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Syftet med studien är att undersöka om olika inskolningsmetoder har betydelse för hur föräldrar 

upplever sin delaktighet och samverkan vid inskolningen, samt om föräldrarna har någon 

möjlighet att påverka inskolningsmetoden. 

 

Studien är gjord på två förskolor med olika inskolningsmetoder, föräldraaktiv inskolning i tre 

dagar och traditionell inskolning på två veckor. Studiens utgångspunkt är utifrån en kvalitativ 

forskningsmetod och med en hermeneutisk ansats. Målsättningen har varit att undersöka hur 

föräldrar upplever sin egen roll vid inskolningen. För att få inblick och förståelse i detta 

användes en enkätundersökning. Frågorna delades personligen ut till de föräldrar som ingick i 

studien. Frågorna var gjorda som intervjufrågor där varje förälder fick skriva ner sitt egna svar, 

detta gav mer variation i svaren istället för fasta svarsalternativ. 

 

Resultatet av studien visade att det inte var inskolningsmetoden som var avgörande hur man som 

förälder upplever sin delaktighet eller inte. Föräldrarna såg sin delaktighet mer i att samtala med 

personalen om sitt barn och att det avsattes gott om tid vid barnets inskolning där föräldrarna fick 

utrymme att diskutera sitt barn. Studien visade också att föräldrarna ser på delaktighet på olika 

sätt, men att tid och trygghet var viktiga inslag. 
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1. Inledning 

 

På senare tid har vi upplevt att föräldrars delaktighet har blivit mer uppmärksammat i olika 

styrdokument. Vi bestämde oss därför att det skulle vara intressant att undersöka hur föräldrars 

delaktighet ser ut i förskolan och valde då att undersöka delaktigheten vid två olika 

inskolningsmetoder. Upplever föräldrarna sin delaktighet bättre genom den ena modellen jämfört 

med den andra?  

 

Inskolning är när barnet skall bekanta sig med förskolan, lära känna barn, personal och miljön. 

Det är den tid och process som görs i början för att barnet skall få en så bra och trygg start som 

möjligt. Som pedagog i verksamheten är det viktigt att bemöta varje ny förälder med respekt för 

hur man upplever situationen med inskolning. En del föräldrar kan uppleva det svårt att lämna 

bort sitt barn och andra tycker det är lättare. Det är inte ovanligt att en förälder känner oro och 

ängslan för hur det skall gå för deras barn på förskolan. Det är redan här vid första mötet som det 

är viktigt att bygga upp en tillit mellan förälder och pedagog. Enligt Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98, (rev.2010) läggs grunden till det livslånga lärandet redan i förskolan. Får föräldern en 

större inblick i verksamheten genom att delta under hela dagar eller blir kontakten bättre med 

personalen då de träffas under flera dagar? 
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2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet görs en historisk tillbakablick över föräldrars delaktighet i förskolan över tid 

dessutom kommer förskolans olika styrdokument att belysas när det gäller föräldrars delaktighet. 

Olika begrepp och definitioner som tas upp i studien presenteras här. 

2.1 Historisk tillbakablick 

 

Föräldrars samverkan/delaktighet i förskolan har förändrats över tid. Tallberg Broman (2013)  

menar att redan under Fröbels tid (1800-talet) var det viktigt med ett gott samarbete med 

föräldrarna för att barnen skulle utvecklas och må bra. Kontinuerliga kontakter gjorde att 

familjen blev en del av förskolan. Kontakterna handlade om hur fostran och utveckling skulle 

ske på bästa sätt för barn och föräldrar. Någonstans på vägen förändrades synen på behovet av 

kontakten med föräldrarna.  Enligt Tallberg Broman (2013) sägs Alva Myrdal (1900-talet) ha 

haft en påverkan genom att hon poängterade att det var skolans ambition att utbilda och fostra 

vilket innebar att föräldrarnas delaktighet minskade. Kontakten med föräldrarna sköttes via 

barnen vilket gjorde att det blev svårare för föräldrarna att få en inblick i förskolan. Det ansågs 

att föräldrarna behövde stöd i sitt fostransuppdrag och då blev det förskolan/skolans ansvar att ta 

sig an det uppdraget (a.a.). Myrdal (1935) skriver att det inte var lätt för barnen att anpassa sig 

till de olika krav som ställdes på dem. I storbarnkammaren/barnkrubban fanns det regler som det 

inte fanns i hemmet och tvärtom. För föräldrarna var det inte heller så enkelt eftersom de inte 

pratade om sina barns behov eller sina önskemål med förskolan. Pedagogerna efterfrågade inte 

heller någon information om barnen. Kommunikationen mellan barnkrubban/storbarnkammaren 

och hemmet var till en början nästan obefintlig vilket gjorde att barnen kom i kläm. Myrdal 

(1935)  kom fram till att utbildning saknades hos både föräldrar och fostrarinnorna. En lösning 

var att först utbilda fostrarinnorna som sedan skulle hjälpa föräldrarna i deras fostransroll. 

Sandberg & Vuorinen (2007) beskriver ett likande scenario, att förr var det föräldrarna som 

behövde råd och stöd i sitt föräldra- och fostransuppdrag. Då var det pedagogerna i förskolan 

som bistod föräldrarna med råd och tips men idag är det nästan tvärtom. Föräldrars delaktighet 

har idag blivit viktigare för både barn och pedagoger. Tallberg Broman (2013) menar att det med 

åren kommit fram att föräldrarna är lika viktiga för barnens utveckling som förskolan.  

2.2 Förskolans styrdokument 
 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010) är förskolans viktigaste styrdokument. Läroplanen 

beskriver förskolans värdegrund och uppdrag. Denna kom till stånd år 1998 efter att 

utbildningsdepartementet tagit över ansvaret för barnomsorgens verksamhet år 1996. En 

revidering gjordes av läroplanen år 2010. Förskolan har blivit en viktig del av välfärden då den 

anses som en inkörsport till det livslånga lärandet.  
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Ett av förskolans uppdrag är att föräldrar skall känna delaktighet och inflytande i verksamheten. I  

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010) står det att “Förskolläraren ska ansvara för att varje 

barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (rev.2010:13). Det är 

under inskolningen som grunden läggs för ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar. 

Inskolningen är till för att stärka barnets trygghet i förskolegruppen och väcka barnets nyfikenhet 

att umgås med kamrater och pedagoger. Förutsättningarna för att inskolningen skall nå ett gott 

resultat är att föräldrarna upplever en trygghet för sina barn i förskolan och känner ett förtroende 

för dem som skall ta hand om barnen. Delaktighet och inflytande i förskolan är också en 

demokratisk rättighet som föräldrar har för att kunna påverka sina barns utveckling. Enligt 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010) ska föräldrars perspektiv tas tillvara på genom 

utvärderingar, utvecklingssamtal och föräldramöten. 

 

Skollagen är den lag som reglerar det som gäller för förskolan och skolan. Skollagen gäller för 

barn och föräldrar men också för huvudmannen, i det här fallet förskolan och dess chef. I 

Skollagen (2014) kap 8 står det om kommunens skyldigheter gällande förskolans verksamhet. 

Skollagen är också ett stöd till föräldrarna när de har ett behov av en förskoleplats. Föräldrarna 

anses ha en större möjlighet att påverka val av förskola/skola men också en möjlighet att kunna 

påverka utbildningen tillsammans med sina barn menar Tallberg Broman (2009). Det innebär att 

det anses som en demokratisk rättighet att vara delaktig och utöva inflytande. 

 

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för förskolan (2013) är en författning där det ges 

rekommendationer till förskolornas pedagoger för hur arbetet ska bedrivas för att uppfylla målen 

som anges i styrdokumenten, skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010). 

Författningen är också ett stöd för huvudmannen (kommunen) och förskolecheferna. 

2.3 Föräldrars samverkan 
 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010) finns det olika anvisningar hur man i förskolan 

skall medverka tillsammans med föräldrarna för att få ett bra samarbete där föräldrarna kan vara 

delaktiga. Däremot har föräldrarna och förskolan olika roller, ett nära samarbete bidrar till att de 

olika rollerna kompletterar varandra och stärker barnets utveckling.  

 

Juul & Jensen (2009) tar upp att synen på en förälders samverkan och delaktighet i förskolan har 

förändrats under flera år. Längre tillbaka i tiden handlade det mest om att förmedla och ge 

information om vad som gjordes i verksamheten. Niss (1988) skriver att föräldrars delaktighet 

vid inskolningen är mycket viktig eftersom verksamheten utgår mer från barnens intressen idag.  

Då kan föräldrarna vara med och berätta för personalen om vad just deras barn är intresserade av. 

Pedagogerna kan genom olika sätt påverka verksamheten så att det blir enklare för föräldrarna att 

vara deltagande. Författaren (a.a.) tar också upp att en del föräldrar kan uppleva inskolningen 

som jobbig och krävande, det handlar mycket om olika känslor för både barnet och föräldern. De 

påfrestningar som föräldern kan uppleva under inskolningen kan medföra att det som pedagogen 
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informerar om inte lyssnas in ordentligt. Då är det bra att ha ett möte med föräldern cirka en 

månad efter inskolningen för att gå igenom hur inskolningen har upplevts. Här kan föräldern 

också ge förslag på förändringar i det fortsatta arbetet med sitt barn. 

 

Under hela barnets tid i förskolan finns det föräldraträffar, utvecklingssamtal, vardagssamtal där 

personalen kan diskutera med föräldrarna om deras barn och utveckling. Niss (1988) anser att 

om det byggs upp en bra kontakt med föräldrarna vid inskolningen gynnar det både familjen och 

pedagogerna under barnets vistelsetid i förskolan. Det ger en bättre grund för ett bra samarbete 

under hela förskoletiden. 

2.4 Definition av begrepp 

 

Här förklarar vi några begrepp som är återkommande i vår studie. 

 

Orden samverkan, samarbete, delaktighet och inflytande är ord som ofta uppfattas som 

likvärdiga enligt Tallberg Broman (2013). Vi har därför valt att undersöka vad 

Nationalencyklopedin (2014) skriver om begreppen samt förklara dess innebörd när de benämns 

i förskolan. 

 

*Samverkan- gemensamt handlande för visst syfte (Ne, 2014). 

 

Samverkan kan vara det förtroende som byggs upp mellan föräldrar och personal som i 

förlängningen syftar till att båda parter kan prata med varandra om saker som rör barnet oavsett 

om det är positivt eller negativt. 

 

*Samarbete- arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte (Ne, 2014). 

 

Samarbete kan vara den gemensamma dialogen mellan föräldrar och förskolans personal som 

behövs för att barnet ska känna sig tryggt vid lämningen på morgonen.  

 

*Delaktighet- aktiv medverkan (Ne, 2014). 

 

Delaktighet kan vara när föräldrar med anknytning till ett annat land eller kultur delar med sig 

och informerar hur olika traditioner firas i familjen. Förskolan uppmärksammar sedan traditionen 

i verksamheten. Enligt Tallberg Broman (2013) gynnar det mångfalden och förståelsen för 

varandra i vårt samhälle. Det blir en demokratisk rättighet att få vara delaktig. 

 

*Inflytande - möjlighet att påverka (Ne, 2014). 

  

Sandberg & Vuorinen (2007) menar att ett inflytande i förskolan kan ses ur olika perspektiv. Är 

det inflytande utifrån det enskilda barnet eller är det barngruppen i sin helhet? I dialog med 

personalen kan önskemål kring det enskilda barnet tas upp. Genom enkäter och samtal kan 
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föräldrarna berätta om sin syn på verksamheten. Det är sedan upp till personalen att förvalta 

föräldrarnas åsikter och förverkliga det som kommit fram om det är möjligt. 

 

*Barnkrubba/storbarnkammare - namn på det vi idag kallar förskola. 

 

*Förälder- vi använder ordet förälder i vår studie och med förälder menar vi barnets 

vårdnadshavare oavsett om det är barnets biologiska förälder eller någon annan som blivit 

tilldelad som barnets vårdnadshavare. 

 

*Pedagog - används som ett samlingsnamn för utbildad personal som arbetar på förskolan, 

barnskötare, pedagog och förskollärare. 

 

*Private good - det enskilda goda. Man ser mer till individen i sammanhanget. 

 

*Public good - det gemensamma goda. Man ser mer till gruppen i sammanhanget. 

 

*Deliberativ demokrati - deltagarna förväntas vara jämlika i beslutsproceduren. Beslutet som 

man kommer fram till är betydelsefullt för alla parter. I ett deliberativt samtal har alla möjlighet 

att få komma till tals och få sin röst hörd. 

 

*Respondent - kallas en person som intervjuas och deltar i en undersökning.  
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3 Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka två olika inskolningsmetoder och få en uppfattning om hur 

föräldrar upplever sin delaktighet vid inskolningen. Vi vill också undersöka om föräldrarna har 

möjlighet att påverka inskolningsmetoden. 

 

3.2 Frågeställningar 

 

* Hur ser föräldrar på sin delaktighet vid inskolningen? 

* Hur ser delaktigheten ut vid de två olika inskolningsmetoderna? 

* Vilken möjlighet finns det för föräldrarna att påverka inskolningsmetoden? 
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4. Tidigare forskning & teoretiskt ramverk 

 
I det här kapitlet ligger fokus på föräldradelaktigheten genom forskning som finns på området 

men också med hjälp av facklittertur som är skriven av både forskare, lärarutbildare och verksam 

personal i förskolan/skolan. Här presenteras också inskolning generellt samt ett förtydligande om 

vad de olika inskolningsmetoderna står för som ingår i studien.  

4.1 Föräldrars delaktighet 
 

Sandberg & Vuorinen (2007) menar att det är regeringens ambitioner som är en av anledningarna 

till att föräldrasamverkan efterfrågas mer idag. Från regeringshåll har olika publikationer och 

styrdokument tagits fram där det poängteras att föräldrars inflytande och delaktighet är viktigt. I 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010:13) finns en egen punkt som handlar om förskola 

och hem. I skolverkets Allmänna råd med kommentarer för förskolan (2013) ska föräldrars 

delaktighet främst bestå i att utbyta information kring barnet. Den möjlighet till inflytande som 

erbjuds enligt Skolverket (2013:34) är de samråd som förskolcheferna är ålagda att införa. I 

dessa samråd kan föräldrarna komma med synpunkter och förslag till en förbättrad verksamhet 

för barnen. Förskolesamrådens protokoll diarieförs varefter de sänds vidare till högre chefer 

inom förvaltningen. För att protokollen ska vara tillgängliga för alla föräldrar bör de sättas upp 

på förskolan samt läggas ut på förskolans hemsida. 

 

Vikten av föräldrars delaktighet och inflytande har också tagits fram genom en statlig utredning 

(SOU 1997:121). Föräldrarnas kunskap om sina barn är exklusiv och bör tillvaratas på bästa sätt 

av förskolan/skolan.  Förhoppningen är att verksamheten ska kunna utvecklas eftersom dialogen 

mellan förskola/skola förväntas bli bättre genom att delaktigheten ökar. Det finns dock 

synpunkter från lärarprofessionen att föräldrarna saknar den kompetens som kan behövas för att 

ge synpunkter som är relevanta för verksamheten. I utredningen anser man att det räcker med 

den kunskap de har i form av föräldrar och samhällsmedborgare eftersom förskolan/skolans 

personal har den kompletterande kunskapen dels genom sin egen utbildning men också genom 

läroplaner och skollagen. En fördel med ett gemensamt föräldrainflytande anses vara att det blir 

lättare att förverkliga förändringar i verksamheten (SOU 1997:121).  

 

Markström (2009) tar upp att samtidigt som föräldrarnas delaktighet är något som efterfrågas kan 

det också ställa till problem. Var går gränsen för föräldrars delaktighet och inflytande? Hur 

mycket och vad ska föräldrarna ha möjlighet att påverka? Vill alla föräldrar vara med och 

påverka?  Författaren (a.a.) belyser vidare att föräldrars olika kompetenser kan bidra till 

meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna i förskolan. Behövs det särskild kompetens för att 

kunna få vara med och påverka verksamheten?  Det är då det behövs pedagoger som har 

kompetensen att kunna bemöta föräldrars önskemål på bästa sätt. Alla föräldrar måste ges en 

möjlighet till delaktighet och inflytande samtidigt som pedagogerna som har utbildningen inom 
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området måste ha en rättighet att ta ställning till vad som går att genomföra eller tillgodose i 

verksamheten. Tallberg Broman (2009) har också uppmärksammat att det kan uppstå problem i 

kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger när det gäller delaktighet och inflytande. 

Föräldrar som har en högre utbildning anses ta för sig mer av delaktigheten och viljan få igenom 

sina önskemål blir starkare än om föräldern inte har den bakomvarande kunskapen. Internet har 

också en tydlig påverkan på dagens föräldrar eftersom det idag är enkelt för de flesta att söka sig 

till kunskap och de rättigheter som föräldrar kan anse sig ha. Vidare tar författaren (a.a.) upp att 

det kan bli svårare för pedagogen att leva upp till den demokratiska delen när det gäller 

likvärdighet och jämställdhet för både föräldrar och barn.  

 

Nilsson & Waldemarson (2007) menar att genom kommunikation på rätt sätt bygger man upp 

kontakt, skapar idéer, utvecklar och ger möjligheter till påverkan.  Juul & Jensen (2009) anser att 

pedagoger bör tänka på sin professionella roll då de samtalar med föräldrar. Det är inte ovanligt 

att en förälder upplever att den är i underläge vid ett samtal och att föräldern ser på pedagogen 

som betydelsefull. Sker det obalans i ett samtal är det inte ovanligt att föräldern känner sig illa 

till mods. Däremot anser författarna (a.a.) att pedagogerna i förskolan har ett närmare samarbete 

med föräldrarna, än vad lärarna har i skolan. Nilsson & Waldemarson (2007) menar att genom 

det professionella samtalet, kan pedagogen styra samtalet för att nå specifika mål. Här bör 

pedagogen vara lyhörd för att föräldern skall känna en trygghet i samtalet och inte hamna i 

obalans. Författarna (a.a.) menar vidare att ett samtal kan genomföras på många olika sätt, men 

genom att pedagogen deltar intresserat och visar engagemang för föräldern inger det trygghet i 

samtalet. Det skapar en bättre harmoni i samspelet mellan föräldern och pedagogen. 

 

Föräldrars delaktighet har blivit mer och mer viktigt idag när det gäller mötet med förskolan och 

skolan. Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett behov och önskemål om samarbete mellan hem 

och skola. Föräldrarna har fått en mer framträdande roll med möjlighet till inflytande och 

delaktighet genom den reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010). Delaktighet kan 

tolkas på olika sätt beroende av synen på vad som menas med delaktighet. Även internationellt är 

föräldrars delaktighet också en fråga som är intressant. I en rapport gjord i Slovenien har 

forskarna Devjak & Berčnik (2009) kommit fram till att samarbetet mellan hem och 

förskola/skola är viktigt ur olika aspekter: 

 

Cooperation between parents, kindergarten and local community is an important 

element in the preschool institution quality, because it changes inner relationships, 

climate and culture. (Devjak & Berčnik, 2009:68) 

 

Det handlar inte bara om att få välja förskola/skola utan också att kunna påverka 

verksamheten/utbildningen. Forskarna (a.a.) har kommit fram till att sociala, kulturella och 

politiska tillhörigheter spelar roll för hur föräldrarna vågar samarbeta med lärarna. Respekten för 

familjers olikheter och förmågor att delta och samarbeta i förskolan är viktig för pedagogerna att 

ha med sig. Det är därför framförallt pedagogernas ansvar att se till att en god kommunikation 
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sker mellan föräldrar och pedagoger. I rapporten har Devjak & Berčnik (2009) kommit fram till 

att genom kommunikationen får pedagogerna tillgång till information om barnet som gör att det 

påverkar verksamheten i förskolan på ett positivt sätt.  

 

I dagens mångkulturella samhälle måste det tas hänsyn till den kulturella bakgrund som barnens 

familjer har. Tallberg Broman (2013) menar att det är lätt att konflikter uppstår eftersom 

familjernas ”ryggsäckar” ser så olika ut. Föräldrarna kan ha olika förväntningar på förskolan 

beroende på vilken bakgrund de själva har med sig. I en del länder är det auktoritet som gäller i 

förskolan medan i Sverige råder ett mer tillmötesgående förhållningssätt. I Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 (rev.2010) beskrivs förskolans värdegrund enligt följande: 

 

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö 98, rev. 2010:4) 

 

Här får pedagogen ett stort ansvar genom att förstå vikten av att kunna bemöta och ta hänsyn till 

olikheterna som kan finnas. Det kan finnas familjer som inte vill vara delaktiga i verksamheten 

eftersom de inte har den erfarenheten eller kunskapen som de tror förväntas. Språket kan också 

vara ett hinder för föräldrar att vara delaktiga. Nilsson & Waldemarson (2007) menar att språket 

kan vara ett hinder vid kommunikation men det handlar då inte enbart om ordförråd och 

grammatik, utan även de personliga identiteterna präglar sättet vid bemötandet. Det kan också 

handla om olika maktaspekter och normer som kan finnas med i bakgrunden. Motsatsen skulle 

då vara föräldrar som är högutbildade och vill bestämma och delta eftersom de har en kunskap 

med sig i bagaget. Tallberg Broman (2013) menar att det då blir pedagogens viktigaste uppgift, 

att bygga upp en bra relation med föräldrarna oavsett deras bakgrund. Det blir gynnsamt för både 

barnen, föräldrarna och verksamheten. 

 

Eriksson (2004) har också kommit fram till att föräldrars delaktighet inte är något nytt.  

Föräldrarna har däremot en större möjlighet att påverka valet av förskola/skola idag än vad de 

hade förr och besöker gärna förskolan/skolan innan valet görs. Författaren (a.a.) menar vidare att 

förskolan/skolans stärkta position i samhället har påverkat föräldrarnas roll gentemot 

förskolan/skolan. Förskolan har fått ett större ansvar inför föräldrarna och föräldrarna emot 

förskolan vilket har resulterat i att kommunikationen sinsemellan har blivit mer och mer 

betydelsefull för båda parter. Föräldrar är också mer insatta i sina rättigheter och idag är 

inflytandet mer individanpassat och varje individ är viktig för gruppen. Private good (det 

enskilda goda) är ett relativt nytt begrepp som står i motsats till public good (det gemensamma 

goda). Englund (2003) poängterar att förskolan ska vara en plats för jämlikhet och strävan mot 

gemensamma mål men samtidigt ska hänsyn tas till det enskilda barnet och familjen vilket gör 

att det måste ske en anpassning på två sätt. Genom olika enkäter och utvärderingar kan dagens 

föräldrar vara med att påverka både för sitt eget barn men också för gruppen. Personalen i 
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förskolan följer upp och utvärderar verksamheten ur ett public good perspektiv. De får också ta 

del av föräldrarnas synpunkter vilket kan tolkas ur ett private good perspektiv. Således finns det 

förutsättningar för både private good och public good i den svenska förskolan/skolan menar 

Englund (2003).  

4.2 Inskolning 

 

När ett barn skall börja i förskolan, sker det en stor förändring i barnets värld. Det blir nya 

miljöer och många nya kontakter att bekanta sig med. Niss (1988) menar att det är en stor 

förändring för både föräldrar och barn. Det kan vara extra svårt om föräldrarna inte känner ett 

förtroende för den personal som skall ta hand om deras barn. Pramling (1993) anser att 

samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt för inskolningen. En del föräldrar kan känna skuld 

och bära med sig en stor ängslan för hur någon annan skall kunna ta hand om deras barn och 

förstå barnet lika bra som dem själva. Författaren (a.a.) belyser vidare att en del föräldrar kan 

uppleva svartsjuka mot personalen då de får vara med om barnets framsteg på förskolan och vara 

med när barnet gör något för första gången. Det är viktigt att ta med sig den informationen vid 

inskolningen och att man bygger upp ett bra samarbete med föräldrarna för en fortsatt god 

relation. Niss (1988) gör en jämförelse med ett brobygge mellan förskolan och hemmet. Där 

menar hon att bron skall vara en stabil grund som bygger på att goda förbindelser görs mellan 

hemmet och förskolan. Niss & Söderström (1996) tar också upp att det är viktigt att föräldrarna 

får förtroende för förskolans pedagoger. Detta förtroende speglar av sig till barnet som får en 

tryggare inledning i förskolans värld och barnets självkänsla stärks efter hur det blir bemött. 

 

Broberg m.fl. (2012) belyser att om förskolan informerar och gör föräldrarna delaktiga i 

inskolningsprocessen skapas det ett bättre band mellan föräldrar och pedagoger. Diskussioner 

kring anknytning och anknytningshierarki kan förebygga missuppfattningar hos föräldrar. I 

anknytningshierarkin förklaras det att modern är den primära anknytningspersonen och fadern är 

den sekundära. Bandet som byggts upp mellan barnet och modern från det barnet varit litet är 

anledningen till att barnet oftast väljer modern som sin viktigaste anknytningsperson. När ett 

barn inskolas är det därför viktigt att det finns en ansvarspedagog som barnet kan knyta an till. 

På sikt kommer barnet att acceptera förskolans övriga pedagoger som då får sin plats i 

anknytningshierarkin. Ett förtroende och nära samarbete som byggs upp mellan föräldrar och 

pedagoger kommer att gynna barnet i sin förmåga att knyta an anser författarna (a.a.). Niss & 

Söderström (1996) tar upp att det viktigaste är att föräldrar och pedagoger kommunicerar och är 

positiva eftersom deras förhållande speglar av sig på barnet. Då spelar inte inskolningsmetoden 

någon större roll. 
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4.3 Traditionell tvåveckorsinskolning 

 

En traditionell inskolning innebär att man använder sig av två veckor för att barnet successivt 

skall anpassa sig till förskolans miljö och skapa en trygghet tillsammans med personalen och 

barnen. Bjelke & Karlsson (2013) anser att diskussionen om hur snabbt en trygg och bra relation 

skapas är svår att bedöma, utan de (a.a.) menar att det är mer hur den relationsskapande tiden 

används vid inskolningen. Föräldern kommer tillsammans med barnet på ett kort besök första 

dagen där ansvarspedagogen går igenom hur en inskolning fungerar. Man bekantar sig lite med 

varandra och blir förtrogen med förskolans miljöer. Den andra dagen börjar inskolningen för 

barnet och föräldern. Den första veckan är det korta dagar på få timmar och föräldern är 

närvarande på förskolan. Andra veckan börjar föräldern att lämna för första gången till den 

ansvarspedagog som utsetts. Den första gången som barnet lämnas är bara en kort stund som 

sedan utökas under veckan. De sista dagarna skall barnet vara med vid måltider, vilostunder och 

de andra aktiviteterna som man har på förskolan. Hela inskolningsprocessen sker stegvis för att 

barnet skall känna en trygghet med det som sker. Upplägget i en traditionell inskolning ser lite 

olika ut på olika förskolor, men principen är den samma att den sker stegvis för att öka barnets 

trygghet. Bjelke & Karlsson (2013) menar att pedagogerna skall ta hänsyn till det individuella 

barnets villkor och förutsättningar. Grundtryggheten kan ofta handla om vad barnet har med sig 

och om barnet är van att bli bortlämnad till bekanta i familjen sedan tidigare, detta kan bidra till 

att en inskolning blir enklare. 

4.4 Föräldraaktiv inskolning 

 

En föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är med i förskolan under tre hela dagar. Enligt 

Arnesson Eriksson (2010) är det vanliga att föräldern tillbringar fem timmar per dag med sitt 

barn under dessa tre dagar.  Föräldern kommer på morgonen tillsammans med sitt barn och deltar 

aktivt i förskolans aktiviteter under dagen. När inskolningen är slut går föräldern hem med sitt 

barn. Här får föräldern en insikt hur det går till på en förskola, då man är med under större delen 

av dagen. Författaren (a.a.) lyfter fram att förälderns deltagande ska visa barnet lusten för att vara 

i förskolan. Föräldern ansvarar oftast för sitt barn under dessa dagar och pedagogerna finns i 

bakgrunden. Det är tillsammans med föräldern som barnet utforskar förskolans miljöer och 

stiftar bekantskap med de andra barnen och pedagogerna. Den fjärde dagen skall barnet lämnas 

på förskolan och föräldern går iväg hem eller till sitt arbete. Författaren (a.a.) skriver vidare att 

de flesta förskolor använder sig av en jourperiod efter de föräldraaktiva dagarna. Barnet har ofta 

kortare dagar och föräldern måste vara beredd på att komma till förskolan om barnet blir 

otröstligt. Det är inte alltid som man har valt att en pedagog skall vara ansvarig för barnet, utan 

man ser alla pedagoger som ansvariga i allas inskolningar. Det blir då inte så svårt för barnet när 

någon pedagog är borta från förskolan.  På förskolan där undersökningen har gjorts finns det en 

pedagog som är ansvarig för barnet som skolas in. Ansvarspedagogen är närvarande i de flesta 

situationer tillsammans med barnet och föräldern.  
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4.5 Sammanfattning 

 

I kapitlet har föräldrars delaktighet belysts ur olika perspektiv. Dels genom vilka möjligheter till 

deltagande som finns men också de hinder som kan uppstå. Vidare har inskolningen i förskolan 

beskrivits på generellt plan samt hur de olika inskolningsmetoderna, traditionell och 

föräldraaktiv inskolning går till.  
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 5. Teorianknytning 
 

I teorikapitlet presenteras teoretikerna John Bowlby och John Dewey. Tankarna från dessa 

teorier har betydelse för hur föräldrars möjlighet till delaktighet vid inskolningen ser ut.  Vidare 

presenteras också delaktighet ur en demokratisk betydelse.  

 

“Tillsammans med föräldrarna ska förskolan införliva barnen i det svenska samhället” skriver 

Öhman (2003:16). Den största möjligheten till en bra introduktion bygger på en respekt för 

varandra som förälder och professionell. Föräldern måste kunna lita på att förskolan tar väl hand 

om barnet och har en god kunskap. Förskolans personal måste vara lyhörd för förälderns 

önskemål eftersom föräldern har bäst kännedom om barnet. En god start med en bra samverkan 

bygger de broar som behövs för barnet och det är framförallt förskolans ansvar eftersom 

föräldrarna ska lämna ifrån sig sin käraste “ägodel” vilket inte alltid är lätt skriver Öhman 

(2003). 

5.1 Anknytningsteorin 

 

Anknytningsteorins grundare John Bowlby har haft en stor betydelse för hur vi idag kan tolka 

och se hur barn knyter an. Perris (1996) tar upp att det viktigaste i teorin bygger på det lilla 

barnets anknytning till framförallt modern. Moderns förhållningssätt till barnet spelar roll för hur 

barnet senare kan knyta an till en annan person. En trygg anknytning är när ett barn får en 

kontinuerlig kontakt med modern som är empatisk och närvarande för barnet (a.a.). Medan 

Kihlbom m.fl.(2009) anser att ett barn med en otrygg anknytning kan kompenseras och stärkas 

av en förskola med god kvalitet. Här menar författarna (a.a.) att ett otryggt barn kan bygga upp 

en tillit tillsammans med en erfaren och kompetent personal. Enligt författarna (a.a.) skapas nya 

anknytningar hela tiden och dessa påverkar inte varandra negativt. De (a.a.) menar vidare att 

barnets anknytning till modern inte försämras av att börja i förskolan och skapa en ny anknytning 

där. Däremot ökar effekten för barnets utveckling genom en god anknytning till pedagogen. 

Bowlby (2010) tar upp att ett barn idag ofta kommer i kontakt med många människor/personer 

som barnet kan ha ett anknytningsbeteende med. På sikt kan en eller flera av 

anknytningspersonerna ta en plats i anknytningshierarkin. Teoretikern (a.a.) poängterar att 

hierarkin är viktig och även om barnet knyter an till andra så finns det ändå en rangordning på de 

olika anknytningspersonerna. Under barnets första tid på förskolan gör barnet många olika 

kontakter men det är inte detsamma som att personerna barnet möter blir en anknytningsperson. 

För att ett barn ska kunna knyta an måste anknytningspersonen vara närvarande, intresserad och 

bry sig om barnet. Barnet ska kunna känna att den vuxne lyssnar och är ett stöd när barnet blir 

ledsen eller rädd. Om barnet får utforska sin omvärld med sin anknytningsperson nära, känns det 

tryggt för barnet. Ibland händer det att en förälder inte tolkar sitt barns behov. Det sker då en 

prövning som anses gynnsam för anknytningsrelationen eftersom den hela tiden utvecklas genom 

att barnet och den vuxne ibland missförstår varandra (a.a.). 
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Bowlby (2010) lyfter fram att man måste skilja på anknytning och anknytningsbeteende.  Med 

anknytning menas att barnet helst knyter an till en specifik person, i de flesta fall modern eller 

fadern. Det finns också framtagna bevis på att när ett barn söker tröst vänder det sig främst till 

den primära anknytningspersonen. Skulle den personen inte finnas närvarande kan barnet mycket 

väl välja en pedagog eller en annan förälder. Detta kallar Bowlby för ett anknytningsbeteende 

vilket betyder att barnet tillfälligt kan söka tröst hos någon som barnet inte är trygg med. Lika 

viktigt anses det för föräldrar att knyta an till förskolans pedagoger (a.a.).  

 

Broberg (2009) poängterar vikten av att vara medveten om att anknytningsteorin har en stor 

bredd och därför kan analyseras och tolkas på många olika sätt. Det gäller att ta på sig rätt 

glasögon när teorin ska praktiseras. När det pratas om anknytning handlar det ofta om barnets 

förmåga att knyta an och hur det speglar barnet framöver. Barnet ses som den svage och är den 

som har ett stort behov av att knyta an och föräldern är den som kan tillgodose barnets behov. 

Ibland kan ordet anknytning misstolkas. Författarna (a.a.) tar upp att bara för att ett barn och en 

vuxen har en nära relation är det inte säkert att den vuxne kan ses som en anknytningsperson. Det 

är viktigt att den vuxne eller föräldern inte utnyttjar sin position för sin egen skull utan är lyhörd 

för barnets behov. Pedagogen på förskolan blir en “vikarierande anknytningsperson” (2009:178) 

som med en öppen famn tar emot barnet som kommer till förskolan. Den viktiga relationen med 

föräldern är avgörande för hur barnet knyter an till sin “vikarie”. Föräldern känner en trygghet i 

att ha fått berätta hur morgonen har varit samtidigt som föräldern vid hämtning behöver få veta 

hur barnet har haft det under dagen på förskolan. För pedagogen är det av vikt att få veta om det 

har hänt något som kan påverka barnets dag på förskolan poängterar Broberg (2009). 

5.2 Learning by doing 

 

John Dewey var en teoretiker som ofta förknippas med begreppet “learning by doing” vilket 

enkelt beskrivet betyder att man lär sig genom att få prova på. Dock är det lite mer komplicerat 

än så eftersom det samtidigt handlar om att ha ett mål med arbetet vilket också ställer krav på 

pedagogens kunskaper. Genom att utgå från barnets intresse skapar pedagogen ett mål att sträva 

efter och på så sätt kan barnets kunskaper fördjupas enligt Dewey (2004). Vidare handlar 

Deweys pedagogik om kommunikationen och samspelet med andra och den kunskap som 

människor lär sig genom det. Deweys tankar om erfarenhet kan diskuteras ur två aspekter dels att 

erfarenhet kan leda till vidare utveckling men också att erfarenhet kan bli en begränsning i 

utvecklingen och lärandet. Allt handlar om vilka förutsättningar man får från erfarenheterna. När 

ett barn lär sig gå öppnas världen för nya erfarenheter. Skulle barnet trilla varje gång det försöker 

att gå, tar det lite längre tid innan barnet börjar gå, rädslan för att trilla har blivit en erfarenhet. 

Barnet kan då bli försiktigare i sina försök att lära sig gå och om barnet hittar ett annat sätt att 

resa sig upp för att börja gå har den negativa erfarenheten blivit positiv. Erfarenheterna som görs 

påverkar alltså barnet eller den vuxne på både positiva och negativa sätt. Dewey (2004)  skriver 

att “det är pedagogens uppgift att se i vilken riktning en erfarenhet är på väg” när barnet är i 

förskolan/skolan (2004:180). 
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5.3 Demokrati 
 

Enligt Tallberg Broman (2009) är delaktighet det primära för alla i vår vardag. Att kunna vara 

med och påverka och få utöva inflytande men samtidigt också få känna ett ansvar. Det är något 

som föräldrar i dagens samhälle blivit mer och mer medvetna om. Författaren (a.a.) menar vidare 

att delaktighet är en demokratisk rättighet som är viktig på många sätt och kan vara avgörande 

för barnens kunskap och lärande på sikt. Delaktigheten gäller inte bara föräldrar utan barnen ska 

också få möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag. Följande citat är en del från 

Tallberg Bromans (2009) rapport: 

                                        

Föräldrars delaktighet skall stärka barnets inflytande, där vikten av barnens egna röster 

har framhävts i en aktiv demokratiseringssträvan. (Tallberg Broman, 2009:228) 

 

Barnens röster är viktiga när det gäller utvecklingen av dagens förskoleverksamhet menar 

Tallberg Broman (2009). Det kan vara svårt att få med allas röster och det blir upp till 

pedagogerna att finna det rätta arbetssättet. Englund (2003) tar upp att ett deliberativt synsätt 

speglar dagens förskola/skola mer och mer. Genom det deliberativa samtalet ges alla inblandade 

förutsättningar för att få förmedla sin syn och önskan. Det finns en strävan om att en 

överenskommelse ska ske men därmed betyder det inte att vederbörande alltid får igenom sin 

önskan men den har fått ventileras på ett demokratiskt sätt. På så sätt får alla sin röst hörd och 

möjligheten finns för att argumentera för sin sak. Det leder till en “ömsesidig kommunikation 

och ett meningsskapande” som är bra för verksamheten menar Englund (2003:70)  

 

Demokrati är något som Dewey (2004) värnar om i sin pedagogik och anser att samspel och 

kommunikation är viktigt för de gemensamma intressen som föräldrar och pedagoger har i 

förskolan/skolan. Vikten av engagemang och medverkan hos föräldrarna är de centrala värdena i 

demokratin. Dewey (1999) menar att om det finns ett gemensamt intresse är det lättare att 

komma överens. Föräldrarna tar del av pedagoger och andra föräldrars erfarenheter i förskolan 

och genom att bidra med sina egna erfarenheter bildas det en form av demokrati inom förskolans 

värld. Alla blir beroende av varandra på olika sätt men det blir också ett sätt att anpassa sig.  

5.4 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har anknytningsteorin lyfts fram och betydelsen av en god anknytning för barnet 

vid inskolningen.  Vidare har Deweys teori om samspel och kommunikation belysts. Slutligen 

har vikten av demokrati ur en delaktighetsaspekt tagits upp. 
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6. Metod 
 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av vilken forskningsmetod som använts och varför.  

Vidare tas det också upp om vilket urval som gjorts och hur genomförandet har gått tillväga. De 

forskningsetiska principerna förklaras i förhållande till undersökningen. Kapitlet avslutas med 

studiens reliabilitet, bortfall och metodkritik.  

6.1 Metodval 

 

Den forskningsmetod vi använde oss av var kvalitativ med öppna frågor. Patel & Davidson 

(2003) menar att genom kvalitativ metod inhämtar man en förståelse och en bättre kunskap inom 

det område man undersöker. Vi ville få en kunskap om hur föräldrars erfarenheter, förståelser 

och upplevelser påverkar deras svar. Enligt Bryman (2011)  riktar sig kvalitativ forskning mer på 

vad ordet berättar istället för att jämföra siffror som i en kvantitativ forskning. Genom ett 

hermeneutiskt synsätt gjorde vi en tolkning av respondenternas svar på enkäterna och 

sammanställde dessa för att sedan försöka få svar på våra frågeställningar i vår studie. Påfundet 

med hermeneutiken är att forskaren skall komma så nära respondentens mening och förstå 

innebörden av texten i svaren för att kunna återge detsamma (a.a.). 

6.2 Urval 

 

Vår undersökning gjordes från ett bekvämlighetsurval, där vi valde våra respondenter efter 

enklaste tillgängligheten och öka sannolikheten för att få tillbaka svaren (Bryman, 2011). Vi 

delade ut intervjufrågorna i enkätform till tio föräldrar på varje förskola och totalt delades det ut 

tjugo enkätformulär. Den ena förskolan fanns i en storstad och använde sig av föräldraaktiv 

inskolning, medan den andra låg på landsbygden och använde sig av traditionell inskolning. Vi 

valde ut de föräldrar som senast inskolade sina barn på förskolorna, då vi ansåg att de hade bäst 

minnesbild av hur deras inskolning varit. Det gjordes för att få så utförliga svar som möjligt och 

vår förhoppning var att svarsfrekvensen på så sätt skulle öka. Innan vi skickade ut 

intervjufrågorna gjorde vi en pilotundersökning av ett par andra föräldrar för att se om frågorna 

var korrekt formulerade och att de upplevdes lättförståeliga.  

6.3 Genomförande 
 

Vi skrev ett brev där vi redogjorde vad vårt syfte var med vår studie. Intervjufrågorna i 

enkätformuläret besvarades skriftligt och var desamma till båda förskolorna.  Dessa delades 

personligen ut till varje deltagare tillsammans med ett medföljande kuvert som sedan kunde 

klistras igen och lämnas anonymt i en låda på förskolan. Vi ansåg att det personliga mötet 

påverkar positivt till att få föräldrarna att vilja delta samt att få tillbaka alla svaren i tid. Vi 

informerade föräldrarna både muntligt och genom det medföljande brevet att hela 

undersökningen gjordes anonymt. Patel & Davidson (2003) menar att det är viktigt att berätta 
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syftet med undersökningen för att respondenterna ska känna det som meningsfullt att medverka. 

Vidare förklarade vi att ingen mer än vi skulle läsa deras svar, samt att förskolornas namn och 

läge inte heller skulle ingå i den skriftliga delen av studien. Intervjufrågorna som vi skrev till 

föräldrarna byggde på att få svar på våra frågeställningar i vårt arbete. De respondenter som 

medverkade i vår studie hade olika erfarenheter av inskolningar, några hade varit med om det 

tidigare och för en del var det första gången.  

6.4 Bearbetning av intervjufrågorna 

 

Det finns olika sätt att göra en kvalitativ bearbetning. Patel & Davidson (2003) tar upp att det är 

gynnsamt att utföra löpande analyser under bearbetningsprocessen och detta gjorde vi till en viss 

del för att underlätta arbetets gång. Vi läste igenom alla enkätsvar med en öppenhet för att bilda 

oss en förståelse i respondenternas svar. Här tolkade vi svaren utifrån ett hermeneutiskt synsätt 

och gjorde en sammanställning av varje intervju. Detta medförde att det blev en bättre överblick 

och enklare att se de olika mönstren i svaren. Bryman (2011) poängterar att detta är idén bakom 

det hermeneutiska synsättet, att få fram den rätta meningen i texten och tolka den utifrån vad 

respondenten tänkt i sina svar. Efter sammanställningen grupperade vi sedan svaren efter deras 

likheter och olikheter, för att därefter få till följd en jämförelse mellan förskolorna.  

6.5  Forskningsetiska principer 

 

Vi har utgått ifrån Patel & Davidsson (2003) när det gäller de fyra forskningsetiska principerna. 

Informationskravet, där vi informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Vi informerade 

också om att deltagandet var frivilligt samtidigt som vi gav en förklaring om studiens betydelse. 

Eftersom deltagarna var myndiga kunde de själva välja om de ville medverka eller inte, alltså är 

samtyckeskravet automatiskt genomfört vid deltagandet. När det gäller konfidentialitetskravet 

hade vi valt att inte numrera enkäterna vilket innebar att vi inte visste vem som svarat på vilken 

enkät. Då alla inte lämnade in enkäten i tid gjordes det en påminnelse. Då valde vi att göra en 

gemensam påminnelse till alla respondenter. Det var endast möjligt att urskilja vilka svar som 

kom från respektive förskola och därmed kunde respondenterna vara helt anonyma. Slutligen 

handlade det om nyttjandekravet där vi informerade om att svaren endast kommer att användas i 

vår studie och genom sitt deltagande godkände respondenterna att de deltog frivilligt och kunde 

när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

6.6 Reliabilitet och validitet 

 

För att en undersökning skall visa på sin trovärdighet finns det vissa kriterier som skall uppfyllas, 

det handlar om att kunna bedöma kvaliteten i undersökningen. Det talas om reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) när man gör en kvantitativ undersökning, som oftast 

består av en mätning med siffervärde. Bryman (2011) tar upp att en del författare anser att man 

skall bedöma en kvalitativ forskning utifrån andra kriterier. Några begrepp som alternativ till den 

kvalitativa forskningen är tillförlitlighet och äkthet (a.a.). Patel & Davidson (2003) anser att man 
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visst kan använda sig av begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning, men att de inte 

har samma innebörd som i den kvantitativa forskningen. Tillförlitligheten i den kvalitativa 

studien bygger på att enkäten har frågor som är lätta att förstå av den som ska besvara 

frågeformuläret. Det ställer högre krav på forskaren som måste försäkra sig om att frågorna fyller 

sitt syfte. Därför valde vi att göra en pilotundersökning i förväg där vi kunde ta reda på om 

frågorna var lätta att förstå eller om vi behövde ändra på något. De svar som vi fick in via 

pilotundersökningen gjorde att vi ansågs kunna gå vidare med undersökningen till de förskolor 

som vi hade valt ut. Patel & Davidson (2003) menar att det kan vara svårt att avgöra en 

tillförlitlighet vid en enkätundersökning. Innebörden med tillförlitlighet är att det som skall 

undersökas verkligen blir undersökt. Att rätt undersökningsmetod används för att nå de bästa 

svaren i undersökningen och att tolkningarna i dessa resultat överensstämmer med enkätsvaren. 

Eftersom frågorna ställdes anonymt var det troligt att svaren blev tillförlitliga eftersom och 

respondenterna fick skriva ner sina egna svar har inte vi kunnat påverka deras svar. Att 

respondenterna fått vara helt anonyma tror vi också påverkade uppriktigheten i svaren som vi har 

fått in. Det som kunde göra svaren mindre tillförlitliga var beroende på hur mycket föräldrarna 

kom ihåg ifrån inskolningen. När det gäller äktheten eller trovärdigheten är det viktigt för 

forskaren att tolka och läsa av mönster som finns i svaren från respondenterna. Det handlar också 

om att forskaren måste vara väl insatt i studien för att kunna analysera och tolka svaren utifrån 

ämnet. Vidare kan forskaren diskutera och argumentera för varför olika tolkningar kan uppstå. 

När det gäller överförbarhet som enligt Bryman (2011) betyder att resultatet av studien kan vara 

användbart på olika sätt och i andra miljöer, visar vår studie endast hur det förhåller sig på de två 

undersökta förskolorna. Men eftersom de undersökta förskolorna har olika inskolningsmetoder är 

det möjligt föräldrars syn på delaktighet kan se likadan ut på andra ställen i landet. 

6.7 Bortfall 
  

Totalt delades det ut tjugo enkäter, tio enkäter på varje förskola.  En påminnelse lämnades till 

föräldrarna då alla enkäter ej hade besvarats när den sista inlämningsdagen kom. Då fick vi in 

ytterligare några enkäter. Totalt fick vi in fjorton enkäter, sju på varje förskola vilket gav ett 

bortfall på 30 % per förskola.  

6.8 Metodkritik  

 

Anledningen till att vi valde att använda oss av enkäter var att det gav föräldrarna en möjlighet 

att svara när de hade tid. Vi ville också lämna ut enkäterna personligen eftersom det gav oss ett 

tillfälle att berätta om vår studie och förklara varför det var viktigt för oss att få in svaren. 

Nackdelen skulle kunna vara att föräldrarna inte ville tacka nej till att medverka eftersom de 

kände oss. Dock var vi noga med att poängtera föräldrarnas anonymitet genom att de fick ett 

kuvert att lämna enkäten i samt att vi informerade om att enkäten var frivillig. Vad bortfallet 

beror på kan ses ur olika aspekter. Eftersom enkäten var frivillig kan respondenterna ha valt att 

avstå efter att ha läst igenom frågorna. Föräldrarna är alla småbarnsföräldrar och kanske var det 
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så att deras tid inte har räckt till. I slutet av läsåret kommer det ofta flera enkäter och 

utvärderingar från olika håll som föräldrarna ombes svara på, vilket kan ha påverkat. En del av 

föräldrarna uttryckte att det var svårt att svara på frågorna då det gått en längre tid sedan de 

inskolade sitt barn. En förälder hade enligt vår tolkning blandat ihop svaren på frågorna med 

andra inskolningsmetoder som man hade varit med om vilket gjorde att enkätens svar blev svåra 

att tyda. Det hade inte skett om vi hade intervjuat föräldrarna personligen. Vi upplevde ändå att 

alla föräldrarna verkade positiva till att delta i studien.  
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7. Resultat  
 

Här redovisas resultatet från enkäterna. Vi börjar med att presentera resultatet från respektive 

inskolningsmodell för att därefter göra en jämförelse. Vi kallar förskolan med föräldraaktiv 

inskolning för A och förskolan med fjorton dagars inskolning för B. Alla frågorna utom den 

första och fjärde frågan är ställda som öppna frågor vilket betyder att respondenten inte kan svara 

ja eller nej på frågan. Det gör att vi tror oss få ett utförligare svar eftersom svaret måste tänkas 

igenom av respondenten.  

7.1 Resultat från föräldraaktiv inskolning - förskola A 

 

Har ni inskolat barn tidigare i förskolan och i så fall hur många gånger? 

 

Tre föräldrar hade inte inskolat tidigare, två föräldrar hade inskolat en gång tidigare och två 

föräldrar hade inskolat två ggr tidigare. Det ger en blandad bild av föräldrars erfarenhet kring 

inskolning. 

 

Vilken information fick ni angående inskolningen på förskolan? 

 

Fyra föräldrar hade fått både skriftlig och muntlig information och två föräldrar fick enbart 

skriftlig information. En förälder upplevde att informationen efter sommaren hade glömts bort 

men de fick information på våren. En förälder besvarar frågan lite annorlunda, “att vi skulle 

avsätta två veckor men framförallt vara med tre hela dagar”.  

 

Vilken inskolningsmetod använder man sig av? 

 

Alla sju föräldrarna svarar att de har deltagit i en föräldraaktiv inskolning. 

 

Fick ni andra alternativ på inskolningsmetoder? I så fall vilka? 

 

Föräldrarnas upplevelse är att de inte har fått några andra alternativ på inskolningsmetod och fem 

föräldrar svarar enbart ”nej”. Två föräldrar ger ett mer utförligt svar på frågan och en förälder 

svarar: ”nej inga direkta alternativ men vi fick uppfattningen att tempot för inskolningen var 

flexibelt och att vi kunde vara med fler dagar om det behövdes”. En annan förälder svarar: ”nej 

inte vad jag minns, den föräldraaktiva passade oss bra”. 
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Hur upplever ni inskolningsmetoden som man använder sig av på denna förskola? 

 

Svaren genomsyras av att föräldrarna nöjda med metoden. Föräldrarna menar att de har fått en 

större inblick i verksamheten och att barnen har mått bra av längre dagar. Det har bidragit till att 

barnen har fått lära känna personalen och barnen under olika situationer under dagen och därmed 

varit med om de olika rutinerna från början. En förälder kände sig skeptisk till en början men 

ändrade sig under inskolningens gång. ”Först var jag skeptisk, även om jag hade hört positivt 

om den tidigare. Det som var mycket positivt var att man som förälder fick vara med i alla 

moment vilket gjorde att man hemma kunde prata om vad som hänt under dagen eller skulle 

hända på förskolan”.  

 

Deltagandet i alla dagens händelser är något som föräldrarna upplever som positivt vilket 

återkommer i deras svar. En förälder som inskolat tidigare men med en annan metod menade att 

inskolningsmetoden ”gav mig bra insyn i verksamheten och rutinerna. Det är också föräldrarna 

som hjälper och är med sitt barn i de olika situationerna till exempel vid på och avklädning men 

också vid maten och vilan. En förälder hade svårt att se hur det skulle fungera efter de 

föräldraaktiva dagarna och menade att ”det som var svårt var det att föreställa sig hur barnet 

skulle klara sig utan mig, eftersom under tiden som jag var där ville hon vara med mig hela 

tiden”. 

 

Vad är delaktighet för er? 

 

Tre föräldrar har tolkat att frågan om delaktighet gäller för inskolningen i förskolan och fyra 

föräldrar har gjort tolkningen generellt.  

 

För föräldrarna är delaktighet kopplat till information och att få veta vad barnen är med om under 

dagen. En förälder uttrycker att ”delaktighet i inskolningssituation är för mig att få vara med och 

ta del av barnets vardag. Delaktighet är också att personalen ser och lyssnar på mitt barn”. 

Några föräldrar inskolade för första gången och upplevde att de inte visste vad som skulle 

förväntas av dem. En förälder anser att det är viktigt att få “lära känna personalen och få klara 

riktlinjer för vad som förväntas av oss som föräldrar”. Vikten av delaktighet för föräldrarna är 

också att få bli lyssnad till som förälder och få komma med önskemål kring sitt barns vardag. En 

förälder uttrycker: ”Delaktighet för mig är att få information från personalen och att jag får 

tycka till om saker och ting och berätta vad jag vill och känner men också få förklarat varför det 

inte kan bli som jag tänkt mig”. Delaktighet för en annan förälder är “att få vara med och 

bedöma vad som passar vårt barn, vad som fungerar/inte fungerar och anpassa inskolningen 

därefter”. 

 

Generellt kan man säga information är något som nästan alla föräldrarna kopplar ihop med 

delaktighet. Föräldrarna vill gärna få tid att prata med pedagogen vid hämtning och lämning. Hur 

pedagogen bemöter föräldrarna är också viktigt och en förälder menar att “för oss handlar 
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delaktighet om engagemang. Dels möjligheten till information men också ett utbyte av 

kommunikation”.  

 

En sammanfattning av föräldrarnas upplevelse av delaktighet tycks vara att utbyte av information 

är viktigt. Möjligheten att kunna påverka för sitt barn utan att vara närvarande men också att få 

möjligheten att delta. 

 

Beskriv på vilket sätt ni upplever att ni har fått vara delaktiga i barnets inskolning. Om ni 

inte känner att ni fått vara delaktiga, beskriv vad ni saknade? 

 

Föräldrarna har lite olika åsikter om hur deras syn på delaktigheten ser ut vid inskolningen men 

de flesta menar att genom att de har varit med hela dagar har de fått en inblick i sina barns 

kommande vardag. På så sätt har de också känt att de har kunnat berätta om sitt barn i de olika 

situationer som uppkommit under dagen. En förälder anser “att det var bra att få känna efter hur 

vi upplevde inskolningen vilket gjorde att man på förskolan var lyhörd för att kunna anpassa 

tempot på inskolningen”. En annan förälder menar att “eftersom man saknade kunskap om vad 

man skulle kunna vara delaktig i var det bra att få vara med i de olika aktiviteterna”. 

 

Pedagogernas lyhördhet och nära samarbete är något som flera föräldrar menar är viktigt. En 

förälder kände att kemin med pedagogen som utsetts till ansvarspedagog inte stämde. ”Vårt barn 

fick en pedagog som var ´hennes´ och vi kände att dom (och vi) inte riktigt ´bondade´. Då vår 

yngsta tydde sig till en annan pedagog så bytte dom ansvar helt naturligt vilket var mycket bra. 

Förmåga att läsa in och ändra”. En annan förälder menade att ”det fanns ett nära samarbete 

under inskolningen mellan förskola och föräldrar. Att få vara med på förskolan och att sedan 

slussas ut (med bra info från förskolan) var ok”. 

 

Hur viktigt är det för er att få vara delaktiga vid ert barns inskolning? 

 

Fem föräldrar uttrycker att det är mycket viktigt och två föräldrar anser att det är viktigt. Det 

handlar framförallt om att föräldrarna vill känna sig trygga och att barnen känns trygga i sin nya 

vardag. En förälder kände en viss oro eftersom de inte skulle kunna ha koll på sitt barn och 

“uttrycker att egentligen behövde jag bara se att det gick bra”. 

 

Vad tycker ni om inskolningsmetoden ni har varit med om? 

 

Alla föräldrar har svarat att de upplever metoden som en bra metod och känner sig nöjda. En 

förälder som inskolat tidigare skriver: ”Jag tycker att den var bra framförallt för att jag som 

förälder fick en mycket bättre bild av barnets vardag jämfört med den traditionella metoden”. 

En annan förälder ansåg: ”Generellt sett har den fungerat väl för oss men vi hade inget annat att 

jämföra med”. En förälder som har erfarenhet av den traditionella inskolningsmetoden skriver: 
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Mycket nöjd. Har varit på en annan förskola innan med en traditionell metod och det kändes lite 

hattigt. Som att man bara var på besök och inte var en del av förskolan” 

 

Om ni skall inskola fler gånger, skulle ni då välja denna metod eller skulle ni välja någon 

annan inskolningsmetod? Vilken i så fall? 

 

Fyra föräldrar svarar att de skulle välja den föräldraaktiva metoden. En förälder känner sig 

osäker svarar: ”vet inte”. En annan förälder skriver: ”för småttingar skulle vi välja två veckors 

igen”. En förälder utvecklar sitt svar genom att barn är olika som individer och har därför svårt 

att välja. Föräldern avslutar sitt svar med att ”vi troligtvis kommer att välja den föräldraaktiva 

om möjligheten finns att förlänga tiden men också byta metod vid behov”. 

 

 

7.2 Resultat från fjortondagars inskolning - förskola B 

 

Har ni inskolat barn tidigare i förskolan och i så fall hur många gånger? 

 

Tre av sju hade varit med om inskolning förut och fyra var med om det för första gången. Här 

kan man tänka att föräldrarna kan ha olika känslor och erfarenheter med sig in i inskolningen.  

 

Vilken information fick ni angående inskolningen på förskolan? 

 

Sex av sju hade fått brev hemskickat där det framgick vilket datum och tid som var avsatt för 

deras barns första inskolningsdag. En förälder hade fått tid och datum muntligt då man redan 

hade syskon till barnet på förskolan. Sedan hade samtliga fått sina resterande tider denna första 

inskolningsdag och här hade endast en förälder uttryckt i sitt svar att man gjorde upp tider 

tillsammans och skriver att ”vi fick hem ett brev där det stod när inskolningen skulle börja och 

att den varade i 2 veckor. Sedan bestämdes tiderna allt eftersom det passade mig och mitt barn”. 

De övriga sex svaren var att man fick resterande tider denna första dag och det gick inte att utläsa 

om det gavs färdiga tider eller om det funnits chans att påverka. 

 

Vilken inskolningsmetod använder man sig av? 

  

Sex svarade traditionell inskolning på fjorton dagar och en svarade att “vi gjorde en traditionell 

inskolning på 1 vecka pga. missförstånd, vid sista inskolningen. Övriga två gånger hade vi 2 

veckors inskolning”. 

 

Fick ni andra alternativ på inskolningsmetoder? I så fall vilka? 

 

Samtliga svarade nej på denna fråga. Två föräldrar uttryckte att de upplevde att man anpassade 

inskolningen efter deras barns behov. En uttryckte “att de efterfrågade ingen annan heller”. En 
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förälder uttryckte att det var “bra, men jag gillar att få strukturerat schema”. En annan förälder 

uttryckte sig att det är “ en bra metod. Skapar trygghet för barnet”. 

 

Hur upplever ni inskolningsmetoden som man använder sig av på denna förskola? 

  

Alla uttryckte att de tyckte att inskolningsmetoden var bra och att man var nöjda. En menade att 

det “kändes som att både barn och föräldrar fick en bra grund.” Medan en annan uttryckte att 

“Barnet får tid på sig att inskolas och blir inte bara inkastat. Barnet hinner vänja sig mer vid 

miljön, personalen och de andra barnen”. Man uttryckte också att man uppskattade att tiden 

succesivt utökades när barnet började lämnas själv, man upplevde inte det så ansträngande för 

varken barn eller föräldrar på detta sätt. 

 

Vad är delaktighet för er? 

 

Fyra av föräldrarna har svarat utifrån inskolningen och här tar samtliga upp om hur viktigt de ser 

på sin delaktighet för barnets trygghet vid inskolningen. En förälder uttryckte sig “att vi får vara 

med att påverka barnets vistelse på förskolan. Även att vi får information om vad som händer på 

förskolan”. Att ge sitt barn stöd och kunna få påverka i det som stärker deras barns trygghet och 

följa barnets introduktion i en ny “värld”. “Att vara där för vårt barn när hen vänjer sig vid en ny 

plats och nya människor”. Tre av föräldrarna läser ut frågan som en helhet. Här menar 

föräldrarna att de vill ha en bra kontakt med pedagogerna och att de får fortlöpande information 

om vad som händer i verksamheten, men också med det enskilda barnet. En förälder menar “att 

få veta vad som barnet gör på förskolan, både stort och smått, inte bara om de bajsat och ätit”. 

Föräldrarna tycker också att delaktighet är att kunna påverka i olika saker som rör det enskilda 

barnet och att ha viss möjlighet att kunna påverka barnets vistelse efter behov. En förälder 

uttryckte delaktighet som “ att man är med och styr själv till viss del efter vad man tycker passar 

sitt barn bäst. På vår förskola fungerade det perfekt med en bra balans av vad jag som förälder 

tyckte och vad personalen, som har en stor erfarenhet, tyckte!” 

 

Beskriv på vilket sätt ni upplever att ni har fått vara delaktiga i barnets inskolning. Om ni 

inte känner att ni fått vara delaktiga, beskriv vad ni saknade? 

 

Fem av föräldrarna menade att de upplevde sin delaktighet genom att man fått påverka 

inskolningstiderna, och hur snabbt man skall öka tiden utifrån “sitt barn”.  En annan förälder 

tyckte “att pedagogerna lyssnade både på barnet och föräldrarna under inskolningen”. och att 

man fått “berätta om barnets behov, t.ex. sömn”, vilket man såg på som viktigt för tryggheten 

när barnet sedan skulle lämnas. En förälder uttryckte delaktighet som att man ”var delaktig 

under de första inskolningsdagarna när man fick va med som förälder. Inskolningstiderna var 

redan bestämda och svåra att ändra när vi önskade någon liten ändring”.  En annan förälder “ 

hade önskat mig att man samtalade mer om barnet- dvs. om personlighet, vad de gillar osv…”. 
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Hur viktigt är det för er att få vara delaktiga vid ert barns inskolning? 

 

Alla föräldrar uppgav det som viktigt eller mycket viktigt att få vara delaktiga vid sitt barns 

inskolning. En förälder uttryckte det som “både för att få chansen att få vara med och se till att 

barnet får en bra start på förskolan samt för oss föräldrar skapar det en möjlighet att lära känna 

personalen och se hur man arbetar på förskolan”. En förälder uttrycker: “Mycket viktigt! Det är 

en stor händelse både för föräldrar och barnet, så att man är delaktig är jätteviktigt samtidigt 

som man får bra stöd av den erfarna personalen”. En annan förälder tyckte att det är viktigt, 

men menar också att “man kan ju inte vara hur delaktig som helst, då förskolan har sina regler 

och rutiner att följa”. En förälder uttryckte också att “det är viktigt den första veckan men den 

andra veckan vill man avlägsna sig och barnet är med fröknarna och vänjer sig att vara själva 

utan föräldrarna på förskolan”. 

 

Vad tycker ni om inskolningsmetoden ni har varit med om? 

 

Alla föräldrar tyckte att inskolningsmodellen varit bra och att man var nöjda. En förälder 

uttryckte sig att “det var en bra metod som fungerade väl” och att man upplevde att barnen blev 

“trygga med den succesiva utökningen av tiden”.  En annan förälder tyckte att “metoden varit 

bra, men hade önskat mer struktur under inskolningen, kanske bilder på vad barnet gjort under 

sin inskolning när vi inte var där”. En förälder uttryckte att ” Det var bra! Första veckan gick 

jättebra(när jag var på plats), andra veckan verkade gå mycket (för?) snabbt eftersom jag fick 

gå därifrån efter en stund och sedan hela tiden, ock verkade vårt barn och personal tycka att allt 

var OK”. 

 

Om ni skall inskola fler gånger, skulle ni då välja denna metod eller skulle ni välja någon 

annan inskolningsmetod? Vilken i så fall? 

 

En förälder uttryckte sig att “såvitt vi vet så är detta den enda metod att välja på. Dock har vi 

inget emot metoden så det skulle inte vara ett problem att använda den igen”. En annan menade 

“den har varit bra för just mitt barn. Det har aldrig varit några problem. Han har känt sig trygg 

från början”. En tredje menade “ att det var en bra metod som fungerar väl. Upplever att barnen 

blivit trygga på förskolan”. Sex av föräldrarna uppgav att de skulle valt samma “den traditionella 

tvåveckorsmetoden” igen. Medan en förälder inte visste. 
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7.3  Resultat - en jämförelse mellan metoderna 

 

Här görs en jämförelse mellan de olika förskolornas enkätsvar. 

 

Föräldrarnas erfarenhet kring inskolning såg ungefär likadant ut på förskolorna oavsett vilken 

inskolningsmetod man använde sig av. På förskola A hade tre föräldrar ingen tidigare erfarenhet 

av inskolning medan förskola B var det fyra föräldrar som inskolade för första gången. Fyra 

föräldrar i förskola A och tre föräldrar i förskola B hade tidigare varit med om inskolning på 

förskolan. Det innebär att föräldrarna har liknande erfarenhet av inskolning då de svarade på 

enkäten. 

 

På förskola B fick föräldrarna ett skriftligt brev hemskickat med besked om inskolningens första 

dag och tid. Informationen om övriga tider bestämdes gemensamt mellan pedagoger och 

föräldrar på förskolan. En förälder fick muntlig information eftersom de redan hade ett barn på 

förskolan. På förskolan A fick fyra föräldrar både muntlig och skriftlig information medan tre 

föräldrar fick enbart skriftlig information. Informationen bestod framförallt i att berätta hur 

tanken var med den föräldraaktiva inskolningen och att föräldrarna skulle avsätta två veckor men 

att vara med under tre hela dagar.  

 

Samtliga föräldrar ansåg att de inte hade fått några andra alternativ på inskolningsmetod och det 

var inte heller någon förälder som efterfrågade en annan metod. Några föräldrar på varje förskola 

menade att inskolningen kunde anpassas efter barnens behov. 

 

Alla föräldrar oavsett förskola var nöjda med metoden de hade varit med om. Vid förskola B 

tyckte föräldrarna att den långa perioden gav dem och barnen en mjukare invänjning samtidigt 

som föräldrarna till förskola A tyckte att de långa dagarna gav en bättre inblick i hela 

verksamheten för både dem själva och barnen. 

 

Frågan om vad delaktighet betyder för föräldrarna har tolkats lite olika. Några har tolkat frågan 

generellt medan de flesta föräldrarna har gjort sin tolkning utifrån ett inskolningsperspektiv. 

Föräldrarna som har tolkat det ur ett inskolningssyfte menade att de fått tillfälle att vara där som 

ett stöd och ge barnet trygghet vid invänjningen, men också som en möjlighet att få vara med och 

delta i verksamheten.  De andra föräldrarna har tolkat delaktigheten mer generellt kring barnets 

vistelse på förskolan. Det viktiga för föräldrarna är att ha en dialog med pedagogerna både vid 

hämtning och vid lämning. De vill också ha möjlighet att kunna påverka barnets vistelse, delta i 

verksamhetens olika aktiviteter samt att få komma med synpunkter kring det egna barnets behov. 

 

De flesta föräldrarnas upplevelser av delaktigheten på båda förskolorna innebar att få berätta om 

sitt barn och bli lyssnad till. Det fanns också möjlighet att få påverka inskolningstiderna och 

tempot på inskolningen. Någon förälder på förskola B saknade möjlighet att göra en ändring av 

den redan bestämda inskolningstiden. En del föräldrar på förskola A visste inte heller vad de 
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kunde vara delaktiga i och tyckte därför att de längre dagarna gjorde att de fick en inblick på vad 

de skulle kunna vara delaktiga i.  

 

Alla föräldrar på båda förskolorna uttrycker att det är viktigt/mycket viktigt att få vara delaktiga 

och se att deras barn har det bra och känns trygga i sin nya vardag. Många föräldrar ansåg också 

att det var viktigt att de kände sig trygga med att lämna sitt barn. 

 

Samtliga föräldrar på båda förskolorna var nöjda med den inskolningsmetod de hade varit med 

om. Några föräldrar ansåg att de inte hade något att jämföra med men kände sig ändå nöjda med 

inskolningsmetoden. Det fanns ett önskemål från en förälder på förskola B om bilder på barnet 

under inskolningstiden för att föräldern skulle kunna ta del av barnets vardag när föräldern inte 

var närvarande. På förskola A skulle fyra föräldrar välja samma inskolningsmetod som de varit 

med om, en förälder skulle välja fjortondagars metoden och två visste inte. På förskola B skulle 

sex föräldrar valt samma metod igen medan en förälder inte visste. I förskola A menade den ene 

föräldern att barn är olika som individer och därför var det svårt att kunna bestämma det nu. 

 

7.4 Sammanfattning av resultatet 
 

Delaktighet betyder olika beroende på vem som svarar på frågan och hur frågan tolkas. Det som 

lyser igenom i svaren från enkäterna är att kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger är 

den viktigaste formen av delaktighet för föräldrarna. Delaktigheten handlar mycket om tiden 

tillsammans med pedagogerna där föräldrarna kan få berätta om sitt barn och sitt eget behov. De 

flesta föräldrarna verkar nöjda med den inskolning de har varit med om vilket betyder att 

föräldrarna inte har sett det som ett behov att byta inskolningsmetod. Flera av föräldrarna hade 

ingen kunskap eller erfarenhet av någon annan metod och hade därför inget att jämföra med. 

Däremot hade föräldrarnas kännedom om hur en inskolning fungerar en påverkande effekt för 

deras egen delaktighet vid sitt barns inskolning. De föräldrar som varit med om inskolning 

tidigare visade sig vara mer bekväma i inskolningssituationen och kände sig mer trygga. 

 

De flesta av föräldrarna hade svarat på enkäten utifrån inskolningen, medan några hade svarat 

generellt kring barnets vistelse på förskolan om hur de såg på sin delaktighet och om det funnits 

möjligheter att förändra något vid inskolningen.  

 

7.5 Hur ser föräldrar på sin delaktighet vid inskolningen? 

Här sammanfattar vi frågeställning nr 1. 

 

Föräldrar ser betydelsen av sin delaktighet på olika sätt. De vill kunna påverka sitt barns 

inskolning efter sitt barns och sina egna förutsättningar för att uppnå bästa resultat.  De vill också 

få möjlighet att bli lyssnade till genom att få berätta om sitt barn. Under själva inskolningen 

ansåg en del föräldrar att det var betydelsefullt att få berätta om sitt barns behov i specifika 
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situationer. Föräldrarna ser först och främst till sig själv och sitt eget barn. Det blir en balansgång 

för pedagogerna att kunna bemöta föräldrarna och barnen ur ett private good perspektiv men 

eftersom inskolningen sker under en vanlig dag när även de tidigare inskolade barnen är i 

förskolan måste också hänsyn tas ur ett public good perspektiv.  

 

Föräldrar ansåg att det var viktigt att kunna vara delaktiga vid planering av inskolningstiderna 

och få en möjlighet att kunna göra vissa förändringar om behovet skulle uppstå. Betydelsen av 

delaktighet kopplade föräldrarna till barnets trygghet. 

 

7.6 Hur ser delaktigheten ut vid de olika inskolningsmetoderna? 

Här sammanfattar vi frågeställning nr 2. 

 

Delaktighet kan ses på skilda sätt och föräldrarna i studien har också upplevt delaktigheten olika 

genom de inskolningsmetoder som de deltagit i. Vid förskola A ser föräldrarna sin medverkan 

vid inskolningen som en viktig del då de kan följa barnets dag och de olika rutiner som finns på 

förskolan. Flera föräldrar menade att det var en trygghet att ha varit med hela dagar och att de 

sedan kunde prata med sitt barn om dagens upplevelser. På förskola B menade föräldrarna att 

man såg sin delaktighet genom att tillsammans med personalen bestämma tider och när de skulle 

börja lämna sitt barn. De tyckte att det var viktigt att diskutera tillsammans med personalen vad 

som blev bäst för deras barn. Både kommunikation och sampel är viktiga delar oavsett 

vilken inskolningsmetod föräldrarna deltagit i. Erfarenheten som föräldern skaffar sig vid 

inskolningen påverkar också förhållandet till pedagogerna vilket i sin tur kan påverka 

föräldrarnas delaktighet. 

 

7.7 Vilken möjlighet finns det för föräldrarna att påverka inskolningsmetoden? 

Här sammanfattar vi frågeställning nr 3. 

 

Genom kommunikationen med pedagogerna på förskolorna har föräldrarna kunnat påverka 

inskolningsmetoden i viss mån. Utgångspunkten har varit den metod som förskolorna har valt 

men utifrån barnet och förälderns behov har en flexibilitet funnits. För en del föräldrar som 

inskolade för första gången fanns det ingen kunskap om andra metoder och därför menade 

föräldrarna att de inte hade kunskapen om hur de kunde påverka. Vikten av kommunikationen 

mellan hem och förskola kommer åter i fokus. Dialogen som förs mellan pedagogerna och 

föräldrarna både före och under inskolningen är av största vikt för att inskolningen ska bli så bra 

som möjligt. Genom att berätta om metoden som förskolan har ger pedagogerna förutsättningar 

för föräldrarna att kunna göra val och komma med önskemål. 
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8 Analys 
 

Här analyserar vi vårt resultat utifrån Bowlby och Deweys teorier. Vidare har vi kopplat vårt 

resultat till tidigare forskning och aktuell litteratur i ämnet. 

8.1 Analys  

 

I svaren som vi fått in kan vi läsa ut att föräldrarna gör olika tolkningar om vad delaktighet är. En 

förälder i förskola A beskriver ett uppkommet scenario under inskolningen där deras barn inte 

“tydde” sig till den pedagog som utsetts till ansvarspedagog. Från förskolans håll bytte man då 

pedagog vilket föräldern uppskattade och upplevde som en form av delaktighet. Barnet och 

föräldern blev lyssnat på och förändringen blev “gynnsam” menade föräldern.   Det för tankarna 

till Bowlby (2010) och anknytningsteorin. Anknytning kan vara komplicerat och bara för att ett 

barn möter en vuxen under en tid är det inte säkert att det utvecklas en anknytning dem emellan. 

Barnet träffar många personer under sin tid i förskolan och det är inte alla vuxna som barnet 

knyter an vilket är viktigt att ha med sig.  Barnet måste känna att den vuxne är lyhörd för barnets 

behov och trygghet (a.a.) Genom pedagogens professionalitet löste sig situationen på ett bra sätt 

genom en lyhördhet för barnet och förälderns önskemål. Dewey (2004) menar att när ett 

gemensamt intresse föreligger blir det lättare för inblandade parter att på ett demokratiskt sätt 

lösa en uppkommen situation. I förskolan finns det olika beroendesituationer som betyder att alla 

vuxna måste lära sig att bjuda till och anpassa sig.  

 

Barnets trygghet är något som också speglar föräldrars syn på delaktighet. Men också förälderns 

egen känsla när de lämnar sitt barn på förskolan. Broberg m.fl. (2012) menar att om en förälder 

känner sig otrygg är det lätt att barnet används som objekt för att föräldern inte är bekväm med 

att lämna sitt barn. Hur barnet lämnas har stor betydelse för barnets fortsatta vistelse under dagen 

men också för föräldern som ska gå iväg till arbetet. En förälder som var orolig för hur 

lämningen skulle gå efter tre dagar uttryckte att “jag kunde ju inte ha koll då och egentligen 

behövde jag bara se att det gick bra ändå”. Genom den längre inskolningsperioden ansåg en del 

föräldrar att barnet hade en längre tid på sig att komma in i verksamheten och bli trygga. Genom 

att få vara med under fler dagar kändes det tryggare ansåg en förälder.  

 

Studien visade att föräldrar överlag var nöjda med den inskolningsmetod som förskolorna 

erbjudit. Det många föräldrar var noga med var hur upplevelsen i bemötandet var ifrån 

förskolornas pedagoger, att de fick känna sig tillfreds med tiden som gavs samt att föräldrarna 

fick svar på sina frågor och funderingar. Föräldrarna menade att det skulle finnas gott om 

utrymme att få prata om sitt barn. Niss (1988) menar att föräldrarna genomgår stora förändringar 

i sin vardag och bär på blandade känslor inför sitt barns inskolning och då är det extra viktigt att 

föräldrarna får känna att det funnits tid att både få prata och bli lyssnad till. Författaren (a.a.) 

menar vidare att just en god kommunikation mellan båda parter är viktig för att bygga upp en bra 

start på inskolningen och då menar författaren (a.a.) att inskolningsmodellen inte har så stor 
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betydelse. En god kommunikation är något som även Dewey (2004) förespråkade i sin teori och 

menade att genom kommunikationen skapas de bästa förutsättningarna för parterna. Föräldrar 

och pedagoger är beroende av varandra eftersom de har ett gemensamt intresse, nämligen barnet. 

Kunskapen om barnet tillhör föräldrarna vilket poängteras i en statlig utredning, SOU 1997:121 

och genom kommunikationen mellan föräldrarna och pedagogerna får barnet de bästa 

förutsättningarna vid inskolningen. Från förskolans håll kan hänsyn tas till speciella önskemål 

som föräldrarna kan ha. Förskolorna erbjuder uppföljningssamtal av inskolningen en tid efter att 

barnet blivit inskolat men det är viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas frågor även under tiden 

för inskolningen. En förälder uttryckte att det var viktigt att få berätta om sitt barn men också att 

få berättat för sig av pedagogerna varför det inte kunde bli som föräldern hade tänkt. Juul & 

Jensen (2009) ser mer till hur man framför och förhåller sig i ett samtal med föräldrarna. 

Pedagogen bör tänka på hur samtalet läggs fram så att föräldern inte upplever och känner sig 

underlägsen i samtalet. De (a.a.) menar vidare att pedagogerna i förskolan samtalar och har en 

närmare kontakt med föräldrarna än vad som sker i skolan. Niss & Söderström (1996) menar att 

det är pedagogen som är professionell i sitt yrkesutövande och att ansvaret då ligger hos 

pedagogen för att samarbetet mellan förskola och hem blir bra. Detta ansvar tas också upp i 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010) där det står att “ Förskollärare ska ansvara för att 

varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (rev.2010:13). Det 

är också oftast i förskolan de första mötena sker med pedagoger och det är här som förtroendet 

byggs upp. Flera av föräldrarna var nöjda och menade att det funnits tid att prata om sitt barn, 

medan någon i förskola B ansåg att det funnits för lite tid. Det framgick inte av svaret vad det 

berodde på.  

 

I rapporten som Devjak & Berčnik (2009) har gjort i Slovenien menar författarna att det alltid är 

pedagogens ansvar att kommunikationen fungerar på ett tillfredställande sätt. Föräldrarna ska 

givetvis inte fråntas ansvaret till kommunikationen men från förskolans håll måste man ta hänsyn 

till familjers olikheter och de kulturella skillnader som kan finnas. Föräldrars olika erfarenheter 

av inskolning spelar också en stor roll för hur de upplever sin delaktighet. Enligt Tallberg 

Broman (2013) kan maktaspekten också ha en betydelse för hur mycket man som förälder vågar 

vara delaktig. En del föräldrar hade inte inskolat tidigare och visste därför inte vad som skulle 

förväntas av dem. Då betyder den tillmötesgående pedagogen allt för föräldern. Avsatt tid för 

information anses som viktigt enligt några föräldrar och det blir då upp till pedagogens att finna 

tillfällen att lämna information till föräldrarna. Enligt Tallberg Broman (2013) måste pedagogen 

agera professionellt och inte lägga egna värderingar när det gäller föräldrarnas frågor eller oro 

över att lämna barnet ensamt på förskolan. Föräldrarnas olika erfarenheter i livet gör att de agerar 

på olika sätt när de inskolar sitt barn och då är det viktigt att föräldrarna bemöts efter sina 

förutsättningar av pedagogerna. 
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9. Diskussion 
 

Här diskuterar vi de resultat vi fått fram i en sammanfattande diskussion. Vi har delat in kapitlet i 

två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. Avslutningsvis tar vi upp om en eventuell 

fortsatt forskningsfråga. 

9.1 Resultatdiskussion  

 

Vår undersökning visar att det inte är inskolningsmetoden som är avgörande om man upplever 

delaktighet eller inte. Vi trodde nog att det var metoden som skulle vara avgörande för 

föräldrarnas känsla av delaktighet. Under inskolningen var det istället kommunikationen med 

pedagogerna som var en viktig del för föräldrarna. Det var samtalen sinsemellan som gjorde att 

föräldrarna kände sig delaktiga och då hade metoden inte lika stor betydelse. 

 

Vi upplever att föräldrar som haft en bra inskolning och känner sig nöjda med den modell 

förskolorna erbjudit, skulle i de flesta fall använt sig av densamma igen. En del föräldrar kände 

inte till någon annan metod och ansågs sig ha svårt att påverka metoden då. Vi tänker att det är 

viktigt att pedagogen förklarar grundtanken med den metod som förskolan arbetar efter. Om det 

finns en flexibilitet är det viktigt att föräldern får veta det för då finns det en möjlighet till 

påverkan.  

 

Att föräldrarna mer såg till barnets trygghet och sin egen roll vid inskolningen hade också en 

viktig betydelse för förälderns delaktighet. Föräldrarna vid de båda förskolorna uttryckte att det 

var viktigt att pedagogen hade tid för både barnet och föräldrarna vid inskolningen. Den förälder 

som ansåg att det funnits för lite tid, kan kanske fått för lite uppmärksamhet av pedagogen. Det 

kan också bero på att föräldern känner en stark oro för att lämna sitt barn och inte är helt trygg 

med att andra ska kunna ta hand om barnet lika bra. Pramling (1993) menar att föräldrar kan bära 

med sig känslor som skam och skuld över att någon annan än de själva skall ta hand om deras 

barn, eftersom att föräldern inte skall finnas där när deras barn gör framsteg av olika slag.  Det är 

heller inte alltid enkelt för pedagogen att räcka till då den har ett ansvar för hela barngruppen 

under inskolningen och inte alltid kan påverka i saker som sker runt omkring. Här får pedagogen 

tänka att föräldern ser på sitt barns bästa medan pedagogerna skall se det ur ett annat perspektiv 

där man ser till hela barngruppens intressen. Englund (2003) menar att idag har det blivit mer ett 

private good tänkande genom att vi ska se mer till individen. I förskolan måste vi pedagoger se 

utifrån båda perspektiven. Vi måste se det enskilda barnet och dess behov samtidigt som vi måste 

se till hela gruppen, ett public good perspektiv. Det är inte alltid så enkelt för föräldrarna att 

förstå. Men som en förälder i förskola A uttryckte var det “viktigt att få veta varför det inte 

kunde bli som jag (föräldern) tänkt”. Här tänker vi att det är viktigt att samarbeta och diskutera 

tillsammans med föräldern och att vi tydliggör och berättar varför vissa saker sker samt att 

föräldern skall känna tillit att ställa frågor. Kan föräldern och pedagogen hålla en god och öppen 

relation inger det en trygghet främst hos föräldern, men även hos barnet. Det viktiga är att 



    
 

36 
 

pedagogen inte lägger fram sina egna värderingar om meningsskiljaktigheter uppstår. Tallberg 

Broman (2013) menar att det är ett professionellt förhållningssätt som ska genomsyra 

verksamheten. Hänsyn måste också tas till de kulturella olikheter som finns i vårt samhälle och 

från förskolans håll måste vi anpassa vårt sätt att bemöta föräldrarna individuellt precis som vi 

gör med barnen.  I dagens samhälle med all tillgång till internet och sociala medier måste vi 

räkna med att föräldrar är mer pålästa vilket gör att vi som förskollärare också måste vara mer 

pålästa när det gäller våra styrdokument eftersom det trots allt är de som är den röda tråden i vårt 

arbete med barnen.  Tallberg Broman (2009) tar upp den svårighet som kan ske när högutbildade 

föräldrar kommer med sina krav och önskemål. Vi tror att genom ett bra bemötande vid 

inskolningen, byggs det upp en god relation och ett bra förtroende som blir en av grundpelarna 

till ett gott samarbete mellan alla parter. Föräldrarna får en förståelse för att det är många barn 

som ska få ut det bästa av dagen och inte bara deras barn. Om vi är tydliga redan från början tror 

vi att både föräldrar, barn och pedagoger vinner på det i längden.  

 

När vi jämförde vad som skilde sig mest åt mellan inskolningsmetoderna och hur föräldrarna 

upplevde sin delaktighet, var den största skillnaden att föräldrarna i förskola A fick följa barnens 

hela dag och vara delaktiga i hela dagens verksamhet. Här tänker vi att en förälder som ser och 

deltar i verksamheten får en annan inblick och förståelse hur barnens vardag kommer att se ut. 

Medan föräldrarna i förskola B mer fanns med i bakgrunden som stöd för sitt barn. Föräldrarna 

här såg heller inte dagen i sin helhet utan de var med sitt barn i verksamheten två - tre timmar åt 

gången, oftast under förmiddagen. Men svaren som vi fick in visade att flertalet av föräldrarna 

ändå upplevde att de varit delaktiga. Här förvånades vi av resultatet eftersom som vi trodde att 

delaktigheten skulle vara mer tydlig i den föräldraaktiva inskolningsmetoden. Vi som pedagoger 

kanske tänker och lägger för stor vikt vid olika inskolningsmetoder, när det kanske mer är av 

betydelse att se till barnens och föräldrarnas olika behov och stärka dem i deras osäkerhet inför 

inskolningen. Framförallt är det viktigt att vi inte glömmer barnen som redan har blivit 

inskolade. De påverkas också av att det kommer nya barn och föräldrar som ska delta i 

verksamheten. Frågan är om de redan inskolade barnen blir olika påverkade beroende på 

inskolningsmetoden?  

 

När vi analyserar de svar som vi fått in av föräldrarna, kan vi läsa ut och förstå att de tycker det 

är mycket viktigt att förskolan ger information om inskolningen före det första mötet.  Det skapar 

en trygghet hos föräldrarna att i god tid både få tid och datum för inskolningen. Här ser vi vikten 

av rutiner för hur informationen om inskolningen hade lämnats till föräldrarna. Vi tror att det 

handlar om trygghet, men också att föräldern i god tid kan planera för sitt barns inskolning för att 

på bästa sätt finnas tillgänglig och delaktig för sitt barn. 

  

Avslutningsvis vill vi poängtera att det har varit svårt att finna litteratur som belyser föräldrars 

delaktighet i alla fall inom förskolans värld. Vi tror att det kan bero på att delaktigheten har 

kommit mer i rampljuset de senaste åren. 
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9.2 Metoddiskussion 
 

Vi gjorde vår studie på två förskolor för att jämföra dessa båda inskolningssätt. Vi valde en 

förskola på landet och en i storstaden då vi trodde att det skulle bli en större skillnad. Vårt 

studieresultat kan bara visa på hur det ser ut på dessa två förskolor och inte generellt i hela 

landet. Vi tänker att hade undersökningen gjorts i samband med barnens inskolningar hade 

föräldrarna haft lättare för att svara på frågorna i enkäterna, samt att vi hade kunnat genomföra 

en observation i samband med barnens inskolningar. Genom observation hade vi kunnat studera 

hur pedagogerna arbetar för att få föräldrarna delaktiga och hur man samverkar tillsammans. 

 

Av de intervjuenkäter som delades ut till föräldrarna hade vi fått in 40 procent då sista datumet 

för inlämning gått ut och vi skrev då en påminnelse på anslagstavlan för att försöka få in fler 

enkäter och fick då in totalt 70 procent. Det vi hade kunnat göra annorlunda är att vi hade 

numrerat enkäterna och påmint de föräldrar som inte lämnat tillbaka enkäten. Men vi ville att 

föräldrarna skulle kunna känna sig helt anonyma i sina svar även mot oss som gjorde 

undersökningen. Vi anser oss nöjda med de svar vi har fått in. Vi tänker att många är 

”enkättrötta” i slutet av läsåret, då det ofta delas ut utvärderingsenkäter i slutet på vårterminen. 

Det kan vara krävande att tänka tillbaka i nästan ett år för en del och komma i håg hur 

inskolningen var. Vi anser oss ändå att vi fått en kännedom hur föräldrarna uppfattat sina barns 

inskolning och sin delaktighet i vår undersökning. Valet med intervjufrågor ser vi som positivt 

då föräldrarna svarade med egna ord hur de upplevde sin delaktighet och inte fasta svar som i en 

kryssenkät.  

9.3 Tankar om vidare forskning 

 

Resultatet i vår studie visade att föräldrarna var nöjda med den inskolningsmetod de varit med 

om och de flesta hade valt samma metod igen. Det som återkom i svaren var att föräldrarna såg 

kommunikationen som den viktigaste formen av delaktighet. Här tänker vi att det hade varit 

intressant att göra en vidare forskning om pedagoger och föräldrar ser likadant på 

kommunikationen under den viktiga inskolningstiden. Avsätter pedagoger tillräckligt mycket tid 

vid inskolningar för att föräldrar skall känna sig tillfredsställda och trygga då de skall lämna bort 

det käraste de har? Kan förskolan förbereda inskolningar på andra sätt, så att föräldrar kan känna 

sig ännu mer delaktiga för sina barns välbefinnande? 
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Bilagor 
 

Förfrågan till föräldrar. 

 

Hej! 

  

Vi heter Petra Olsson och Åsa Nilsson och är två studerande som går sista terminen på 

vår lärarutbildning, Lärare i förskola och förskoleklass på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

ska skriva vårt examensarbete under sommaren och det handlar om ”Föräldrars 

delaktighet vid sitt/sina barns inskolning”. Vi vill undersöka hur föräldrar upplever sin 

delaktighet i introduktionen i förskolan, samt om man har någon möjlighet att påverka 

inskolningsmetoden? 

  

I förskolans läroplan Lpfö 98 (Reviderad 2010) står det att förskollärare ska ansvara för 

”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 

98, Skolverket, rev.2010. s. 13). Vi anser att inskolningen är betydelsefull för att barnen 

skall få en god och trygg start till den fortsatta förskoletiden. Därför vill vi med denna 

intervjuenkät få föräldrars syn på delaktigheten i sina barns inskolning. 

  

Studien görs på två förskolor med olika inskolningsmetoder. 

I enlighet med de forskningsetiska reglerna kommer vi naturligtvis inte att nämna några 

namn på medverkande föräldrar och barn. Vi kommer heller inte nämna namnen på de 

förskolor som våra studier gjorts på. Svaren på intervjufrågorna lämnas in anonymt i ett 

igenklistrat kuvert. 

  

OBS! 

Det är viktigt att Ni svarar på alla frågorna så utförligt som möjligt. Motivera gärna 

Ert svar. Utan Ert svar blir vår studie inte tillförlitlig och kan då inte användas i 

vårt examensarbete. 

  

Sista dag att lämna tillbaka enkäten är den 9 juni. 

  

 Har ni frågor går det bra att maila oss på följande adresser: 

  

Petra Olsson xxxxx@student.lnu.se 

Åsa Nilsson xxxxx@student.lnu.se 

  

  

Tack för er medverkan! 

Petra Olsson & Åsa Nilsson 



    
 

 
 

Beskrivning av inskolningsmetoderna: 

  

Den föräldraaktiva inskolningen innebär att föräldern är med i tre hela dagar som stöd 

för barnet. Från den fjärde dagen börjar barnet att lämnas själv på förskolan. Barnet har 

till en början kortare dagar som successivt utökas. Föräldern bör avsätta två veckor för 

inskolningen. Den traditionella inskolningen varar i två veckor. Den första veckan är 

barnet på korta besök med föräldern för att få en kännedom om verksamheten. Sedan 

går det över i andra veckan då man lämnar först korta stunder som utökas under 

veckan. Efter dessa två veckor börjar barnet efter sitt schema. 

  

  

Om ni inte får plats med ditt svar på raderna vid frågorna går det bra att fortsätta på 

baksidan eller på ett löst papper. Tänk bara på att markera vilken fråga ni svarar på. 

  
1. Har ni inskolat barn tidigare i förskolan och i så fall hur många gånger? 

___________________________________________________________ 

2. Vilken information fick ni angående inskolningen på förskolan? 

___________________________________________________________ 

3. Vilken inskolningsmetod använder man sig av? 

___________________________________________________________ 

4. Fick ni andra alternativ på inskolningsmetoder? Vilka i så fall? 

___________________________________________________________ 

5. Hur upplever ni inskolningsmetoden som man använder sig av på denna förskola? 

___________________________________________________________ 

6. Vad är delaktighet för er? 

___________________________________________________________ 

7. Beskriv på vilket sätt ni upplever att ni har fått vara delaktiga i barnets inskolning. Om 

ni inte känner att ni fått vara delaktiga, beskriv vad ni saknade? 

__________________________________________________________ 

8. Hur viktigt är det för er att få vara delaktiga vid ert barns inskolning? 

__________________________________________________________ 

9. Vad tycker ni om inskolningsmetoden ni har varit med om? 

__________________________________________________________ 

10. Om ni skall inskola fler gånger, skulle ni då välja denna metod eller skulle ni välja 

någon annan inskolningsmetod? Vilken i så fall? 

__________________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan. Glöm inte att klistra igen kuvertet. Ni lämnar ert 

svar i lådan i hallen senast den 9 juni 2014. 


