelsefull. Utifrån påståendefrågorna bidrar studien till 

ny forskning som visar att föräldrar som upplevt olika inskolningsmodeller lyfter den 

föräldraaktiva inskolning som mest fördelaktig ur ett föräldraperspektiv. Vidare ansåg 

föräldrarna inskolningen som betydelsefull ur ett trygghetsperspektiv för föräldrarna.  
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INLEDNING 

När ett litet barn för första gången lämnar hemmets trygghetszon för att ta det stora klivet in 

i förskolans främmande arena finns det många faktorer som påverkar barnets emotionella 

reaktioner. Även hos barnets föräldrar förekommer det starka känslor. Enligt Broberg, 

Hagström, Broberg (2013, s.159) är det inte bara barnet som är i behov av inskolning till 

förskolan utan i lika hög grad föräldern, detta eftersom förälderns trygghet överförs till 

barnet. När den första kontakten med förskolan påbörjas, inleds ett längre samarbete mellan 

familj och förskola. Både barn och föräldrar kommer att bygga upp nya relationer i andra 

miljöer, relationer med nya barn, pedagoger och andra föräldrar på förskolan.  

Enligt Skolverkets (2010, s. 5) läroplan för förskolan skall barn och föräldrar erbjudas en 

god introduktion för att främja barnets vistelse i förskolan. Samarbetet mellan hem och 

förskola är en essentiell plattform för både barnet och förälderns trygghet vid inskolning i 

förskolan. Separationen mellan förälder och barn är vanligtvis en ansträngd process som 

innehåller en mångfald av känslor. Ur ett förtroendeperspektiv kan samverkan mellan 

familjen och pedagogerna vara betydande. 

Efter 25 respektive 27 års arbete i förskola har vi tagit emot och skolat in ett stort antal 

familjer. I takt med att samhällets struktur och synen på barnet förändrats, har riktlinjer i 

form av styrdokument och nya inskolningsalternativ vuxit fram, vilket i sin tur påverkat 

pedagogers förhållnings- och arbetssätt i förskolan. Vårt val av studie baserar sig därför på 

vår egen upplevelse av föräldrars uppfattning om sin möjlighet att utöva inflytande vid 

inskolning i förskolan. Vår egen erfarenhet av inskolning indikerar att föräldrar som skolar 

in sitt barn i förskolan oftast följer pedagogernas riktlinjer. Insikten om att det i läroplanen 

står att föräldrar skall ha möjlighet att utöva delaktighet och inflytande saknas oftast hos 

föräldern.  Är det möjligtvis på det viset att föräldern förhåller sig till vad förskolan anser 

vara den bästa inskolningen för föräldern och barnet? Eller kommer resultatet i studien 

framlägga bevis för motsatsen där föräldrars medverkan formar upplägget inför och under 

inskolning?  

För att ta reda på om ovanstående stämmer kommer vår forskning behandla föräldrars 

upplevelser av inskolning och deras chanser att påverka den. Ingen familj är den andra lik 

och förutsättningarna ser olika ut liksom behoven. Förskolorna som medverkar i studien är 

kommunala och de inskolningsmodeller som jämförs är den föräldraaktiva samt den 

traditionella eftersom vi i vår praktik upplevt dessa. 
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SYFTE  

Med studien vill vi få inblick i föräldrars uppfattningar kring inskolning samt upplevelser av 

möjlighet till inflytande i samband med inskolning. 

Frågeställningar 

- Hur ser strukturen ut vid inskolning?  

- Skiljer sig reaktionerna mellan föräldrar som har upplevt olika inskolningsmodeller? 

BEGREPPSFÖRKLARING 

Här förtydligas hur ett antal begrepp som är relevanta för undersökningen används i denna 

text. 

Inskolning 

Inskolning definieras som en period av invänjning där barn och föräldrar samspelar med 

pedagoger i förskolan. Syftet är att skapa en förtroendefull anknytning till barnet samt en 

trygg relation till föräldern som leder till att pedagogen successivt ersätter föräldern en del 

av dagen. 

Förälder 

Förälder definieras som barnets vårdnadshavare bortsett från om det är en biologisk förälder 

eller annan individ som har beviljats tillsynen av barnet i domstol. 

Inflytande 

Förälderns möjlighet att kunna uttrycka sin uppfattning samt vara med och påverka 

verksamheten i förskolan.  

Modell 

Ett utformat arbetssätt som pedagogerna förhåller sig till och som successivt introducerar 

familjen i förskolans verksamhet. 
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BAKGRUND 

Detta kapitel är indelat i flera avsnitt. Det första avsnittet beskriver anknytning och dess 

relevans för uppbyggnaden av relationer. Vidare beskrivs betydelsen av barnets förbindelse 

till sin primära omsorgsperson samt förhållandet till den kompletterande omsorgspersonen. 

Forskning kring föräldrars och pedagogers uppfattningar om förskolans uppdrag samt 

betydelsen av förskolan som komplement till hemmet framställs. Avslutningsvis behandlas 

inskolning och inskolningsmodeller samt föräldrars relationsskapande vid inskolning i 

förskola. Inskolningens intention är att förbereda föräldern och barnet inför den nya 

situationen. Successivt ska barnet vänjas vid den nya omgivningen och ett tryggt 

känslomässigt förhållande till förälderns ersättare ska skapas.  

Anknytning 

Vad innebär begreppet anknytning? Ordet anknytning har enligt Broberg et al (2013, s. 33) 

sitt ursprung från det engelska begreppet attachment och kan definieras med att något 

relativt litet är förenat och bunden till något större. Broberg et al (2013, s. 33) menar att 

anknytning mellan barnet och omvårdnadspersonen steg för steg bli mer omfattande under 

barnets första levnadsår. De nära känslomässiga relationer som skapas mellan barnet och 

föräldern tenderar att så småningom utmynna i speciellt psykologiskt band (Broberg et al 

2013, s. 33). Barnet kommer att möta många relationer och knyta an till olika individer över 

en tid framöver. Dessa anknytningar kommer att se olika ut beroende på hur samspelet med 

individen utvecklas.  

Upphovsman till attachment theory (ankytningsteorin) var John Bowlby 1907-1990. Han var 

anställd inom World Health Organization (WHO) och hans uppdrag var att utarbeta 

rapporter kring dilemmat barn, som skiljs ifrån sina föräldrar (Jerlang 2008, s. 154). Han 

menade att barn redan från födseln är genetiskt förprogrammerade att knyta an till sin 

mamma eller någon annan betydelsefull individ. Får barnet sina behov tillfredsställda blir 

också anknytningen god (Jerlang 2008, s. 166).  

Trygg bas 

När ett barn upplever en tillit mellan sig och en pedagog vid inskolning i förskola utvecklar 

barnet en trygg bas och kan på så vis upptäcka den nya miljön. Broberg et al (2013, s. 44) 

beskriver trygg bas och menar att begreppet är det mest centrala inom anknytningsteorin. 

Begreppet framställer två infallsvinklar av vuxnas omsorgsförmåga. Om barnets 

känslomässiga förhållande till den vuxna är väl förankrad vågar barnet ta steget ut i 

omvärlden för att utforska och erövra nya kunskaper. Om barnet på något sätt är i behov av 

skydd från omvärlden återvänder barnet till sin trygga utgångspunkt (Broberg et al 2013, s. 

44). Är relationen till den vuxna däremot otrygg finns det en risk för barnet att gå miste om 

betydelsefulla kunskaper eftersom barnet inte kan lita på att tryggheten finns tillgänglig vid 

behov av emotionell påfyllning (tankning) menar Broberg et al (2013, s.45). 
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Broberg et al (2013, s. 44) anser att yngre barns trygga relationer är en central förutsättning 

för en kunskapsutveckling. Barn som har utvecklat en trygg anknytning och får sina behov 

tillgodosedda via sina anknytningspersoner, kan slappna av och fokus på lek och 

utforskande få stå i centrum (s.149).  

Att dela känslor 

Inom neurologin redogör forskaren Bauer (2009, ss. 75-78) för hur hjärnmekanismerna 

aktiveras i möten med andra människor och hur det påverkar det lilla barnet i dess 

identitetsutveckling. Enligt Bauer finns något som kallas ”spegelneuroner”. Dessa är 

grunden till emotionell intelligens, anlaget att älska och att kunna visa empati menar 

författaren. Neuronerna påverkar människans inlärning och hur människan kommunicerar. 

Den första mänskliga relationen utvecklar barnet som nyfödd när det imiterar den vuxne. 

Redan det lilla barnet speglar sig i föräldern för att utveckla sitt jag, sin identitet. Barnet 

använder sig av blickar, rörelser och skrik för att samspela med sin omgivning (Bauer, 2009, 

ss. 75-78).   

Enligt Stern (2011, s.119) speglar sig barnet i sina närmaste för att se hur denne reagerar 

inför nya objekt eller förhållanden. Barnet bedömer andras sinnesstämningar för att ordna 

sina egna känslor. Då en förälder signalerar om något farligt eller om en otrygg situation 

uppstår uppfattar barnet detta och känner in förälderns känsla för att försöka tyda 

förhållandet. Det är av stor vikt att föräldrar och kompletterande anknytningsperson 

samspelar och har en trygg relation vid inskolning i förskolan, menar Brodin & Hylander 

(2011, s. 61), eftersom barnet speglar sig i förälderns sinnesstämning och upplever samma 

känsla. Barnet stärks då föräldern är positiv till verksamheten och sänder ut trygga signaler 

till barnet.   

Pedagog som kompletterande omsorgsperson 

Pedagogens roll som kompletterande omsorgsperson är att skapa en relation med föräldern 

och barnet som leder till att pedagogen kan ersätta föräldern en del av dagen. För föräldern 

är det betydelsefullt att kunna lita på pedagogen och ha en vetskap om att barnet har det bra 

på förskolan.  

Relation pedagog barn 

Niss & Söderström (2006, s. 25-26) redogör för att samspelet mellan barnet och dess 

kompletterande omsorgspersoner är det mest centrala för barnets utveckling i förskolan. 

Kärrby (1992, s. 93) är av samma åsikt och menar att den mest signifikanta faktorn i 

relationsskapandet är samspelet mellan pedagog och barn i förskolan. Hur de vuxnas 

förhållningssätt samt interaktion ter sig är avgörande för hur barnet utvecklar självinsikt i 

relation till dess omgivning. Niss & Söderström (2006, s. 26) beskriver de yngsta barnens 

förmågor och menar att barn förfogar över kompetenser redan från födseln för att interagera 

med sina omsorgspersoner. Barnet har även förmågan att ta första steget till samspel mellan 
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sig och omsorgsgivaren samt en vilja att produktivt sträva mot en kunskapsutveckling anser 

Niss & Söderström (2006, s. 26). 

Zlatka Cugmas (2007, ss. 357-361) har forskat kring anknytningen mellan föräldern och 

barnet i relation till hur anknytningen utvecklar sig till den kompletterande omsorgspersonen 

i förskolan. I studien deltog 178 barn mellan 3 och 7 år från Slovenien (s. 350). Resultatet 

visar att barn som har en otrygg anknytning till sina föräldrar kan utveckla en anknytning till 

pedagogen i förskolan och att relationen kan kompensera för den otrygga anknytningen i 

hemmet (s. 362). Studien lyfter även att de barn som ansågs ha en trygg anknytning till sina 

föräldrar inte riskerar att påverkas negativt vid en tidig inskolning i förskolan. Vidare pekar 

studien på att barn med en otrygg anknytning kan utveckla en trygg relation till pedagogen i 

förskolan men det krävs att pedagogen är lyhörd.  

Kärrby (1992, s. 94) gör gällande att utgångspunkten för ett lyckat samspel är pedagoger 

som bemöter barnet med respekt samt engagerar sig och ger respons på barnets resonerande 

tankar samt olika sinnliga uttryck. Vidare menar Kärrby (1992, s. 94) att en hög kvalité i 

pedagogens profession, formad av demokratiska ideal kan i interaktion understödja barnet i 

sin förmåga att ta initiativ för att utforska omvärlden. 

Relation pedagog förälder 

Broberg et al (2013) anser likt Granberg (1998, s.125) att stort fokus bör ligga på att skapa 

en god relation med föräldern för att vinna hans/hennes tillit och på så vis få han/henne att 

uppleva en känsla av att deras barn blir väl omhändertagna på förskolan. Granberg (1998, s. 

11) anser att pedagogerna i förskolan bör ha kunskap och insikt om barn och föräldrars 

behov samt även en fördjupning inom pedagogik och barnpsykologi för att kunna erbjuda 

omsorg åt barnen och service åt föräldrarna.  

Hagström (2010) har studerat ett samverkansprojekt gällande barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa. Målet var att stärka samarbetet mellan familjen och pedagogerna samt att ge barnet 

ett mer långsiktigt, kompletterande stöd genom en kompletterande omsorgsperson i 

förskolan. I projektet (Hagström, 2010, s. 39) granskades pedagogernas utbildning och 

resultatet visade att samtliga pedagoger uppvisade bristande kunskap om sitt förhållningssätt 

i sitt bemötande med andra individer. Den känslomässiga utvecklingen är viktig i allt lärande 

och i förskolan diskuteras relationskompetens. Andra faktorer som påverkar pedagogens 

möte med föräldrar och barn är normer och tyst kunskap som grundar sig i pedagogernas 

erfarenheter och emotionella upplevelser i sin profession.  

Vidare lyfter Hagström (2010, s. 178) pedagogernas förhållningssätt där pedagogerna menar 

att en god kontakt med föräldrarna är nödvändig för barnets trygghet. Det är viktigt att 

föräldrar och pedagoger är medvetna om varandras inflytande hos barnet. Barnet bekräftas i 

sina olika relationer och skall inte behöva välja mellan förälder och pedagog. När pedagogen 

pratar respektfullt om föräldrarna och när föräldrarna pratar gott om pedagogerna upplever 

barnet ingen konkurrens mellan relationerna.  
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Vikten av samverkan mellan hem och förskola  

Enligt Kärrby (1992, s. 96-97) och Evenshaug & Hallen (2001, s. 252) är en god samverkan 

mellan föräldrar och pedagoger en angelägen komponent i den pedagogiska verksamheten 

som bedrivs i förskolan. Vidare framhåller Evenshaug & Hallen (2001, s.252) att ett positivt 

samarbete mellan förälder och förskola genererar en positiv påverkan på barnets utveckling. 

Skolverkets (2005) grundprinciper framhåller föräldrasamarbete som en av de mest centrala 

uppdraget mellan förskolan och familjen. Samverkan skall byggas på öppenhet, 

ömsesidighet och respekt. Läroplanen (rev, 2010, s. 13) poängterar även vikten av att 

uppmuntra och bjuda in föräldrar till att på olika sätt utöva delaktighet samt inflytande i den 

pedagogiska verksamheten. 

 

För att föräldrar skall kunna förena sitt föräldraskap med sitt arbete är förskolan en 

förutsättning för familjen enligt Utbildningsdepartementet. Läroplanen (rev, 2010, s.13) för 

förskolan uttrycker att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet och medverka 

för att ge varje barn förutsättningar att utvecklas rikt och begåvat inom många områden.   

Läroplanen för förskolan skriver:  

”Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnets familjer”(Lpfö 98, 

rev 2010, s. 12)  

Vilket också stöds av Broberg et al (2013, s. 149) som anser att en god introduktion för 

familjen i förskolan är betydelsefull för att förbereda föräldern och barnet inför den nya 

situationen. 

“Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan[---]”. (Lpfö 98, rev 2010, s. 13) 

Utifrån dessa riktlinjer menar Arnesson Eriksson (2010, s . 12) att det inte finns en utarbetad 

modell utan förskolans verksamhet är fri att tolka uppdraget och forma en god invänjning 

utifrån verksamhetens erfarenheter.  

Syn på samverkan mellan hem och förskola 

Kärrby (1992, s. 99) understryker att föräldrars samverkan med förskolan ska byggas på 

perceptionen att föräldern har den mest inflytelserika påverkan i sitt barns liv. Detta är något 

som även Granberg (1998, s. 27) gör gällande då hon anser att föräldrarna är specialister när 

det handlar om deras egna barn.  

 

Markström (2005, s. 199) beskriver sin studie Förskolan som normaliseringspraktik att den 

handlar om interaktion och villkor som äger rum mellan människor på förskolan. Resultatet 

i studien indikerar att förskolan är en institution likt skolan som är självklar att delta i. 

Barnets vistelse i förskolan har en inverkan på hela familjen och förskolan blir en del av 

familjens vardag. Markström (2005, s. 204) beskriver relationen mellan pedagog och 
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förälder som komplex och menar att de vuxna har en gemensam uppgift, att tillgodose 

barnets omsorg, fostran och lärande. Föräldrar och pedagoger är beroende av varandra och 

behöver samverka och föra dialoger för att få insikt i varandras uppgifter kring barnet. 

En studie av Ewa Ivarson Jansson 

Ivarson Jansson (2001) har i sin avhandling studerat förbindelsen mellan föräldrars och 

pedagogers uppfattningar om förskolans uppdrag samt betydelsen av förskolan som 

komplement till hemmet. Merparten av pedagogerna i studien ansåg att förskolan var ett 

komplement till hemmet genom att förskolan erbjuder andra miljöer samt aktiviteter som 

föräldrarna kanske har svårare att få tid till (Ivarsson Jansson 2001, s.84). På frågan vad 

barnomsorgen skall komplettera hemmet med ansåg föräldrarna att den mest framträdande 

komponenten var att deras barn gavs möjlighet att möta andra individer och i denna kontext 

utveckla kunskap via sina upplevelser.  

När det handlar om målet för fostran inom familjen ansåg 61,4% av föräldrarna att det 

viktigaste målet var trygghet, föräldrarna ansåg att trygga barn blir harmoniska med god 

självkänsla och uppvisar en empatisk förmåga. Målet med fostran i förskolan var enligt 

54,2% av föräldrarna social kompetens. Barnen utvecklar socialt samspel och lär sig 

respektera andra uttrycker föräldrarna (Ivarson Jansson 2007, s. 49-50).  

När det gäller den sociala samhörigheten konstaterar studien (ss. 49-50) att mer än hälften av 

föräldrarna och pedagogerna var eniga och betraktade den sociala gemenskapen som 

förskolan präglas av som betydelsefull för deras barn och att det var centralt att barnen lärde 

sig att interagera med andra individer betonar Ivarsson Janson (2001, ss. 87-88).  

Hur sker samverkan mellan hem och förskola 

För att uppnå ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar bör det finnas ett genuint 

intresse hos föräldern att ta del av barnets vardag i förskolan menar Hedin (1987, s. 73).  

Eftersom det finns ett behov av samverkan mellan parterna ställer det också krav på 

pedagogerna som i sin tur bör invitera in föräldrarna i förskolans dagliga aktiviteter och 

ansvaret är gemensamt menar Fredriksson (1991, s. 13).   

Kärrby (1992, s. 98) framför hur betydelsefull förälders delaktighet och engagemang i 

förskolans funktion är ur ett utvecklings- samt anknytningsperspektiv.  Vidare menar 

författaren att pedagogerna bör göra föräldrarna delaktiga genom att tillhandahålla 

information om förskolans pedagogiska verksamhet samt att se till att föräldrarna känner sig 

välkomna som iakttagare samt medhjälpare i verksamheten.  Via sin delaktighet stärks 

föräldern i sin föräldraroll och kan följaktligen få en djupare insikt i sitt barns 

kunskapsprogression.  

Påverkan och inflytande 

När det gäller föräldrars inflytande visar Ivarson Janssons (2001) studie att huvuddelen av 

pedagogerna i förskolan endast ansåg att föräldrar skulle få möjlighet att påverka vissa 
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aspekter av förskolans verksamhet. En synpunkt i studien berör pedagogernas negativa 

attityd till föräldrars delaktighet i verksamhetens planering. Vidare uppmanades föräldrarna 

att ta ställning till ett antal påståenden om inflytande i verksamheten. Resultatet i Ivarsson 

Janssons (2001) studie visade att 86 % av föräldrarna önskade inflytande. Föräldrar med en 

akademisk utbildning var den kategori av föräldrar som mest önskade att utöva inflytande 

över sitt barns utveckling. I arbetarfamiljerna var det drygt tre fjärde delar som önskade 

inflytande i verksamheten.  Det föräldrarna var intresserade att utöva inflytande över var 

samlingens innehåll, utflykter, barnens mat och över hälften av föräldrarna ville påverka 

utevistelsen i förskolan (Ivarsson Janssons 2001, s. 114).  

Det framgick även i Ivarsson Janssons (2001) studie av föräldrarnas kommentarer att 

möjlighet att påverka faktorer som föräldrarna ansåg sig vara missnöjda samt uttrycka sin 

mening med var centralt. Fredriksson (1991, s. 93) menar att föräldrars möjlighet till 

påverkan via dialog finns vid lämning och hämtning av barnen men att det vid dessa 

tillfällen kan vara svårt att föra mer djupgående samtal.  I Ivarson Janssons (2001, s.115) 

studie framkommer det att föräldrarna upplevde att föräldramöten eller kontaktdagar var 

bäst lämpade för dialoger rörande påverkan.  

Ivarson Jansson redogör för föräldrars uppfattning om föräldrainflytande och följande 

redovisas. På frågan om föräldrarna fick tillräcklig information om innehållet i 

verksamheten samt barnets välbefinnande svarade drygt hälften av föräldrarna att de erhöll 

ganska mycket information kring förskolans verksamhet och det egna barnets välbefinnande 

(2001, s. 112). Hälften av föräldrarna uppfattade att de fick information kring deras barns 

utveckling. Föräldrar som föreföll missnöjda upplevde brister i pedagogernas sätt att 

kommunicera ut information. Känslan att själva behöva ta reda på information påverkar 

samverkan mellan familjen och förskolan anser föräldrarna (s.113).  

Inskolning 

Enligt Skolverkets (2010) utvärderings tabell för förskolans barngrupper 2013 var 49,2 % av 

alla ettåringar, 88,9 % av alla tvååringar och 93,3 % av alla treåringar inskrivna i den 

svenska förskolan. För att erhålla en plats för sitt barn i förskolan vänder familjen sig till 

kommunens barnomsorgsförvaltning. En anmälan görs och erbjudande om placering sker 

efter hand och familjen är garanterad en plats inom fyra månader. Enligt Skolverket (2010) 

som är tillsynsmyndighet för förskolan bör placeringen utföras med utgångspunkt i familjens 

anspråk av förskoleplats, önskemål som exempelvis förskolans profilering, placering samt 

förhållningssätt.  

När människor i naturliga kontexter skapar relationer sinsemellan sker det oftast instinktivt 

menar Ivarson Jansson (2001, s. 102). Vid inskolning i förskolan finns det rutiner som är 

etablerade för att underlätta relationsskapande. Pedagogerna arbetar utifrån sitt uppdrag och 

ledningen förväntar sig att pedagogerna upprättar en god relation med familjen. Pedagogerna 

är ansvariga för att en samverkan mellan förskolan och hemmet utformas för varje enskilt 

barn. Författaren redogör för inskolning som enligt förskolans tidigare styrdokument, 
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pedagogiska programmet innebär att familjen successivt introduceras i förskolan. Enligt det 

pedagogiska programmet bör föräldrarna få en inblick i förskolans organisation för att skapa 

ett förtroende för pedagogerna och inskolningens längd och struktur anpassas utifrån 

familjens behov.  

När föräldrarna får ett placeringserbjudande som de tackar ja till kan inskolningen på 

förskolan påbörjas. En del föräldrar tar på eget initiativ kontakt med förskolan, andra 

föräldrar blir kontaktade av personalen på förskolan och ett datum samt tid fastställs för det 

första besöket. Oavsett på vilket sätt kontakten sker är det centralt att det första intrycket blir 

positivt för att föräldrarna skall känna sig trygga och välkomna poängterar Arnesson 

Eriksson (2010, s. 15). Ett tillvägagångssätt för första kontakten kan vara att pedagogerna 

besöker familjen i deras hem. Ett annat tillvägagångssätt är att pedagogerna på förskolan 

bjuder in föräldrarna på ett föräldramöte för att tillhandahålla information om inskolningens 

upplägg.  

Känslor vid inskolning  

Broberg et al (2013 s. 159) lyfter föräldrars föreställningar och menar att när perioden för 

föräldraledigheten är på väg att avslutas och tiden för inskolning i förskolan närmar sig är 

det vanligt att det förekommer ett virrvarr av känslor hos föräldern. En del föräldrar 

upplever en lättnad av att få återgå till sitt arbete medan andra känner sig mer eller mindre 

tvingade att lämna barnet på förskolan. Mötet med den nya förskolemiljön innebär oftast en 

drastisk förändring för familjen som skall lämna hemmets trygghet för att etablera en ny 

trygghet och nya relationer i förskolans värld.  

En inskolning kan vara krävande för samtliga inblandade parter och separationen mellan 

förälder och barn vanligtvis är en ansträngd process. Att som förälder separera från sitt barn 

kan ge upphov till en mångfald varierande känslomässiga reaktioner. Det kan vara första 

gången som barn och förälder separerar från varandra. För att barnet skall känna trygghet 

och förtroende är det viktigt att förbereda barnet på separationen vid inskolning. Det är 

nödvändigt att pedagogerna kan inta ett barns perspektiv för att få en insikt i hur en 

separation känns för det lilla barnet menar Abrahamsen (1997, s. 36). Granberg (1998, s. 

126) liksom Abrahamsen (1997, s. 36) gör gällande att barnets återförening med föräldern 

bör ske inom en rimlig tid annars finns det en chans att barnet uppfattar sig övergivet och 

den ”trygga basen” blir för barnet osäker. Under inskolningen bör barnet få möjlighet att 

knyta an till en eller två pedagoger för att underlätta separationen mellan barnet och 

föräldern.  

Inskolningsmodeller 

Det finns varierande inskolningsmodeller som utövas inom den svenska 

förskoleverksamheten. Arnesson Eriksson (1998, s. 40) understryker och menar att det 

egentligen inte handlar om olika modeller utan om hur pedagoger förhåller sig till 

inskolningen och anpassar den utifrån familjernas varierande erfarenheter. För att en 

inskolning skall bli bra är det en god idé att bjuda in föräldrarna på ett möte innan starten i 
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förskolan menar Broberg, et al (2013, s. 159). Det kan också förekomma hembesök då 

pedagoger från förskolan besöker familjen i hemmet. Mötet kan leda till en mångfald av 

betydande upplysningar om barnets behov samt rutiner. Genom att visa intresse för barnet 

genererar pedagogerna en relation med föräldern som förmedlar trygghet framhåller Broberg 

et al (2013, s. 159).  

Broberg et al (2013, s. 157) gör gällande att vissa förskolor arbetar utifrån att familjen 

tilldelas en kontaktperson som barnet och föräldern mest kommer att ha kontakt med under 

den första tiden. Andra förskolor utser ingen specifik kontaktperson utan anser att barnet bör 

känna sig tryggt med alla vuxna på avdelningen. För att mötet med den nya miljön skall bli 

lyckad för familjen är det viktigt att ge barnet mycket tid att bekanta sig med lokalerna och 

inskolningspedagogen under lugna förhållanden (Broberg et al 2013, s. 163 ).  

Inskolningens intention är att förbereda föräldern och barnet inför den nya situationen. 

Oberoende vilken inskolningsmodell som tillämpats är det förr eller senare dags för 

föräldern att lämna barnet en kortare eller längre stund. Wessman (2010, s.74) poängterar att 

pedagogerna redan innan inskolning bör informera föräldrarna om hur strukturen kring 

samarbetet kommer att se ut. Vidare anser Wessman att det är pedagogernas ansvar att bjuda 

in föräldrarna till ett kreativt samarbete. Nedan följer två exempel på inskolningsmodeller. 

Föräldraaktiv inskolning  

Den föräldraaktiva inskolningen innebär oftast att tiden är komprimerad och barnet skolas in 

i gruppen utan en speciell kontakt person. Föräldern medverkar under ungefär sex till åtta 

timmar, cirka tre - fem dagar under en vecka och tar hand om all omsorg samt deltar aktivt 

med barnet i samtliga aktiviteter. Detta för att påvisa för barnet att förskolan är lustfylld 

(Arnesson Eriksson 2010, s. 30). Avsikten är att föräldern ska vara den centrala tryggheten 

och att barnet vistas dessa dagar på förskolan utan att separeras från föräldern. Intentionen 

med denna metod är att förälder och barn inte ska knyta an till en specifik pedagog utan att 

skapa en relation till samtliga pedagoger på avdelningen.  

Traditionell inskolning 

Traditionell inskolning sträcker sig över tid ungefär två veckor, en till två timmar per dag, 

barnet vänjer sig successivt och knyter oftast an till en specifik kontakt person. Granberg 

(1998, s. 123, 126) poängterar vikten av att barnet bör ha en och samma omsorgsperson 

under inskolningen för att skapa gynnsammare förutsättningar för att erövra barnets tillit. 

Pedagogens uppgift är att etablera en kontakt som utmynnar i att kunna ersätta föräldern 

menar författaren. Förälderns roll vid den traditionella inskolningen är att hålla sig lite mer i 

bakgrunden för att möjliggöra en relation mellan pedagogen och barnet. Eftersom barnet får 

många nya intryck de första dagarna under inskolningen bör vistelsetiden i början vara kort 

betonar författaren. Till skillnad från den föräldraaktiva inskolningen lämnar föräldern 

barnet korta stunder i takt med att inskolningen pågår. Tiden utökas successivt fram tills det 

att barnet går på ordinarie schema. Inskolningsperioden avslutas med ett uppföljningssamtal 

där en utvärdering sker.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Det här avsnittet presenterar de teoretiska ramarna som studien vilar på. Teorierna vi valt är 

det sociokulturella antagandet samt det ramfaktorteoretiska perspektivet.    

Det har skett förändringar i förskolan i och med den reviderade läroplanen (Lpfö 98, rev 

2010, s. 13) där vikten av samarbete understryks. Arnesson Eriksson (2010, s. 15) betonar 

vikten av att den första kontakten i förskolan blir positiv för att föräldrarna ska uppleva 

trygghet och känna sig välkomna. Vidare framhäver läroplanen att förskolan ska presentera 

verksamheten och målen för föräldrarna så de ges möjlighet till delaktighet. Föräldrarna ska 

ges tillfällen att påverka planeringen i verksamheten genom samtal, föräldramöten och 

utvärdering.  

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella antagandet härstammar ifrån Lev Vygotskij och bygger på ett perspektiv 

som Säljö (2000, s. 65) presenterar. Teorin innebär att individens sociala utveckling sker i 

interaktion med andra människor. Två infallsvinklar inom teorin är enligt Säljö (2000, s. 67) 

samverkan och kommunikation. Individen använder språket som verktyg för att försöka 

förstå sig själv och andra. Författaren menar även att medverkan är betydelsefull då 

individens erfarenheter är utgångsläget i samspelet. När individen samspelar bidrar 

människan till nya kollektiva praktiker menar Säljö (2000, s. 233).  

Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel 

med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra 

erfarenheter tillsammans med andra. Dessa medaktörer hjälper 

oss – oftast helt oavsiktligt – att förstå hur världen fungerar 

och skall förstås. (Säljö, 2000 s. 66) 

En grundläggande uppfattning i ett sociokulturellt perspektiv är att kunskaper och 

tillvägagångssätt som byggts upp historiskt i samhället delges människan genom interaktion. 

De diskursiva redskapen (hjälpmedel, regler, vetenskapliga begrepp) omfattar tidigare 

generationers kunskaper och vetanden som senare används som erfarenheter i kommande 

processer (Säljö, 2000, s. 22).  

Med utgångspunkt i vår studie vill vi få inblick i föräldrars uppfattningar kring inskolning 

samt upplevelser av möjlighet till inflytande och delaktighet i samband med inskolning. 

Föräldrars medverkan i förskolan utgör en avgörande roll i det sociala samspelet och 

interaktionen bör utgå ifrån varje enskild människas erfarenheter. Genom att utgå från det 

sociokulturella perspektivet riktas fokus på interaktion och relationsskapande mellan 

individer, vilket är en utgångspunkt i vår studie som belyser föräldrar, pedagoger och barns 

relationer vid inskolning i förskola. Med rätt förhållningssätt till de diskursiva redskapen i 

förskolans praktik finns en möjlighet för en ökad förståelse i samspelet mellan pedagoger 

och föräldrar (Säljö, 2000 s. 22). 
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Ramfaktorteoretiskt tänkande 

Genom att använda ett ramfaktorteoretiskt perspektiv synliggörs ramarna som begränsar 

eller lyfter interaktion i verksamheten. Ramfaktorer är enligt Säljö (2000, s. 46) de 

omständigheter som påverkar verksamheten och som medverkar till att främja eller hämma 

den på olika sätt. Teorin kan visa vilka förutsättningar som ges för samarbete och 

relationsskapande i den pedagogiska verksamheten enligt Gustafsson (1999, s. 46). Pettersen 

(2008, s. 59) beskriver de yttre och inre ramarna. De yttre ramarna är styrda omständigheter 

som pedagoger och föräldrar inte har någon insikt i eller möjlighet att påverka. De inre 

ramarna beskrivs som omständigheter där pedagoger och föräldrar har kontroll och kan fatta 

beslut. Pettersen (2008, s. 59) menar att dessa faktorer kan grupperas på följande sätt: 

Personramar: karaktärsdrag, insikter, förhållningssätt, kvalifikationer med mera hos dem 

som samspelar i verksamheten. 

Organisatoriska ramar: komposition, omfattning och sammansättning av barngruppen och 

sammansättning av pedagoger.  

Tidsramar: hur timmarna fördelas mellan pedagogik och omsorg i verksamheten.   

Fysiska ramar: material, utformning av miljön och aktiviteter.  

Ekonomiska ramar: hur mycket pengar verksamheten disponerar samt fördelning av 

pengarna. Ekonomin ger villkor för de övriga ramfaktorerna. 

Utrymmet som finns mellan de yttre och inre ramarna beskriver Gustafsson (1999, s. 56) 

som ett frirum som är subjektivt att tolka. Pedagogerna kan tolka ramfaktorerna som 

motstånd eller faktorer som kan bearbetas. Ibland får ramarna skulden för att pedagogen har 

valt att tolka händelsen i sammanhanget på ett visst sätt. Enligt Imsen (1999, s. 309) kan 

förskolor med samma ekonomiska ramar bedriva helt olika pedagogiska verksamheter.  

Ramfaktorerna kan tolkas som påverkningsbara och genom att strukturera om ramarna 

förändras inflytandet över resurserna. Pedagoger med ett medvetet förhållande till 

ramfaktorerna har möjligheten att omskapa dem enligt författaren. 

Ramfaktorer är nämligen inte bara begränsande och 

hämmande för lärarnas arbete, de utgör också möjligheter 

till förändring. ( Imsen, 1999 s. 309) 

Förskolan är en arena som genom traditioner, sociala normer och föreställningar beskriver 

hur de som vistats där ska bete sig i olika situationer enligt Markström (2011, s. 100). Vid 

inskolning i förskolan kopplas de sociokulturella- samt ramfaktorteoretiska perspektiven till 

vår studie där en del ramar kan omskapas av kompetenta pedagoger i interaktion med 

föräldrar för att bemöta deras individuella behov inför inskolning. Genom att exempelvis 

omfördela pedagoger under inskolningsperioden finns fler pedagoger som kan bistå 

barngruppen och ordinarie pedagoger kan lägga fokus på att utveckla en god 

föräldrarelation.    
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METOD 

I avsnittet som följer redogör vi för metoden som använts i vår studie av föräldrars 

uppfattningar kring inskolning samt upplevelser av möjlighet till inflytande i samband med 

inskolning. Vi beskriver metoden enkät samt uppbyggnaden av enkäten som använts i 

undersökningen. Därefter presenteras urvalsgrupp samt genomförandet av studien. Vi 

beskriver forskningsetiska principer samt studiens tillförlitlighet och giltighet. 

Avslutningsvis diskuteras hur vi bearbetat enkätresultatet.  

Val av metod 

I denna studie har vi använt kvantitativ metod som ansats. Dimenäs (2007, s. 82) beskriver 

kvantitativ metod som en form av ett numeriskt språk som kan ses som ett komplement till 

vårt verbala språkbruk. Informationen som samlas in är mer överskådlig i en kvantitativ 

undersökning eftersom det oftast rör sig om en större mängd data som skall bearbetas. Inom 

den deskriptiva statistiken finns det varierande sätt att redovisa sifferuppgifter. Ett första 

utgångsläge för att få en översikt på siffermaterialet kan vara en tabell. Enligt Stukát (1993, 

s. 10) är den statistiska metoden fundamental då det handlar om att samla in, beskriva och 

dra slutsatser.  

Vi valde kvantitativ metod och enkät för att kunna nå ut till ett stort antal föräldrar på kort 

tid och för att kunna jämföra olika inskolningsmetoder. Björkdahl Ordell (2007, s. 85) 

redogör för fördelar med den kvantitativa metoden och menar att enkätens resultat är mer 

överskådligt och skillnaden mellan olika grupper synliggörs tydligare. Eftersom vår studie 

belyser kollektivet föräldrar och inte den enskilda förälderns uppfattningar är enkäten ett bra 

redskap vilket Björkdahl Ordell (2007, s. 85) poängterar.  Nackdelar som enkäten kan 

medföra är externa bortfall där respondenten själv avgör om han/hon vill delta i studien. Det 

kan också förekomma interna bortfall på enstaka frågor om respondenten anser att en fråga 

är svårtolkad (Ejlertsson, 2005, s. 12). Vi har säkrat studien genom att dela ut enkäten till ett 

större antal respondenter för att kunna få ett mätbart resultat.  

Enkät  

Enligt Ejlertsson (2005, s. 7) är en enkät ett förtryckt frågeformulär där respondenten själv 

svarar genom att kryssa i olika svarsalternativ.  Björkdahl Ordell (2007, s. 87) redogör för 

olika typer av enkäter som kan distribueras på varierande sätt exempelvis via mail, som 

brev, eller via telefon. Enligt Björkdahl Ordell, (2007, s. 85) är enkät ett bra verktyg för att 

ta reda på hur ofta förekommande ett fenomen är. Enkäten tillåter forskaren att vara delaktig 

i studien samt att kontrollera att allt går formellt till vid utlämnandet av enkäten och om 

frågor uppstår.  

Ejlertsson (2005, s. 39) menar att innan en enkät överlämnas till respondenten bör ett 

missivbrev som introducerar undersökningen delas ut. Missivbrevet innehåller 

grundläggande information som respondenten bör få kännedom om. Exempel på information 
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är syftet med undersökningen, vem som gör undersökningen, forskningsetiska principer, 

information till målsman om respondenten är minderårig samt sista inlämningsdag att 

besvara enkäten för att minimera risken för bortfall. Ett urval görs beroende på vilken grupp 

av individer som enkäten riktar sig mot. Ovanstående är förutsättningar som bör beaktas vid 

planerandet samt användandet av en enkät som redskap i en vetenskaplig studie.  

Vid utformandet av en enkät finns det en mängd faktorer att ta hänsyn till menar Ejlertsson 

(2005, s. 35). En viktig aspekt är att formulera frågor där respondenten tolkar frågorna på 

samma sätt som utformaren haft som avsikt. Utifrån ovanstående genomförde vi en 

pilotstudie där två föräldrar besvarade ett utkast med enkätfrågor. Resultatet i pilotstudien 

visade att språket i enkäten behövde förtydligas samt att en del frågor omformulerades till 

påståenden.  

Inledningsvis efterlyste vi föräldrars uppfattningar kring inskolning och via en enkät ges 

föräldern en möjlighet att besvara frågorna på ett genuint sätt. För att få föräldrarna att 

bemöta känsliga frågor kan en enkät vara en positiv metod eftersom förälderns svar hanteras 

anonymt i jämförelse med exempelvis en intervju. Ejlertsson (2005, s.12) menar att föräldrar 

kan känna sig mer bekväm i att besvara frågor av en känsligare karaktär i en enkät jämfört 

med att bli exempelvis intervjuade. Eftersom svarsalternativen är förtryckta och graderade 

behöver inte föräldern uttrycka sig i ord inför en främmande person. Enligt Ejlertsson (2005, 

s. 11) kan det vara positivt att låta föräldrarna i lugn och ro besvara enkäten. En anledning 

kan vara att föräldrarna får en möjlighet att fundera på frågorna samt att reflektera kring 

vilket svarsalternativen som bäst stämmer överens.  

Uppbyggnad av studiens enkät 

Enkäten i studien (bilaga 2) utformades med förtyckta frågor och svarsalternativ som 

föräldrarna kan förväntas ha en uppfattning om. Enkäten bestod av både positiva och 

negativa påståenden för att ge föräldrarna ett större utrymme att uttrycka sina åsikter kring 

inskolningen. Vi valde även att ha en öppen, kvalitativ fråga för att ge föräldrarna möjlighet 

att ge förslag på en förbättrad inskolning. Öppna frågor har ingen begränsning utan föräldrar 

får tillfälle att uttrycka sig fritt. Ejlertsson (2005, s. 13) beskriver öppna frågor som ett 

positivt sätt för fördjupning av frågor. För att kunna utläsa olika inskolningsmodeller i 

enkäten valde vi att utforma fråga 4 på ett sätt som beskriver antal timmar föräldrar vistats 

med sitt barn i förskolan under inskolning. Antal timmar per dag avgjorde för vilken 

inskolningsmodell som föräldrarna upplevt. Den föräldraaktiva inskolningsmodellen innebär 

att föräldern vistas på förskolan mellan sex till åtta timmar per dag. Vid den traditionella 

inskolningsmodellen vistas föräldern cirka en till två timmar per dag på förskolan. 

Urvalsgrupp  

Valet av respondenter i studien är föräldrar till barn i förskolan som skolat in sina barn de 

senaste två åren. I undersökningen lämnades 58 enkäter ut till föräldrar på tre olika förskolor 

i en medel stor stad i Västsverige. Två av förskolorna är placerade i övervägande svenska 
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områden den tredje förskolan är placerad i ett mångkulturellt område. Valet av dessa tre 

förskolor gjordes eftersom vi var medvetna om att olika varianter av inskolningsmetoder 

förekom på förskolorna och att vi själva är verksamma på två av förskolorna. Antalet 

enkäter som besvarades och som vi fick tillbaka var 41 stycken. Externt bortfall på 17 

stycken enkäter. Antalet besvarade enkäter varierade på de olika förskolorna. Vi hade 

personlig kontakt på två av förskolorna dock inte på den tredje där det förekom bortfall.  

Genomförande 

Resultatet av pilotstudien har varit betydelsefull för vår undersökning eftersom enkäten vid 

utlämnandet var förenklad. Pilotstudien visade även att det tidsmässigt tar cirka 15 minuter 

att besvara enkäten. Undersökningen inleddes med att de berörda förskolorna kontaktades 

för att få information angående vår studie. När det stod klart att undersökningen kunde 

genomföras delades enkäter ut till föräldrarna. Ett missivbrev (bilaga 1) med tillhörande 

kuvert bifogades där syftet med undersökningens informerades. I samband med utlämnandet 

av enkäten placerades en sluten enkätlåda på respektive avdelning. Föräldrarna lämnade 

sedan svarskuvert i enkätlådan på förskolan för att inte identifieras av utomstående. 

Föräldrarna fick två veckor på sig att besvara enkäten och ett påminnelsebrev (bilaga 3) 

delades ut efter en vecka.  

Efter utsatt deadline samlade vi in svarskuverten och lämnade kvar enkätlådan ytterligare en 

vecka för att ge föräldrar som inte lämnat in enkäten mer tid, dock inkom inga fler enkäter.  

Svarskuverten märktes med tre olika färger eftersom vår intention eventuellt var att skilja på 

enkäterna från de olika förskolorna för att kunna jämföra olika kollektiva resultat. Vi 

kategoriserade därefter varje fråga/påstående och sammanställde resultatet i en tabell.  

Forskningsetik 

Enligt Hermerén (2011, s. 68) måste forskaren förhålla sig till sekretess, tystnadsplikt och 

anonymitet vid genomförandet av en studie. En förutsättning för att en studie ska kunna 

genomföras är anonymitet, vilket innebär att de personer som deltar samt platser, där studien 

äger rum, bör vara fiktiva. Det finns fyra krav som bör beaktas vid en undersökning för att 

skydda deltagarna i studien, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet enligt Hermerén (2011).  

Vi tog hänsyn till informationskravet genom att överlämna ett missivbrev där föräldrarna 

kunde ta del av vårt syfte med studien. När det gäller samtyckeskravet informerades 

föräldrarna via missivbrevet om att deltagandet var frivilligt.  Konfidentialitetskravet tog vi 

hänsyn till genom att föräldrars insamlade data förvarades oåtkomligt i en sluten brevlåda 

samt att inga namn på förskolor eller platser använts i uppsatsen. När det gäller 

nyttjandekravet informerades föräldrarna, i missivbrevet, om att insamlad empiri endast 

används till vår specifika undersökning. 
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Reliabilitet   

Reliabilitet (tillförlitlighet) i kvantitativa kontexter handlar om kvalitén gällande mått och 

mätningars pålitlighet menar Stukát (2005, s. 125). Vid exempelvis en enkät undersökning 

som är kvantitativ är det relevant att sifferuppgifterna eller mätningarna är tillförlitliga. 

Dock är det vanligt förekommande att det uppstår någon typ av mätfel. För att förebygga 

missförstånd är det värdefullt att grundligt analysera enkäten innan den lämnas ut för att 

undvika felaktiga tolkningar. Om mätinstrumentet i en enkätundersökning är tillförlitlig 

kallas det för reliabilitet. Ejlertsson (2005, s.102) beskriver reliabilitet och menar att en 

studie är bunden till att frågorna ställs på ett korrekt sätt. En studie visar hög reliabilitet om 

mätningarna kan tas om och där ger identiska resultat. Om bortfallet i studien är omfattande 

underkänner studien därigenom sig själv.  

Genom att utgå ifrån resultatet i vår pilotstudie har vi tagit reliabiliteten i beaktning genom 

att förenkla språket i frågorna med hänsyn till att en stor del av respondenterna hade ett 

annat modersmål. En del av frågorna omvandlades till påståenden för att underlätta för 

föräldern att fylla i fler påståenden och för att återskapa det emotionella tillståndet 

föräldrarna befann sig i vid inskolningen.  

Validitet 

Enligt Ejlertsson (2005, s.100) innebär validitet (giltighet) frågans duglighet att mäta det 

som frågan ämnas mäta samt att hålla sig till sanningen i det som sägs eller skrivs. Eftersom 

validiteten avses mäta det som är relevant i förhållande till syfte och frågeställningar är det 

betydelsefullt att frågorna i enkäten är omsorgsfullt formulerade. Forskaren bör kontinuerligt 

övervaka svaren som framkommer i studien för att giltigheten ska säkerhetsställas. 

Kihlström (2007, s. 231) menar att när en pilotstudie genomförs ökas validiteten för studien 

om enkätfrågorna besvarar studien syfte.  Ejlertsson (2005, s.150) gör gällande att en fråga 

med hög validitet skall ha en låg eller ingen frånvaro av systematiskt fel. Ett systematiskt fel 

innebär att felet som uppkommer vid upprepade mätningar i en enkätfråga tenderar att bli 

identiskt varje gång.  

Genom att kontinuerligt koppla tillbaka till frågan, undersöker vi det som vi verkligen vill 

undersöka? värderas frågans validitet menar Stukát (2005, s. 134). I vår undersökning har vi 

tagit hänsyn till validiteten genom att noggrant bearbeta enkätfrågorna och utvecklat 

frågorna, via pilotstudien, utifrån vårt syfte. Vi var medvetna om att föräldrarna kanske ville 

vara oss till lags och möjligtvis inte skulle svara sanningsenligt eftersom vi arbetar på två av 

förskolorna som medverkat i studien och har en relation till föräldrarna. Av den anledningen 

utformades både positiva samt negativa påståenden i förhoppning om att resultatet skulle bli 

mer genuint.  
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Generaliserbarhet 

En viktig aspekt i frågan om trovärdighet är generalisering. Faktorer som kan påverka 

generaliserbarheten enligt Stukát (2011, s. 136) kan vara att urvalet inte är karakteristiskt, att 

respondenterna är för få till antalet och att ett stort bortfall förekommer i studien. I vår studie 

har hänsyn tagits till ett varierat urval eftersom föräldrar från tre olika områden medverkar. 

Vi är medvetna om att vår studie inte är generaliserbar på alla förskolor. 

Bearbetning och analys 

Med enkätsvaren som utgångspunkt påbörjades en process där vi sorterade samtliga 

inkomna svar i en tabell.  Björkdahl Ordell (2010, s 92) menar att en tabell kan vara ett bra 

tillvägagångsätt då en större mängd insamlad data skall bearbetas. Vår första prioritet var att 

göra en extern bortfallsanalys för att se om underlaget var användbart. Vi kom till insikt med 

att svarsfrekvensen (41 av 58) var tillräckligt hög för att kunna mäta ett resultat trots 

bortfallet på 17 respondenter. Med syftet och våra frågeställningar i fokus började vi dela 

upp svaren för att urskilja likheter och skillnader samt att kunna utläsa varierande mönster i 

svaren. Därefter gjordes ett urval av de svar som fångade vårt intresse mest.  

Svaren redovisades med hjälp av dataprogrammet Powerpoint/Excel och presenterades i 

form av stapel- och cirkeldiagram samt i löpande text. För att fånga läsarens intresse är det 

viktigt att vara restriktiv i sitt urval av information, blir det mycket data som skall utläsas 

kan diagrammet bli svårtolkat för läsaren anser Stukát (2011, s. 80). Ett intressant mönster 

som framträdde var resultatet av föräldrars upplevda känslor (figur 7) där skillnader mellan 

olika inskolningsmodeller konstateras. I analysen av fråga 9 som var en öppen fråga 

sammanställde vi föräldrarnas svar i citatform.  Eftersom vi efterlyste förslag från föräldrar 

kan det vara tydligare med citat då föräldrars egna ord presenteras. 
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RESULTAT 

Resultatavsnittet synliggör frågor och svar från denna enkätundersökning. Svaren 

presenteras i form av stapel-, cirkeldiagram samt i löpande text där intressanta synpunkter 

framförs. Redovisning av föräldrars uppfattningar lyfts där deras möjlighet till påverkan 

samt upplevelser klassificeras. Längre fram i avsnittet jämförs olika inskolningsmodeller 

med varandra.  

Svarsfrekvens  

Nedan visas andel inskickade enkäter. 

 

Figur 1. Cirkeldiagrammet åskådliggör utdelade, inkomna samt externa bortfall av 

enkäter.  

Enkäten lämnades ut till 58 föräldrar på tre olika förskolor i väst Sverige. 71 % (41 av 58) 

enkäter besvarades samt 29 % (17 av 58) var externa bortfall.  41 föräldrar valde att besvara 

enkäten och svarsfrekvensen är 71 %. Ett externt bortfall på 17 föräldrar motsvarande 29 % 

valde av någon anledning att inte besvara enkäten. Diagrammet (figur 1) uppvisar en hög 

procentandel av besvarade enkäter och där svarsfrekvensen, externa bortfall, visar en relativt 

låg procentandel. På två av förskolorna där personlig kontakt fanns fick vi in 20 av 20 

respektive 16 av 18 enkäter. Den tredje förskolan där personlig kontakt saknades inkom 5 av 

20 enkäter. 

Information inför inskolning 

Stapeldiagrammet i figur 2 visar olika informationsalternativ som föräldrarna tagit del av 

innan barnets inskolning i förskolan. Därefter visar figur 3 hur föräldrar reagerade på denna 

information, om de var nöjda eller inte.  

71% 

29% 
 Andel inkomna enkäter 
(n=41) 

 Andel externa bortfall 
(n=17) 
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Figur 2. Antal föräldrar som tog del av olika sorters information innan inskolning i 

förskola. 

I (figur 1) framgår det att 33 av 41 (80 %) föräldrar har mottagit ett placeringserbjudande 

inför inskolningen.  Resultatet i e-mail stapel visar att ingen av föräldrarna mottagit besked 

via denna informationsväg inför inskolning.  Hembesökstapeln visar att 1 av 41 (2 %) 

förälder mottagit information via dessa informationskanaler. Resultatet visar att 24 av 41 (58 

%) föräldrar fick ett fysiskt möte i form av föräldramöte, föräldrasamtal eller ett hembesök 

inför inskolning i förskolan. 

 

Figur 3. Föräldrars reaktioner gällande information innan inskolning.  

Stapeldiagrammet (figur 3) visar att den absoluta merparten av föräldrarna 35 av 41 (85 %) 

var nöjda med informationen. De föräldrar som valde att kommentera uttryckte att de fick 
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information som gav dem kännedom om datum och tid för uppstart. Vidare uppfattade 

föräldrarna besöken i förskolan och samtalen med pedagogerna som positiva. Föräldrar som 

valde att kommentera sitt missnöje gällande information innan inskolningen upplevde ett 

behov av fysisk kontakt i form av ett föräldramöte, föräldrasamtal, hembesök eller 

studiebesök där möjlighet att ställa frågor om bland annat rutiner vid inskolningen 

efterlystes.  

Föräldrars uppfattade möjlighet att påverka inskolningen 

Huvudintresset i denna studie var att se om föräldrarna kunde påverka inskolningen och 

stapeldiagrammet visar olika områden som föräldrar uppfattar att de har haft möjlighet att 

påverka.  

 

Figur 4. Antal föräldrar som uppger olika uppfattningar om möjlighet till påverkan på 

förskolans inskolning.   

I den första stapeln (figur 4) synliggörs att 29 av 40 (72 %) föräldrar ansåg att de haft 

möjlighet att påverka sitt barns inskolningsdatum. Däremot ansåg 12 av 40 (30 %) föräldrar 

att de inte alls hade möjlighet att påverka antal timmar per dag vid inskolning. 15 av 40 (38 

%) föräldrar upplevde en möjlighet att påverka inskolningens längd. 30 av 40 (75 %) 

föräldrar som aktivt deltog under inskolningen anser att de helt eller delvis kunde påverka 

sin roll under inskolningen. Ett internt bortfall förekom inom fyra områden.  
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Föräldrars uppfattningar av relation till förskolan vid 

inskolning 

En annan aspekt av studiens syfte var att få ta reda på hur föräldrar upplevde sin relation till 

förskolan. 

 

Figur 5. Föräldrars upplevelser av olika känslor under inskolning.  

En övervägande majoritet 33 av 41 (80 %) föräldrar svarade att de upplevde en positiv 

känsla t.ex. när pedagogerna tog emot dem under inskolning. Drygt hälften 23 av 41 (56 %) 

föräldrar upplevde att det stämde helt eller delvis att de själva var ledsna vid lämnandet. 

Notera den svartvit randiga stapeln (figur 5) som definierar resultatet i det negativa 

påståendet där 14 av 41( 34 %) föräldrar upplevde att de inte var ledsna vid lämnandet. 2 av 

41 (5 %) föräldrar uppgav att de inte alls kunde lita på pedagogerna. 33 av 41 (80 %) 

föräldrar upplevde att de kunde ringa under dagen för att få information om sitt barn.   

Olika inskolningsmodeller  

Det finns olika modeller vid inskolning i förskola t.ex. traditionell- och föräldraaktiv 

inskolning. Enkäten fångade detta genom fråga 4 där antalet timmar per dag var avgörande 
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för vilken inskolningsmodell som föräldrar upplevt.  En till två timmar per dag kategoriseras 

som traditionell inskolning och sex till åtta timmar per dag kategoriseras som föräldraaktiv 

inskolning.  

 

Figur 6. Resultatet visar vilken inskolningsmodell som föräldrarna upplevde vid 

inskolning av barnet.  

Cirkeldiagrammet (figur 6) visar att cirka tre fjärdedelar 76 % (31 av 41) av föräldrarna har 

upplevt traditionell inskolning. En fjärdedel 24 % (10 av 41) av föräldrarna har varit med om 

föräldraaktiv inskolning.  

Föräldrars känslor under inskolning, i jämförelse 

I figur 7 presenteras en jämförelse mellan traditionell- och föräldraaktiv inskolning, genom 

andelar som uppgav känslor på två påståenden som helt stämde överens: jag kände mig 

betydelsefull samt jag kunde lita på pedagogerna. 

 

Figur 7. Stapeldiagrammet visar andel föräldrar som uppger känslor. 
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Resultatet visar att 60 % (6 av 10) av de föräldrar som upplevt en föräldraaktiv inskolning 

kände sig betydelsefulla och var helt nöjda samt att 48 % (15 av 31) av föräldrar som varit 

med om traditionell inskolning höll helt med om påståendet. Stapeldiagrammet (figur 7) 

visar samma jämförelse angående föräldrars känslor jag kunde lita på pedagogerna i 

procentandelar. Resultatet visar att 100 % (10 av 10) föräldrar som upplevt en föräldraaktiv 

inskolning höll helt med om påståendet. 61 % (19 av 31) av de föräldrar som varit med om 

traditionell inskolning höll helt med om påståendet.   

Inskolningens betydelse för trygghet 

Två frågor angående föräldrars uppfattning kring inskolningens betydelse för trygghet 

formulerades enligt följande: vilken betydelse tror du att inskolningen har haft, för att du 

som förälder skall känna dig trygg? Samt vilken betydelse tror du att inskolningen har för 

barnets fortsatta tid på förskolan? 

Resultatet sammanfattas med att huvudparten av föräldrarna 92 % (36 av 39) ansåg att 

inskolningen var av stor betydelse för att föräldern skall känna sig trygg. 2 interna bortfall 

förekom. En stor del av föräldrarna som kommenterat frågan ansåg inskolningen central för 

deras trygghet i förskolan och menade att om barnet visade trygghet överförs tryggheten till 

föräldern. Vidare lyfter föräldrarna bemötandet från pedagogerna som betydelsefullt i 

interaktionen under inskolning. 

Gällande resultatet på frågan om vilken betydelse föräldern uppfattat inskolningen har, för 

barnets fortsatta vistelse på förskolan, ansåg övervägande majoritet av föräldrarna 92 % (37 

av 40) att inskolningen var av stor betydelse.  Ett internt bortfall förekom i denna fråga. De 

föräldrar som valt att kommentera menar att om deras barn inte upplever trygghet under 

inskolningen blir det ingen bra grund för barnet i slutändan. Föräldrar som tillsammans 

interagerar med pedagogen bidrar till att barnet lättare kan anpassa sig.  

Grunden ligger i samspel mellan vuxen och barn. Förtroende 

ges och tas sinns emellan. 

De fåtal föräldrar som ansåg inskolningen som mindre betydelsefull valde att avstå från 

kommentarer. 

Förslag som kan förbättra inskolningen i förskolan 

I en öppen fråga efterlyses förslag från föräldrar på förbättring av inskolning i förskolan. 

Resultatet visar att föräldrar som upplevt traditionell inskolning inte beskrev vilken variant 

av inskolningsmetod som används men ett stort antal föräldrar efterlyste fler timmar per dag. 

71 % (29 av 41) föräldrar valde att ge förslag på en förbättrad inskolning. Nedan följer 

föräldrars förslag:  
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Bättre information innan inskolningen. Förklara upplägget, 

rutiner och varför just den inskolningsmetoden. Information om 

vad man bäst kan tillföra som förälder under inskolningen. 

Mer tid tillsammans med personalen innan inskolningen börjar. 

 

Att låta barnet redan från början komma förbi förskolan när alla 

barnen är ute och leker en stund innan själva inskolningen börjar. 

Då lär barnet känna de andra barnen samt personalen och dagiset 

med dess rutiner. Att låta inskolningen ha en antingen kortare 

eller längre period beroende på barnet och förälder. 

Att man som förälder kan påverka så mycket som möjligt hur det 

skall gå till. 

Det känns tryggt för både barn och förälder när förälder är med 

på heltid hela första veckan. Då lär man känna miljö och rutiner 

tillsammans.  

Resultatet har visat vilken information föräldrar efterfrågar inför inskolning i förskolan och 

åskådliggör att föräldrar efterlyser fysisk kontakt med pedagogerna. Aspekter angående 

möjlighet att påverka inskolningen visar att 72 % av föräldrarna kunde utöva inflytande över 

startdatum vid inskolning. 30 % av föräldrarna upplevde däremot att de inte hade någon 

möjlighet att påverka antal timmar per dag vid inskolning. En jämförelse mellan traditionell- 

och föräldraaktiv inskolningsmodell beskrev föräldrars upplevda känslor via 

påståendefrågor. Föräldrar som varit med om föräldraaktiv inskolning kunde i högre 

utsträckning lita på samt kände sig mer betydelsefulla jämfört med föräldrar som upplevt 

traditionell inskolning. Föräldrarna lämnade förslag och utryckte synpunkter som kan 

förbättra inskolning i förskolan som t.ex. att föräldrar får mer inflytande gällande strukturen 

vid inskolning.    
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DISKUSSION  

I kapitlet som följer kommer studiens resultat diskuteras i relation till vald 

bakgrundslitteratur, teoretisk utgångspunkt samt egna analyser utifrån vårt syfte: att få 

inblick i föräldrars uppfattningar kring inskolning samt upplevelser av möjlighet till 

inflytande och delaktighet i samband med inskolning. Kapitlet är indelat i fyra delar och i 

avsnitt metoddiskussion analyseras valet av enkät och reflektioner kring hur studien 

genomfördes samt vilket resultat som framkom. I avsnittet resultatdiskussion analyseras 

resultatet utifrån studiens frågeställningar kopplat till litteratur, teori samt egna tankar. 

Didaktiska konsekvenser som synliggörs i studien diskuteras samt hur dessa kan användas i 

den pedagogiska praktiken. Kapitlet avslutas med reflektioner och förslag till fortsatt 

forskning inom området. 

Metoddiskussion 

Den kvantitativa metoden, enkät, som använts i vår studie har varit relevant eftersom vår 

intention var att nå ut till ett relativt stort antal föräldrar på relativt kort tid samt att kunna 

jämföra olika inskolningsmodeller. Björkdahl Ordell (2010, s. 85) menar att i jämförelse av 

olika grupper och för att nå ut till många personer på kort tid finns det en fördel samt 

effektivitet i enkäten som metod. Då vår avsikt var att jämföra föräldrars upplevda 

reaktioner av olika inskolningsmodeller utformades en fråga som för oss belyste vilken 

modell som upplevts. Föräldrarna hade ingen vetskap om att vi efterlyste just olika 

inskolningsmodeller i frågan utan besvarade endast antal timmar per dag som föräldern 

vistats med sitt barn i förskolan under inskolningen. Vi kunde enkelt utläsa vilken 

inskolningsmodell som föräldrarna upplevt och göra intressanta jämförelser mellan de skilda 

modellerna. 

Vi valde att genomföra en pilotstudie där två föräldrar besvarade ett utkast av våra frågor. 

Pilotundersökningen visade att en del av frågorna behövde förtydligas. Kihlström (2007, s. 

231) menar att frågor som är utformade på ett tydligt sätt och som besvarar studiens syfte 

ökar validiteten i undersökningen. Språket som använts i frågorna var för akademiskt 

författade vilket, upplevdes som svårtolkat. Med anledning av ovanstående samt att vissa av 

respondenterna använde sig av ett annat modersmål omformulerades frågorna i enkäten, 

syftet var även att förstärka reliabiliteten i undersökningen. Ejlertsson (2005, s. 12) menar att 

frågor av en känsligare karaktär är lättare att besvara i en enkät då respondenten är anonym 

och svarsalternativen är förtryckta. För att underlätta för föräldrarna att besvara känsliga 

frågor omformulerades en del frågor till påståendefrågor i enkäten. Vår upplevelse är att fler 

föräldrar tog sig an enkäten efter ändringarna då den blev mer lättbegriplig och inte tog lång 

tid att besvara. Ejlertsson (2005, s. 30) understryker att vissa tidpunkter för utlämnandet av 

enkäter är olämpliga. Trots vår vetskap om den olämpliga tidpunkten valde vi att lämna ut 

enkäten på ett sportlov men fick ändå en relativt hög svarsfrekvens.  

Relevansen av en personlig kontakt för föräldrarna har visat sig vara betydelsefull då vi 

själva är verksamma på två av förskolorna som deltagit i studien. Föräldrarna fick tillfällen 
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att ställa frågor om något var oklart i enkäten samt att vi kunde påminna föräldrarna om att 

besvara den. På den tredje förskolan var det ett större externt bortfall av enkäter. Kan en 

bidragande orsak till det stora bortfallet vara saknaden av en personlig kontakt? Vi tror att 

vår närvaro på förskolan har medverkat till en ökad inlämning av enkäter eftersom vi har en 

relation till föräldrarna samt att vi understrukit att deras deltagande är av stor vikt för vår 

forskning. En aspekt som vi reflekterat över är om relationen mellan oss pedagoger och 

föräldrar påverkat resultatet i vår studie.  I resultatet framkommer föräldrars konstruktiva 

kritik med inslag av både positiva och negativa uppfattningar av inskolningen. Med 

utgångspunkt i ovanstående ser vi inget samband med att vår relation till föräldrarna kan ha 

haft en påverkan för vår studie.  

Resultatdiskussion 

Svarsfrekvens 

I resultatet figur 1 synliggörs andel utdelade, inkomna samt externa bortfall av enkäter. 71 % 

(41 av 58) av föräldrarna besvarade enkäten och 29 % (17 av 58) av enkäterna var externa 

bortfall.  

Information inför inskolning 

Olika tillvägagångssätt används för att nå ut med information till föräldrarna innan 

inskolningen börjar på förskolan. Enligt resultatet i figur 2 och 3 framkom det att merparten 

av föräldrarna var nöjda med informationen, samtidigt visar svaren att den mest 

förekommande informationen mottogs i form av brev/kort som handlade om datum och tid.  

Resultatet visar även att de föräldrar som valde att kommentera frågan efterlyste mer 

samverkan och information. Liknande resultat visar Ivarsson Janssons studie (2001, s. 113) 

där föräldrar upplevde informationen bristfällig och att samverkan på grund av den dåliga 

kommunikationen försämrades. Wessman (2010, s.74) menar att föräldrarna inför inskolning 

bör delges information kring inskolningens struktur och samverkan mellan hem och 

förskola.  

Enligt Kärrby (1992, s. 98) bör pedagogerna tillhandahålla information som leder till 

samverkan inför inskolning och att föräldrarna känner sig välkomna. Resultatet visar att 

föräldrarna upplevde och efterlyste ett behov av fysisk kontakt som exempelvis ett 

föräldramöte, hembesök eller samtal där de kunde ställa frågor kring inskolningen. Enligt 

läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) ska ett förtroendefullt samarbete med hemmet skapas för 

barnets bästa möjliga förutsättningar. Säljö, (2000, s. 233) menar att samverkan är 

nödvändig för att kunna skapa ömsesidiga relationer.  

Föräldrars möjlighet att påverka inskolningen 

Resultatet i figur 4 visar att 72 % (29 av 40) av föräldrarna ansåg att de kunde påverka 

barnets startdatum för inskolning.  Enligt Skolverket (2010) skall hänsyn tas till föräldrars 

önskemål kring valet av förskola samt startdatum. Resultatet visar att föräldrars svar 
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angående möjlighet att påverka inskolningen skiljer sig åt beroende på hur många timmar 

om dagen barnet var på förskolan vid inskolning men även hur många dagar inskolningen 

skulle fortgå. Även rollen som aktiv förälder i verksamheten upplevde en del föräldrar att de 

kunde påverka. I resultatet framkommer det att 38 % (15 av 40) av föräldrarna haft 

möjlighet att påverka inskolningens längd. Kan det bero på att föräldern och pedagogen 

upprättat en god relation? Ivarsson Jansson (2001, s. 102) anser att relationen som skapats 

mellan förälder och pedagog grundlägger ett förtroende som tillgodoser familjens behov av 

inskolningstid.    

Föräldrars uppfattningar av bemötande vid inskolning 

I resultatet av figur 5 kunde vi utläsa att huvuddelen av föräldrarna kände sig välkomna samt 

betydelsefulla under inskolningen. Kärrby (1998, s. 77) anser att pedagogernas bemötande är 

relevant och menar att mottagandet spelar en avgörande roll huruvida föräldern upplever 

förskolans miljö som en trygg plats för sitt barn. Ur ett ramfaktorteoretiskt organisatoriskt 

perspektiv kan vi koppla sammansättningen (antal pedagoger) i förhållande till förälderns 

trygghet. Den organisatoriska ramen beskriver bland annat personaltätheten på förskolan 

som tidvis kan behöva omstruktureras för att förstärka inskolningsavdelningen. Strukturen 

vid inskolning kan anpassas till varje enskild familj så att familjen upplever ett gott 

bemötande. Vi har i vår verksamhet upplevt att det krävs mer personal för att bemöta 

föräldrarnas behov vid inskolning. Hagström (2010, s. 178) menar att pedagogers 

förhållningssätt och känslomässiga erfarenheter i sitt yrke påverkar deras sätt att bemöta 

föräldrar i verksamheten. Varje kontakt med nya föräldrar genererar en kunskap som 

påverkar bemötandet i nästkommande möte.  

Föräldrars upplevelse om att det själva var ledsna vid lämnandet resulterade i att 56 % (23 

av 41) av föräldrarna höll med om påståendet.  Brodin & Hylander (2011, s. 61) menar att 

interaktionen mellan den kompletterande omsorgspersonen och föräldern bör vara trygg 

eftersom förälderns känslor inverkar på barnets sinnesstämning. I mötet med föräldrar i 

förskolan har vi upplevt att föräldrar som inte har etablerat en relation med pedagogerna ger 

ett oroligt intryck och ställer ofta frågor om barnets välbefinnande. Broberg et al (2013, s. 

159) påpekar hur viktigt det är att pedagogerna intresserar sig för barnet för att på så vis 

grundlägga en relation som frambringar en trygghet hos föräldrarna. Resultatet visar även att 

5 % (2 av 41) av föräldrarna uppgav att det inte alls kunde lita på pedagogerna. Broberg et al 

(2013) lyfter betydelsen av en god relation mellan pedagog och förälder ur ett 

tillitsperspektiv. Kan pedagogen få föräldern att känna att barnet blir tryggt omhändertaget 

utvecklas ett förtroende hos föräldern. 

Olika inskolningsmodeller  

Figur 6 visar olika inskolningsmodeller och resultatet demonstrerar att 76 % (31 av 41) av 

föräldrarna upplevt traditionell inskolning och 24 % (10 av 41) av föräldrarna har upplevt en 

föräldraaktiv inskolning. Enligt Arnesson Eriksson (1998, s. 40) finns det ingen forskning 

som påvisar på vilken modell som är den mest fördelaktiga för föräldern och barnet. 
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Författaren anser att det är upp till varje förskola att anpassa inskolningsmodell med 

utgångspunkt i pedagogers erfarenheter inom verksamheten samt i samverkan med föräldrar.   

Vi kan dock konstatera att vår studie framlägger bevis samt bidrar till forskningen där 

resultatet åskådliggör att föräldrar som upplevt olika inskolningsmodeller visar att den 

föräldraaktiva inskolningen är den mest fördelaktiga modellen ur ett föräldraperspektiv, i 

påståendena: jag kunde lita på pedagogerna samt jag kände mig betydelsefull.  

Föräldrars upplevda känslor under inskolning i jämförelse 

I figur 7 jämförs föräldrars upplevda känslor angående påståendet jag kände mig 

betydelsefull utifrån traditionell inskolning samt föräldraaktiv inskolning. Resultatet 

beskriver att 60 % (6 av 10) av föräldrarna som upplevt föräldraaktiv inskolning upplevde 

sig betydelsefulla, jämfört med 48 % (15 av 31) av föräldrarna som upplevt traditionell 

inskolning. Föräldraaktiv inskolning erbjuder en större inblick i verksamheten eftersom 

föräldrarna får fler heltidsdagar som enligt vår uppfattning leder till ökad tillit, förståelse och 

samverkan. Arnesson Eriksson (2010, s. 15) menar att den första kontakten på förskolan bör 

ge föräldrarna en positiv känsla. Som förälder kan det vara viktigt att känna tillit till den 

kompletterande omsorgspersonen som framdeles, successivt kommer att ersätta föräldern. 

En förälder som utvecklat ett förtroende för pedagogerna och som utstrålar trygghet under 

inskolningen bidrar till att barnet lättare kan knyta an till den kompletterande 

omsorgspersonen. För att utveckla en trygghet är det betydelsefullt att föräldern känner sig 

välkommen in i förskolans värld enligt Broberg et al (2013)  

Resultatet i påståendet jag kände mig betydelsefull visar ett lägre antal nöjda föräldrar som 

upplevt traditionell inskolning jämfört med antal nöjda föräldrar som upplevt föräldraaktiv 

inskolning. Kan det bero på att föräldrar med traditionell inskolning haft färre timmar 

tillsammans med pedagogerna under inskolningen? Granberg (1998, s. 123) betonar att 

grunden för en fördelaktig relation mellan förälder och specifik kontaktperson är att knyta an 

till pedagogen under en längre tid. Vår erfarenhet bekräftar det Granberg lyfter där 

relationen till en specifik kontaktperson är av betydelse och kan inte forceras fram utan tar 

tid att bygga upp. 

Resultatet visar även en jämförelse mellan föräldraaktiv- och traditionell inskolning gällande 

jag kunde lita på pedagogerna. I stapeln för föräldraaktiv inskolning visas en svarsfrekvens 

där 100 %, 10 av 10 föräldrar ansåg att de helt kunde lita på pedagogerna. 61 % (19 av 31) 

av föräldrarna som upplevt traditionell inskolning höll helt med om påståendet. Återigen kan 

vi se ett mönster där föräldrar som fått tid att knyta an till pedagogerna genererat en relation 

där föräldrar upplevde att de kunde lita på pedagogerna. Broberg et al (2013, s. 159) anser 

att pedagogen bör fokusera på att skapa en god relation till föräldern för att utveckla ett 

förtroende som innebär att föräldern kan lämna sitt barn i trygg övertygelse om att det blir 

väl omhändertaget. 
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Inskolningens betydelse för trygghet 

Resultatet i fråga 8 fann vi intressant därför att 92 % (36 av 39) av föräldrarna ansåg att 

inskolningen var mycket betydelsefull ur ett trygghetsperspektiv för föräldrarna. Föräldrarna 

fick möjlighet att kommentera sitt svar och lyfte tryggheten som en central aspekt vid 

inskolning och menade att känslorna som föräldern upplever överförs till barnet. Vi har 

själva i vårt arbete på förskolan tagit del av föräldrars trygghet och sett tryggheten överföras 

till barnet. Tryggheten visar sig i engagerade och aktiva föräldrar som lägger grunden till 

barnets positiva vistelse i förskolan. Brodin & Hylander (2011, s. 61) menar att barnet 

speglar sig i förälderns sinnesstämning och upplever samma känsla. Barnet stärks då 

föräldern är positiv till verksamheten och sänder ut trygga signaler till barnet. Mötet med 

den nya förskolemiljön innebär ofta en drastisk förändring för familjen som skall lämna 

hemmets trygghet för att etablera en ny trygghet och nya relationer i förskolans värld menar 

Broberg et al (2013, s.159) 

Ett liknande resultat fick vi på frågan om inskolningens betydelse för barnets fortsatta tid på 

förskolan där 92 % 37 av 40) av föräldrarna ansåg inskolningen som betydelsefull. Ivarsson 

Jansson (2001, s. 87) beskriver den sociala samhörigheten i förskolan som betydelsefull och 

menar att barn utvecklar ett samspel med andra individer under vistelsetiden i förskolan. 

Enligt Markström (2005, s. 199) är förskolan som social arena självklar att delta i för att 

barnen ska utveckla sin förmåga att bli goda medborgare i samhället.   

Föräldrarna anser att inskolningen är fundamental för barnets fortsatta vistelse i förskolan. 

Vid bristande interaktion och anknytning mellan pedagog och barn försvåras barnets 

möjlighet till relationsskapande och fortsatt utveckling. Ett liknande resonemang för Niss & 

Söderström (2006, s. 26) som menar att samspelet mellan barnet och de kompletterande 

omsorgspersonerna är viktigt för barnets fortsatta utveckling.  

Förslag som kan förbättra inskolningen i förskolan 

Föräldrarna ombads att ge förslag på exempel som kan förbättra inskolningen. Resultatet 

visade att 71 % (29 av 41) av föräldrarna valde att lämna svar på förbättringar.  Ett flertal 

föräldrar önskade tydligare information om inskolningens betydelse samt mer tid att bygga 

upp en relation till pedagogerna. Vidare efterlyste föräldrarna möjlighet till påverkan vid 

inskolning och hur föräldern kan göras delaktig under inskolningsperioden. Broberg et al 

(2013, s. 67) menar att det krävs engagemang, kontinuitet, tid och kraft för att utveckla en 

anknytning.  

Vi upplever att föräldrarna kan ha fått bristande information gällande varierande 

inskolningsmodeller eftersom att ett litet antal föräldrar hade ett möte eller besök innan 

inskolning där t.ex. olika alternativ för inskolning kunde diskuteras. Arnesson Eriksson 

(2010, s. 15) likt Broberg, et al (2013, s. 159) framhåller hur betydelsefull den första 

kontakten med förskolan är ur ett föräldraperspektiv. Författarna lyfter olika 

tillvägagångssätt som till exempel ett föräldramöte eller ett hembesök där föräldrarna 

erbjuds information kring inskolning och en möjlighet till inflytande där strukturen för 
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inskolningen grundläggs. Vid sådana möten kan samspel uppstå, som lyfter 

relationskapande mellan föräldrar och pedagoger, ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2000, s. 233).  

Didaktiska konsekvenser 

Genom studien och vårt resultat har vi fått inblick i det vi inledningsvis efterlyste. Vår 

spekulation om att föräldrarna saknar information kring inskolning i förskolan har fått en del 

stöd. Resultatet visar att föräldrarna saknade ett möte innan inskolning där familjens behov 

grundlägger inskolningsstrukturen. För att åstadkomma en god samverkan och en trygg 

relation mellan familjen och pedagoger tycker vi att hänsyn bör tas till föräldrars 

erfarenheter samt kännedom om det egna barnet. Pedagogernas kompetens i deras profession 

bör utgöra en plattform där fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje 

enskilt barn. Därför anser vi att det är viktigt att pedagogerna bjuder in till fysisk kontakt i 

form av:  

- ett studiebesök där familjen får ett tillfälle att möta pedagogerna samt få en inblick i 

exempelvis förskolans pedagogiska verksamhet där förskolans mål, 

inriktning/profilering, arbetsmodell och miljö synliggörs. 

- ett föräldramöte där föräldrar får ett tillfälle att möta andra föräldrar och pedagoger 

för att utbyta erfarenheter ställa frågor samt få information kring inskolningens 

struktur och syfte.   

- ett föräldrasamtal som lyfter barnets egenskaper utifrån barnets behov för att 

strukturera upp de yttre ramarna inför barnets inskolning. 

- ett hembesök för att konstruera en trygg relation mellan kompletterande 

omsorgsperson och familjen. Ett hembesök skapar enligt oss gynnsammare 

förutsättningar vid inskolning i förskolans miljö.   

Ur ett ramfaktorteoretiskt person-, organisatoriskt- och ekonomiskt perspektiv kan 

kommunen bidra till ovanstående genom att införa tydliga riktlinjer som ställer högre krav 

på pedagogerna. Vår erfarenhet säger att det är varje pedagogs enskilda ansvar att vara 

medveten och leva upp till sitt uppdrag. Förskolechefen ansvarar för att pedagogernas 

uppdrag fullföljs samt utvecklas. En kontinuerlig kompetensutveckling kring förskolans 

målsättningar, där pedagogerna stärker sin profession kan leda till att familjen bemöts 

utifrån deras specifika förutsättningar vid inskolning. Huvudsyftet med 

kompetensutveckling skulle kunna vara att pedagogerna utvecklar en insikt om läroplanen 

samt implementerar innehållet i verksamheten och hos föräldrarna.  Ekonomiska 

förutsättningar som genererar i fler pedagoger vid inskolning för att tillmötesgå familjens 

behov är önskvärt för att bygga trygga relationer och en genuin samverkan mellan föräldrar 

och förskola. När det gäller olika inskolningsmodeller bör pedagogerna förhålla sig flexibla 

till de olika modellerna. Inskolningen bör anpassas utifrån varje enskild familjs behov för att 

goda och trygga relationer skall utvecklas. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att utifrån vårt resultat få en möjlighet att implementera de didaktiska 

konsekvenserna i vår verksamhet på förskolan.  Det här skulle kunna medföra att förskolans 

organisation får slå en kullerbytta, nya personramar där förhållningssättet vidareutvecklas 

och fokuseras mer på samverkan med föräldrar. Pedagoger kan omfördelas över 

avdelningarna vid inskolning för att prioritera och stötta de pedagoger som tar emot nya 

familjer. Detta kan leda till att relationen stärks och att anknytningen blir trygg mellan 

familjen och förskolan. I en fortsatt forskning skulle vi använda oss av observationer och 

intervjuer. Vi skulle observera hur förälder och barn samspelar med pedagogerna vid 

inskolning samt deras möjlighet till påverkan. Pedagogerna intervjuas för att ta reda på hur 

de upplever det nya arbetssättet och om metoden genererar ett utökat samarbete och tryggare 

relationer.  

TACK 

Examensarbetet har för oss i vår utbildning upplevts relevant och lärorikt. Arbetet har 

bidragit med didaktiska konsekvenser i form av ett utformat arbetssätt som vi önskar 

implementera i våra verksamheter. Vår intention med examensarbetet är att betona vikten av 

relationsskapande mellan hem och förskola redan innan inskolningen börjar.  

Tillsammans har vi bearbetat kandidatuppsatsens alla delar och knutit ihop arbetet med hjälp 

av många timmars transkribering, skratt och förtvivlan. Tack, Mary Larner, vår handledare, 

för att du har stöttat oss genom hela kursen. Du har läst och haft synpunkter på texten vilket 

fört vårt arbete framåt. Vi tackar föräldrarna som deltog och gjorde vår studie möjlig. Andra 

viktiga personer, vars stöd varit oumbärligt, är våra studiekamrater och familjer, TACK! 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev till Föräldrar 

 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i XXX som heter Lisen Flodin och Veronica 

Gustafsson. Vi läser vår sista termin och skriver vår kandidatuppsatts som handlar om 

föräldrars upplevelser vid inskolning i förskolan. Vi vill i vår studie undersöka föräldrars 

åsikter angående inskolning.  

Enkäten delas ut till föräldrar på tre olika förskolor. En påminnelse kommer att delas ut på 

förskolan en vecka senare och enkätsvaren lämnas in senast den 20/2 2014. Det är frivilligt 

att delta i enkätundersökningen men din medverkan/delaktighet är mycket betydelsefull för 

undersökningens syfte samt tillförlitlighet.  

Som studenter vid Högskolan följer vi vetenskapsrådets etiska regler. Vilket innebär att du 

som förälder inte kommer att kunna identifieras av utomstående. De uppgifter som samlas in 

kommer bara att användas i vår uppsats. 

Vår handledare vid Högskolan, Mary Larner, hjälper oss i vårt arbete. Vid frågor eller 

funderingar kring enkäten är du välkommen att kontakta Lisen, Veronica eller Mary. 

Möjlighet finns att ta del av resultatet när studien är avslutad. Vid intresse hör av dig till oss 

eller fråga pedagogerna på din avdelning. 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss via mail.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning  

Lisen Flodin  xxxxxxxxxx   

Veronica Gustafsson xxxxxxxxxx  

 

Handledare  

Mary Larner  xxxxxxxxxx  

 

 



      

 

Bilaga 2 

Föräldraenkät	om	inskolning	

Vänligen kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. Skriv gärna egna 

kommentarer. Om du har fler barn, välj en inskolnings period. Det tar uppskattningsvis 15 minuter 
att fylla i enkäten. Var vänl ig och lämna in enkätsvaren senast den 20/2 2014. Det finns ett kuvert 

tillsammans med enkäten. I den stoppar du ditt enkätsvar och lämnar kuvertet i enkätlådan på ditt 

barns avdelning. 

 

Fråga 1. När började inskolningen?                 År _______ Månad_______   

Fråga 2.  

Den här informationen har jag tagit del av innan mitt barns inskolning i förskolan. 

Placeringserbjudande                                                               □ Ja                   □ Nej                 □ Vet ej 

Välkomstsamtal via telefon från förskolan                              □ Ja                   □ Nej                 □ Vet ej     

Inbjudan till förskolan via e-mail                                             □ Ja                   □ Nej                 □ Vet ej                                     

Inbjudan till ett föräldramöte                                                   □ Ja                   □ Nej                 □ Vet ej                      

Inbjudan till ett föräldrasamtal                      □ Ja                   □ Nej                 □ Vet ej         

Erbjudande om hembesök                                                       □ Ja                   □ Nej                 □ Vet ej                                

Välkomstbrev/vykort med startdatum                                     □ Ja                   □ Nej                 □ Vet ej                                

Fråga 3.   

Är du nöjd med informationen du fick innan barnet började inskolningen? 

     □ Ja, beskriv vad  □ Nej, beskriv vad 

Kommentar:______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 

Fråga 4.  Hur gick inskolningen till? 

Första veckan för barnet:  Första veckan för förälder: 

Antal timmar / dag ______  Antal timmar / dag ______ 

Antal dagar ______  Antal dagar ______ 

 

Andra veckan för barnet:  Andra veckan för förälder: 

Antal timmar / dag ______  Antal timmar / dag ______ 

Antal dagar / vecka ______  Antal dagar / vecka ______ 

 

Efter hur lång tid började barnet på sitt vanliga schema _________ 

Min roll när jag var med:                      □ jag var aktiv med barnet                   □ jag höll mig i bakgrunden 
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Fråga 5.   

Här ber vi dig ta ställning till påståenden kring delaktighet/inflytande. Markera det svarsalternativ 

som bäst stämmer överens med din åsikt. 

Jag har haft möjlighet att påverka…      Stämmer       Stämmer       Stämmer       Stämmer       Ingen

                           helt               delvis           knappast       inte alls     uppfattning  

…datumet när mitt barn började inskolningen                □              □              □              □             □ 

…antal timmar per dag                                 □              □              □              □             □  

…inskolningens längd                            □              □        □              □             □  

…om jag var aktiv eller höll mig i bakgrunden             □              □        □              □             □ 

… mitt barns sovtider              □              □        □              □             □ 

…om mitt barn sov inomhus eller utomhus                     □              □        □              □             □ 

Fråga 6.  

Hur kände du dig under inskolningen? Markera det svarsalternativ som bäst stämmer överens med 

din åsikt. 

Jag upplevde att…                                      Stämmer       Stämmer       Stämmer       Stämmer       Ingen

                           helt               delvis           knappast       inte alls     uppfattning 

…jag kände mig välkommen             □              □              □              □             □ 

… det kändes oroligt när mitt barn var för sig självt       □              □              □              □             □ 

… pedagogerna hade för lite tid för mig                         □              □              □              □             □ 

…det kändes bra när mitt barn lekte                                □              □              □              □             □ 

.…jag kände mig betydelsefull                                      □              □              □              □             □ 

…jag hade en bra relation till pedagogerna             □              □              □              □             □ 

…det kändes bra när pedagogerna tog emot oss             □              □              □              □             □ 

…att mitt barn var ledsen när jag kom tillbaka               □              □              □              □             □ 

…jag kunde lita på pedagogerna                                     □              □              □              □             □ 

… pedagogerna tog sig tid med mig                               □              □              □              □             □ 

…ingen tog emot oss när vi kom till förskolan               □              □              □              □             □ 

…att jag själv var ledsen vid lämnandet                          □              □              □              □             □ 

…det kändes bra att lämna när mitt barn var glad           □              □              □              □             □ 

…förskolan hörde av sig under tiden jag var borta          □              □              □              □             □ 

…jag kunde ringa och höra hur det gick under dagen     □              □              □              □             □ 
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Fråga 7.  
 

Blev du erbjuden ett uppföljningssamtal en tid efter inskolning? 

 
          □ Ja   □ Nej 
 
Fråga 8. 

 

Vilken betydelse tror du att inskolningen har haft, för att du som förälder skall känna dig trygg? 

   □ stor betydelse                                □ mindre betydelse                                  □ ingen betydelse alls 
 

Kommentar:______________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________ ____________________________________  

 

Vilken betydelse tror du att inskolningen har för barnets fortsatta tid på förskolan? 

   □ stor betydelse                                □ mindre betydelse                                  □ ingen betydelse alls 
 

Kommentar:______________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________ ____________________________________  

 
Fråga 9. 
 
Har du några förslag på hur man kan förbättra inskolningen i förskolan? 

 

Kommentar:______________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________ ___________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________  

	

	
	

Tack	för	din	medverkan!	
Med	vänliga	hälsningar	

Lisen	&	Veronica	
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Bilaga 3 

Påminnelse av enkät 
 

Hej!  

 

För några dagar sedan fick du ta del av en enkät där vi gärna ser din medverkan. Enkäten tar 

ungefär 15 min att genomföra. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt ser vi gärna 

att du besvarar enkäten innan den 20/2 2014.  

 

Har du redan besvarat enkäten kan du bortse från denna påminnelse. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisen Flodin  xxxxxxxxxx 

Veronica Gustafsson xxxxxxxxxx 

 

 

 

  

 

 


