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Abstract
Samarbetet mellan hem och förskola är enligt tidigare forskning en viktig del i barns
förskolegång. Föreliggande studie fokuserar på inskolningen som är början på detta
samarbete där föräldern är en betydelsefull part. Av den anledningen utgår studien från
ett föräldraperspektiv på inskolning. För att synliggöra en nyanserad bild av föräldern
och skapa förståelse för vem förskoleföräldern är syftar studien till att söka kunskap om
vilka föräldraidentiteter som framträder i upplevelser under inskolning i förskolan.
Studiens teoretiska utgångspunkt består av ett identitetsteoretiskt perspektiv där
identiteter betraktas som socialt konstruerade. Studien är baserad på intervjuer med
föräldrar där deras upplevelser av inskolning i förskolan lyfts fram. Analysen av dessa
upplevelser resulterade i två teman; Föräldraidentiteter i medvind respektive
Föräldraidentiteter i motvind. Ur dessa teman har i sin tur olika föräldraidentiteter
kunnat utmönstras. Resultatet visar vilka föräldraidentiteter som framträder i
upplevelser av främjande respektive utmanande faktorer för deltagande i inskolning i
förskolan. Upplevelser av delaktighet, inflytande och information dominerar båda
kategorierna. I slutsatsen framhålls inskolningens betydelse för föräldraidentiteterna
samt för det fortsatta samarbetet mellan hem och förskola.
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Inledning

Dagligen möter förskolepersonal föräldrar i sitt yrke och vem de tror att föräldern är

påverkar deras sätt att vara mot dem. Det övergripande syftet med studien är att

synliggöra föräldern i mötet med förskolan. Detta kan bidra till en förståelse för vem

föräldern är och att förskolepersonal möter olika föräldrar. En studie av dessa möten kan

skapa en bild av föräldern i kontrast till bilden av den ideala föräldern som Skolverkets

allmänna råd (2017) bidrar till i sina beskrivningar om samarbetet mellan hem och

förskola. I och med denna kontrast blir det intressant att synliggöra en mer nyanserad

bild av föräldern. Av den anledningen kommer studien att belysa identitetsskapande i

samband med inskolning i förskolan.

Utgångspunkt för studien är förälderns del i inskolningen som är inledningen på

samarbetet mellan hem och förskola. Hur föräldern upplever sin del i inskolningen kan

bidra till förståelsen för vem förskoleföräldern är. Att lyfta fram vad föräldern har

upplevt är nödvändigt för att kunna synliggöra vilka identiteter som i sin tur framträder

genom dessa upplevelser. Det är en mycket komplex fråga vem förskoleföräldern är och

att synliggöra vilka föräldraidentiteter som framträder under inskolning i förskolan är

dessutom intressant eftersom det kan visa hur identiteter formas i ett tidigt skede. Detta

skede skulle i sin tur kunna ha betydelse för det fortsatta samarbetet mellan hem och

förskola och är även av den anledningen värt att studera.

I föreliggande studie används begreppet förskoleförälder synonymt med förälder.

Begreppet föräldraidentitet används istället för förskoleföräldraidentitet för att

underlätta läsningen och begreppet förskolepersonal används i syfte att både innefatta

förskollärare och barnskötare.
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Bakgrund

I följande kapitel presenteras inledningsvis studiens teoretiska utgångspunkt som sedan

följs av hur föräldrars möte med förskolan ser ut idag. Därefter behandlas hur

inskolning i förskolan kan förstås enligt Skolverkets ramar. Avslutningsvis redogörs för

den tidigare forskningen inom problemområdet.

Studiens teoretiska utgångspunkt

Enligt Kinnvall (2003) finns det flera olika teoretiska utgångpunkter för hur identiteter

kan förstås. Ett sätt att betrakta identiteter är utifrån att de är socialt konstruerade

(Petersson & Roberson, 2003) vilket även utgör föreliggande studies identitetsteoretiska

perspektiv. Identiteter som sociala konstruktioner handlar enligt Petersson och

Robertson (2003) om vilken kontext som identiteterna betraktas i. I föreliggande studie

studeras föräldraidentiteter i kontexten av föräldrars möte med förskolan. Inskolningen

som kontext innebär en omställning för både barn och förälder med en ny miljö och

möten med nya människor. I ett nytt sammanhang som detta händer det något med

identiteter, både innan och i mötet med förskolan. Identiteter som sociala konstruktioner

påverkas alltså av vår omgivning och är enligt Kinnvall (2003) därför ständigt

föränderliga. Detta innebär att en individ kan skapa flera olika identiteter beroende på

kontext och de är därmed inte beständiga. Identitetskonstruktionen har därför även att

göra med hur vi betraktar oss själva i förhållande till hur vi uppfattar att andra betraktar

oss. Detta innebär i sin tur att människor dels formar verkligheten de befinner sig i och

dels att de formas av den (a.a.).

Genom att betrakta identiteter som sociala konstruktioner blir det alltså möjligt att

synliggöra vilka föräldraidentiteter som framträder under inskolning i förskolan vilket,

som inledningsvis nämndes, kan skapa en nyanserad bild av föräldern och bidra till

förståelsen för vem förskoleföräldern är.

Föräldrars möte med förskolan

Enligt Skollagen (2010)  har barn, från och med att de fyller ett år, rätt att gå i förskolan.

Nedan presenteras en tabell med den senaste statistiken på riksnivå från Skolverket
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(2018b) som visar folkbokförda barn i Sverige som var inskrivna på någon typ av

förskoleverksamhet under 2017.

Ålder Andel (%) inskrivna barn Antal inskrivna barn

1 år 48,6 59094

2 år 89,2 107031

Figur 1. Statistik över folkbokförda barn i Sverige inskrivna på någon typ av

förskoleverksamhet under år 2017

Detta visar att nästan 90 av 100 föräldrar blir förskoleföräldrar senast under barnets

andra levnadsår. Denna omställning innebär enligt Föräldrastödsutredningen (2008) att

det samhälleliga stöd som föräldrar har erbjudits av BVC under barnets första levnadsår

övergår till förskolans verksamhet som fortsättningsvis kan ses som föräldrarnas

primära samhällsstöd. Dagens föräldraskap präglas alltså av att barn går i förskolan och

därför kommer föräldraskapet också att innebära inskolning.

Hur ska Skolverkets ramar förstås?

Enligt Läroplanen för förskolans, Lpfö 98 (Skolverket 2016) riktlinjer ska förskollärare

ansvara för att barn och föräldrar får en god introduktion i förskolan. I den nya

reviderade läroplanen för förskolan, som träder i kraft den första juli 2019, framgår

detta inte längre som en riktlinje för förskollärare utan som rektorns ansvar (Skolverket

2018a). I de allmänna råden för förskolan Skolverket (2017) redogörs för vad som

menas med en god introduktion. Här framgår bland annat vikten av att man som

förskollärare lägger grunden för att barn och föräldrar ska känna sig trygga och få

förtroende för förskolans verksamhet och dess personal. Det framgår även att

introduktionen ska utformas utifrån barnet och dess förutsättningar samt vikten av en

förtroendefull relation mellan hem och förskola. Information om exempelvis förskolans

uppdrag och vem som är ansvarig för barnet under introduktionen ska delges

föräldrarna. Även information som rör föräldrars möjligheter till inflytande och vad som

förväntas av dem bör framgå (a.a.). I de allmänna råden för förskolan (Skolverket,

2017) framgår föräldrars möjligheter till inflytande och insyn i förskolans verksamhet
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som självklar. Vikten av reellt inflytande lyfts fram både när det gäller verksamhetens

organisation samt frågor som rör individen.

Enligt Niss (2017) förståelse för Skolverkets riktlinjer behöver barn stegvis vänja sig

vid en ny tillvaro med nya barn och vuxna i ny miljö när de ska börja på förskolan.

Detta sker tillsammans med en av, eller båda, barnets föräldrar vilket innebär att även de

får grundläggande kännedom om förskolans verksamhet (Niss, 2017; Skolverket, 2017).

I Sverige är det i huvudsak två olika inskolningsmetoder som tillämpas, nämligen den

traditionella metoden respektive den föräldraaktiva metoden (Lindgren & Torro, 2017).

Dessa inskolningsmetoder visar på olika ideal för inskolning.

Enligt Lindgren och Torro (2017) går den traditionella metoden ut på att barnet under

två veckor vänjer sig vid att vara på förskolan genom att tiden successivt förlängs. De

första dagarna tillbringar barnet endast kortare stunder på förskolan tillsammans med

föräldrarna för att slutligen lämnas längre och längre stunder. En pedagog ansvarar för

barnet och försöker aktivt att bygga en relation medan föräldern ska förhålla sig passiv

den tid som spenderas tillsammans med barnet på förskolan. Den föräldraaktiva

metoden går ut på att barn och föräldrar redan från början är med under vanligtvis tre

hela dagar. De är då med i verksamheten och får på så sätt möjlighet att skapa relationer

till alla pedagoger och förskolebarn på avdelningen. Till skillnad mot den traditionella

metoden där föräldrarna ska förhålla sig passiva är föräldrarna inom denna metod aktiva

i allt som sker under dagarna. Efter dessa dagar lämnas barnet på förskolan, oftast under

ett par timmar för att sedan ganska snart lämnas större delen av dagen (a.a.). Oavsett

inskolningsmetod är förälderns deltagande avgörande för att barnet ska känna sig tryggt

och kunna knyta an till pedagogerna på förskolan och därför bör inskolningen anpassas

efter barnets och föräldrarnas förutsättningar (Lindgren & Torro, 2017; Niss 2017).

Detta knyter delvis an till de allmänna råden för förskolan om god introduktion i

förskolan (Skolverket 2017) där det framgår att inskolningen ska utformas efter

inskolningsbarnets behov och förutsättningar. Enligt Lindgren och Torro (2017) och

Niss (2017) förståelse för Skolverkets riktlinjer är inskolningen inte bara grundläggande

för barnets trygghet och anknytning utan även för samarbetet mellan hem och förskola

som kommer att fortgå under barnets tid i förskolan.
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Tidigare forskning

Nu följer en genomgång av den tidigare forskningen inom området där barns

övergångar under förskoleåren och föräldrars möte med förskolan kommer att belysas

så väl som samarbetet mellan hem och förskola.

Barns övergångar under förskoleåren och föräldrars möte med förskolan

Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) har sammanställt forskning som handlar om

barns övergångar under förskoleåren. I deras sammanställning framgår att de flesta

svenska studier inom forskningsfältet rör barns övergångar från förskola till

förskoleklass där studier om hur dessa övergångar kan utformas för att underlätta för

barnen är mest förekommande. En del av forskningen som gjorts mellan 1982 och tidigt

2000-tal rör även barns inskolning i förskolan samt övergången från förskola till skola

innan förskoleklassen infördes. Till största del har denna forskning utgått från ett

förskollärarperspektiv och/eller ett föräldraperspektiv. Forskning ur barns perspektiv har

dessutom förekommit (a.a.). Övergångar mellan åldersbestämda förskoleavdelningar har

likaså undersökts (Garpelin och Kallberg, 2008).

Även forskning som gjorts på senare år i Sverige om barns övergångar under

förskoleåren handlar främst om övergången från förskola till förskoleklass (t.ex.

Alatalo, Meier & Frank, 2014; Ackesjö, 2015) där förskollärares erfarenheter av

övergångar och övergångarnas organisering har undersökts. En liten del av den

forskningen som gjorts under 2000-talet fokuserar på övergången från hem till förskola,

det vill säga på barns inskolning i förskolan (Markström & Simonsson, 2017; Månsson,

2011; Simonsson, 2015; Simonsson & Thorell, 2010).

Barns övergång från hem till förskola innefattar även föräldrars möte med förskola och

dagens föräldraskap kan enligt Gars (2002) till viss del ses som offentligt eftersom

förskolans verksamhet organiseras av stat och kommun, det vill säga samhället. Denna

del av föräldraskapet handlar enligt Petrie och Holloway (2006) om kontakten med

förskolan och dess verksamhet och i samband med detta även barnets lärande. I

resultatet av studien, där mammors föräldraroll har undersökts, framkom att deras olika

förväntningar och synsätt på förskolan påverkar deras roll i barnets förskolegång och

lärande. Vidare är dessa förväntningar och synsätt ett resultat av mammornas bakgrund
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och levnadssätt vilket inte bara påverkar deras roll i barnets förskolegång och lärande

utan i sin tur även relationen mellan hem och förskola (a.a.). Samtidigt menar Böök och

Perala-Littunen (2008) samt Polivanova (2018) att föräldrarollen dessutom skapas

genom olika förväntningar från omgivningen. Lunneblads (2013) studie, som utgår från

ett förskollärarperspektiv, handlar även om familjens möte med förskolan. Dock ur ett

annat perspektiv, nämligen de nyanlända familjernas möte med och mottagande i

förskolans verksamhet. Detta är ofta deras första möte med det svenska samhället och

komplexiteten i detta är enligt studiens resultat ofrånkomlig. Förskollärares skilda

perspektiv på hur nyanlända familjer ska mottas i förskolan synliggörs. Det ena

perspektivet handlar om att verksamheten ska anpassas efter familjen och barnets behov

medan det andra perspektivet handlar om att familjen ska anpassas till verksamheten i

förskolan. Precis som i Petrie och Holloways (2006) studie blir existerande

förväntningar och normer synliga även i detta sammanhang (a.a.).

Samarbetet mellan hem och förskola och inskolning som ett samarbete

Den svenska forskningen som gjorts under 2000-talet om föräldraskap i förhållande till

förskolan handlar framför allt om samarbetet mellan hem och förskola men även om

föräldraskap i förhållande till förskolan ur olika perspektiv (Löfdahl, 2014; Markström

& Simonsson, 2013; Sandberg & Vuorinen, 2006; Vallberg Roth, 2011; Vuorinen,

Sandberg, Sheridan & Williams, 2013; Vuorinen, 2010; Vuorinen, 2018). Gemensamt

för den ovannämnda forskningen är att den uteslutande genomförts genom kvalitativa

metoder där intervjuer i första hand använts som datainsamlingsmetod men observation

som metod har även förekommit. Till största del är det förskollärarperspektivet som

lyfts fram men även föräldraperspektivet finns representerat. Den forskning som

fokuserar på inskolning i förskolan utgår främst från ett barnperspektiv (Månsson, 2011;

Simonsson, 2015; Simonsson & Thorell, 2010). Forskning ur ett förskollärarperspektiv

har även gjorts (Markström & Simonsson, 2017). Gemensamt för denna forskning är att

den genomförts genom kvalitativa metoder där observationer eller intervjuer har använts

som datainsamlingsmetoder. Ytterligare en gemensam aspekt är att bristen på forskning

om inskolning i förskolan synliggörs.

Med utgångspunkt från att samarbetet mellan hem och förskola är en del av läroplanen

har Vuorinen et al. (2013) i sin studie undersökt vilken syn förskollärare har på

kompetenser i detta sammanhang. I resultatet framgår att förskollärares syn på
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kompetenser i samband med samarbetet mellan hem och förskola handlar om sociala

och kommunikativa kompetenser, kompetenser i att förmedla verksamhetens

pedagogiska innehåll samt kompetenser i att stötta föräldrar i deras föräldraroll.

Författarna menar att förskollärarna, i deras möten med föräldrar, främst försökte lyfta

fram kompetenser rörande det pedagogiska innehållet i verksamheten medan de

samtidigt uppfattade att föräldrarna främst eftersökte sociala och kommunikativa

kompetenser (a.a.). Även Löfdahl (2014) har undersökt relationen mellan hem och

förskola och menar mot bakgrund av sin studie att förskollärare främst använde sig av

två olika professionella strategier för att hantera relationer förskollärare och föräldrar

emellan. Dessa professionella strategier handlar dels om vikten av att förmedla en trygg

verksamhet och dels om att skapa tillitsfulla relationer genom att synliggöra

verksamheten kopplad till förskolans läroplan (a.a.). Till skillnad från Vuorinen et al.

(2013) och Löfdahl (2014) som undersökt samarbetet mellan hem och förskola ur ett

förskollärarperspektiv har Vuorinen (2018) undersökt detta ur ett föräldraperspektiv.

Resultatet visar att föräldrar kan betraktas som kunder i förhållande till förskola

eftersom de väljer och utvärderar förskolor för att hitta omsorgstagande personal som i

sin tur kan ta över delar av föräldraansvaret under den tid som barnet tillbringar på

förskolan. I första hand prioriterade föräldrarna olika aspekter på omsorg medan

aspekter som rörde barnens lärande kom i andra hand (a.a.).

Vuorinen (2010) har med utgångspunkt från dagens komplexa föräldraskap undersökt

på vilka olika sätt förskollärare stöttar föräldrar i deras föräldraroll. Resultatet visar att

förskollärare har viljan att stötta föräldrar och för att göra det använde de sig av

varierande tillvägagångssätt. Dock framgår det även att förskollärare var mer eller

mindre samarbetsvilliga i fråga om att stötta föräldrar eftersom de i vissa fall inte bistod

med något stöd (a.a.). Vallberg Roth (2011) synliggör en annan del i dagens komplexa

föräldraskap, nämligen föräldraskapet i förhållande till de ökade kraven på

dokumentation och bedömning i förskola och skola. Författaren menar att föräldrar inte

har något inflytande i huruvida dokumentation och bedömning ska ske i förskola och

skola eftersom det bestäms av staten. Dokumentation och bedömning av barn kan i

förlängningen ses som en bedömning av föräldrarna. Detta kan i sin tur stödja och

stärka föräldraskapet men också underminera det. Dock framkommer det delade

meningar i huruvida det är föräldrar eller skola som ska ansvara för att barn klarar

skolan (a.a.).
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I Sandberg och Vuorinen (2006) har olika former av samarbete mellan hem och förskola

undersökts och resultatet visar att samarbetet främst ägde rum i de dagliga möten som

sker vid hämtning och lämning. Även utvecklingssamtal och föräldramöten

möjliggjorde samarbete mellan föräldrar och förskollärare. De varierande formerna för

samarbete gynnade i sin tur en god relation mellan hem och förskola eftersom det var

individuellt vilken form som föredrogs (a.a.). Markström och Simonsson (2013) har

riktat in sig specifikt mot utvecklingssamtal i förskolan och menar att dessa kan ses som

en granskningspraktik av barn, föräldrar, förskola samt yrkesprofession. De framhåller

även utvecklingssamtal som ett tillfälle för föräldrar att få stöd samtidigt som föräldrar

kan bistå förskollärare med information som i sin tur kan leda till ett bättre stöd för

barnet i fråga. Följaktligen visade resultatet att utvecklingssamtalen gynnade samarbetet

mellan hem och förskola (a.a.).

I Simonsson (2015) och Simonsson och Thorell (2010) har barns sociala samspel under

inskolning i förskolan undersökts. De har dessutom undersökt betydelsen av artefakter

som redskap för barns relationsbyggande under inskolning. Simonsson och Thorell

(2010) menar att barn under inskolning i förskola möter en verksamhet och en

barngrupp som innehåller normer och förväntningar som i sin tur påverkar det sociala

samspelet. Resultatet visar att barn redan under inskolningen är aktiva i att skapa sitt

sociala liv genom samspelsprocesser med andra barn och vuxna samt genom

användandet av artefakter (a.a.). I Simonsson (2015) framgår ett liknande resultat som

även det belyser barns agens och deras sociala samspelsprocesser med andra barn under

inskolning i förskolan. Resultatet synliggör även betydelsen av artefakter under barns

inskolning i förskolan. Dessa kan användas på olika sätt för att skapa trygghet, fungera

relationsskapande men också för att synliggöra existerande normer inom barngruppen

på förskolan (a.a.). Månsson (2011) belyser ett annat perspektiv på barns inskolning i

förskola nämligen barns subjektskapande ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att

förskollärare kan påverka barns subjektskapande genom vilka positioner de tillskriver

barnen. Två skilda positioner som barnen tillskrevs i studien tas upp i resultatet, barnet

positionerat som krävande och barnet positionerat som kompetent. Dessa olika

positioneringar kan i sin tur betraktas ur ett genusperspektiv då exempelvis majoriteten

av barnen som positionerades som krävande, var flickor. Detta visar på att

förskollärarna har del i hur barn uppfattar sig själva ur ett genusperspektiv (a.a.).
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Markström och Simonsson (2017) har undersökt förskollärares syn på samarbetet

mellan hem och förskola i samband med barns inskolning i förskolan. De förskollärare

som deltog i studien har gått från att arbeta med den traditionella inskolningsmetoden

till att arbeta med den föräldraaktiva metoden. Resultatet visar att förskollärarna har

uppfattningen om att deras egen respektive föräldrarnas roll ser olika ut beroende på

vilken inskolningsmetod som används. Den traditionella inskolningsmetoden innebar en

aktiv roll för förskollärarna medan föräldrarna hade en mer passiv roll eftersom de höll

sig i periferin och inte deltog i några av förskolans aktiviteter. I och med övergången till

att använda den föräldraaktiva metoden under inskolningarna skiftade rollerna.

Förskollärarna fick en mer passiv roll gentemot inskolningsbarnet och kunde ägna sin

uppmärksamhet åt alla barn i gruppen och låta verksamheten pågå som vanligt.

Föräldrarna positioneras som aktiva aktörer och är med i förskollans alla aktiviteter

tillsammans med sitt barn. Förskollärarna lär känna inskolningsbarnet genom

föräldrarna, dels då de kan se hur föräldrarna agerar tillsammans med sitt barn och dels

eftersom föräldrarna ses som experter på sitt barn och därmed kan delge förskollärarna

viktig information. Trots de fördelar som förskollärarna anser att de skiftade rollerna för

med sig ger de samtidigt uttryck för problem i samband med detta. De menar att

föräldrarna ibland inte lever upp till de förväntningar som den föräldraaktiva metoden

för med sig eftersom de inte är aktiva i den grad som förväntas. En förskollärare ger

uttryck för att föräldrarna ibland är mer svårhanterliga än barnen. Det kan exempelvis

handla om att de inte är redo för att låta sina barn börja på förskolan men på grund av

omständigheter tvingas bli förskoleföräldrar. Samtidigt visar resultatet att samtliga

förskollärare i studien gav uttryck för vikten av att etablera en god relation till

föräldrarna under inskolningsperioden (a.a.).

Sammanfattningsvis behandlar forskningsfältet olika möjligheter till samarbete,

förskollärares respektive föräldrars syn på och strategier för samarbete, samt om hur

förskollärare stöttar föräldrar i deras föräldraroll. Forskningen med fokus på inskolning

handlar till största del om barns sociala samspel ur olika perspektiv. På det stora hela

framgår att barn redan under inskolningen bygger relationer och utvecklar sitt sociala

samspel. Det framgår även att förskollärarna kan påverka hur barn ser på sig själva

redan under inskolningen. Förskollärares respektive föräldrars roll i samband med

inskolning har dessutom belysts. Det är i huvudsak två olika bilder av förskoleföräldern
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som framkommer i litteraturen. Å ena sidan finns en bild där föräldern är en viktig del i

inskolningen och allmänt i samarbetet mellan hem och förskola. I detta sammahang

beskrivs föräldern som stark genom termer som aktiv aktör och kund. Å andra sidan

finns en bild där föräldern inte framställs som lika stark utan är i behov av stöd och

hjälp i sitt föräldraskap.

Problemformulering

Det övergripande syftet med studien är att synliggöra föräldern i mötet med förskolan,

det vill säga under inskolningen som är inledningen på samarbetet mellan hem och

förskola. Enligt Skolverkets allmänna råd (2017) är föräldern en viktig del i samarbetet

och därmed även i inskolningen. Trots att föräldern betraktas som en viktig del av

inskolningen är forskningen ur detta perspektiv begränsad. Den senaste forskningen

som fokuserar på inskolning i förskolan utgår antingen från ett förskollärarperspektiv

eller också ett barnperspektiv. Föreliggande studie utgår därför från ett

föräldraperspektiv. Detta för att synliggöra en mer nyanserad bild av föräldern till

skillnad från bilden av den ideala föräldern som Skolverket bidrar till i de allmänna

råden för förskolan. Föräldern beskrivs enligt Skolverkets allmänna råd (2017) som en

engagerad förälder som är insatt i verksamheten och utövar inflytande över densamma.

En förälder som har en god relation till personalen och därmed även bidrar till ett gott

samarbete. I de allmänna råden för förskolan om god introduktion (Skolverket, 2017)

framgår att introduktionen ska anpassas efter barnets förutsättningar och behov, men tas

hänsyn till förälderns förutsättningar och behov? Bilden av den ideala föräldern riskerar

att medföra en syn på föräldrar som homogen grupp.

Mot den bakgrunden blir det angeläget att kasta nytt ljus över föräldrarna och söka

kunskap om vilka olika föräldraidentiteter som framträder i mötet med förskolan. För att

synliggöra detta valdes två olika dimensioner som utgångspunkt för studien, nämligen

upplevelser av främjande respektive utmanande faktorer för deltagande i inskolning i

förskolan.

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka förskoleföräldrars upplevelser av inskolning i

förskolan utifrån två olika dimensioner nämligen främjande respektive utmanande
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faktorer för deltagande. Detta för att synliggöra och skapa kunskap om vilka

föräldraidentiteter som framträder i mötet med förskolan.

Frågeställning:

 Vilka föräldraidentiteter framträder i upplevelser av främjande respektive

utmanande faktorer för deltagande i inskolning i förskolan?

Metod

I följande kapitel presenteras inledningsvis den grundläggande metodologin för studien,

därefter redogörs för urval och datainsamling, etiska ställningstaganden samt studiens

design vilket följs av en genomgång av dess reliabilitet och validitet. Avslutningsvis

presenteras analysmetoden.

Metodval

Studien syftar till att undersöka förskoleföräldrars upplevelser av inskolning i förskolan

för att synliggöra vilka föräldraidentiteter som framträder i mötet med förskolan. Till

skillnad från den tidigare forskningen som fokuserar på inskolning i förskolan

(Markström & Simonsson, 2017; Månsson, 2011; Simonsson, 2015; Simonsson &

Thorell, 2010) utgår föreliggande studie från ett föräldraperspektiv vilket bygger vidare

på fältet om samarbete mellan hem och förskola ur ett föräldraperspektiv (Vuorinen,

2018). För att få en djupare förståelse för föräldraidentiteter som framträder i mötet med

förskolan valdes intervju som metod för att samla in kvalitativa data till studien.

Kvalitativa metoder möjliggör enligt Christoffersen och Johannessen (2015) ett mer

komplext och nyanserat underlag än vad kvantitativa metoder gör. För att samla in

relevanta data utifrån syftet för studien valdes därför semistrukturerade intervjuer med

öppna frågor som formulerades i en övergripande intervjuguide (Bilaga 1). Genom

intervjuer med öppna frågor blir svaren mer detaljrika och fylliga vilket kan ge en

nyanserad bild av förskoleföräldern. För att kunna systematisera och jämföra svaren i

analysen av data, ställdes samma frågor till alla informanter (a.a.). Vidare valdes

tematisk kategorisering som metod för analysen eftersom det enligt Löfgren (2014) är

att föredra när människors olika upplevelser av samma fenomen ska undersökas.
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Kategoriseringen gjordes med utgångspunkt från meningskodning som verktyg (Kvale

och Brinkmann, 2009).

Urval och datainsamling

Datainsamlingen gjordes utifrån en kriteriebaserad urvalsstrategi vilket enligt

Christoffersen och Johannessen (2015) innebär ett val av informanter som uppfyller

bestämda kriterier. Eftersom studien syftar till att synliggöra vilka föräldraidentiteter

som framträder i mötet med förskolan var det ett kriterium att informanterna skulle ha

skolat in sina barn under hösten 2018 vilket även är tidpunkten för genomförandet av

studien. Motiveringen till detta var att tiden mellan inskolningarna och intervjuerna med

största sannolikhet inte skulle kunna utgöra en påverkansfaktor för hur

förskoleföräldrarna mindes sina upplevelser.

För att komma i kontakt med föräldrar kontaktades inledningsvis tre olika

förskolechefer kopplade till ett antal förskolor i en kommun i södra Sverige. När de gett

studien sitt godkännande kontaktades tre förskolor via telefon som i sin tur fick bekräfta

att föräldrar kopplade till deras förskolor kunde tillfrågas. Föräldrarna som medverkade

i intervjuerna tillfrågades skriftligen om deltagandet (Bilaga 2) och gav i samband med

det sitt samtycke. De två första föräldrarna från respektive förskolor som gav sitt

samtycke valdes ut för deltagande i studien, det vill säga sammanlagt sex stycken.

Resultatet av urvalet presenteras i tabellen nedan.

Informant Tidpunkt för
inskolning

Tid mellan
inskolningens start
och intervjutillfället

Förälder 1: Mamma till
inskolningsbarnet Augusti 2018 3 veckor
Förälder 2: Mamma till
inskolningsbarnet Augusti 2018 4 veckor
Förälder 3: Mamma till
inskolningsbarnet Augusti 2018 4,5 veckor
Förälder 4: Mamma till
inskolningsbarnet Augusti 2018 7 veckor
Förälder 5: Mamma till
inskolningsbarnet September 2018 4 veckor
Förälder 6: Mamma till
inskolningsbarnet Augusti 2018 6, 5 veckor

Figur 2. Urval av informanter



13

Enskilda intervjuer tillämpades och datainsamlingen gjordes genom ljudupptagning via

mobiltelefon samt genom stödanteckningar. Varje intervju tog mellan elva och 27

minuter vilket resulterade i totalt en timme och 47 minuters ljudinspelat material.

Studiens design

Föräldrarna som deltog i intervjuerna kontaktades efter samtycke om medverkan via

telefon varpå tid och plats för intervjuerna bestämdes av respektive förälder. Några av

föräldrarna valde att genomföra intervjun på den förskola där inskolningen ägt rum.

Andra valde att genomföra den i en lokal som inte har någon koppling till någon

förskola. Enligt Löfgren (2014) kan platsen för intervjun ha betydelse för vad

intervjudeltagarna väljer att ta upp. Enskilda intervjuer genomfördes med utgångspunkt

från en övergripande intervjuguide (Bilaga 1) som föräldrarna kunnat ta del av inför

intervjuerna. Intervjuguiden testades genom att en pilotintervju genomfördes i

förberedande syfte (a.a.). Intervjufrågornas fokus riktades mot upplevelser kopplade till

dimensionerna främjande respektive utmanande faktorer för deltagande i inskolning i

förskolan. Dessa upplevelser har i sin tur legat till grund för att synliggöra vilka

föräldraidentiteter som framträder i mötet med förskolan. Samtliga sex intervjuer

genomfördes under loppet av tre veckor.

Forskningsetiska överväganden

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) publikation om god

forskningssed. Informationskravet uppfylldes i studien genom att förskolechefer och

förskolepersonal informerades. Därefter lämnades en skriftlig förfrågan till samtliga

deltagare där information om studiens syfte, om det frivilliga deltagandet och om

möjligheten att utan motivering dra sig ur framgick. I denna förfrågan framgick även

information om att ljudupptagning skulle ske i samband med intervjuerna. Information

om den färdiga studiens publicering delgavs dessutom muntligen. Samtyckeskravet

uppfylldes i studien genom den ovannämnda skriftliga förfrågan där samtliga deltagare

skriftligen gav sitt samtycke att medverka. Alla föräldrar som deltagit i studien har

garanterats konfidentialitet vilket i studien har inneburit att inga namn, vare sig på

intervjudeltagare, på förskola eller på kommun har redovisats. Av den anledningen har

vissa detaljer ändrats för att skydda informanterna. Alla personuppgifter och det

insamlade materialet har förvarats så att inga obehöriga kunnat äga tillträde. Materialet
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har dessutom presenterats så att inga informanter har kunnat identifieras.

Nyttjandekravet har i studien inneburit att allt insamlat material endast har använts i

forskningssyfte vilket i detta fall har inneburit inom ramen för detta examensarbete

(a.a.).

Reliabilitet och validitet

Enligt Roos (2014) handlar reliabilitet och validitet om tillförlitlighet respektive

giltighet. För att sträva efter så stor tillförlitlighet som möjligt inom ramarna för den tid

som är ämnad för ett studentarbete som detta valdes intervju som metod. Genom

intervjuer blev det möjligt att samla in data från ett större antal deltagare än om

exempelvis observation som metod hade tillämpats. Sex stycken förskoleföräldrar

intervjuades om sina upplevelser av inskolning i förskolan. För att få en spridning i

resultatet intervjuades föräldrar från tre olika förskolor. Studien är som sagt begränsad

inom ramarna för vad som kan åstadkommas i ett studentarbete som ska genomföras

inom en relativt kort tid vilket självklart utgör en brist eftersom mer tid hade möjliggjort

ett större underlag av insamlade data. Mängden data är dock tillräcklig för att vissa

slutsatser ska kunna dras. Roos (2014) menar att det är nödvändigt att reflektera över

hur man som forskare påverkar studien. För att eftersträva ett så objektivt

förhållningssätt som möjligt lades stor vikt vid hur intervjufrågorna formulerades och

ställdes (a.a.).

Analysmetod

Analysen av materialet har gjorts med utgångspunkt från meningskoncentrering som

verktyg (Kvale och Brinkmann, 2009) för att möjliggöra en tematisk kategorisering av

innehållet. Meningskoncentreringen har inneburit att förskoleföräldrarnas utsagor

komprimerats i syfte att synliggöra huvudinnebörderna av dessa. Övergripande har

analysprocessen inspirerats av de steg som författarna menar att en analys av intervjuer

bör omfatta. Inledningsvis lyssnades allt inspelat material igenom i sin helhet. Därefter

lyssnades allt material igenom ytterligare en gång för att definiera de så kallade

naturliga meningsenheterna. Detta gjordes med utgångspunkt från dimensionerna

främjande respektive utmanade faktorer och det innehåll i de naturliga

meningsenheterna som kunde kopplas till föräldrarnas tal om föräldraskap i både direkt

och indirekt mening lyftes fram. Detta för att ett synliggörande av identiteter skulle bli
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möjligt. I nästa steg komprimerades de naturliga meningsenheterna varpå

huvudinnebörderna blev synliga, det vill säga det centrala i föräldrarnas upplevelser.

Genom denna analys, utifrån studiens identitetsteoretiska perspektiv, kunde två centrala

teman formuleras nämligen Föräldraidentiteter i medvind respektive Föräldraidentiteter

i motvind. Dessa teman är baserade på föräldrarnas upplevelser kopplade till främjande

respektive utmanande faktorer för deltagande i inskolning i förskolan och temana har i

sin tur legat till grund för att utmönstra vilka föräldraidentiteter som framträder i mötet

med förskolan. Identiteterna presenteras som kategorier i resultatdelen. Samma förälder

kan ha gett uttryck för upplevelser kopplat till flera olika identiteter. Nedan presenteras

en tabell över vilka föräldraidentiteter som utmönstrats från respektive tema.

Centrala teman

Föräldraidentiteter i medvind Föräldraidentiteter i motvind

Förskoleföräldern som:
 delaktig
 informationshanterare
 inflytelserik
 erfaren

Förskoleföräldern som:
 delaktighetssökande
 informationssökande
 inflytelsesökande
 orolig inför lämning

Figur 3. Föräldraidentiteter som framträder i upplevelser i medvind respektive motvind

under inskolning i förskolan

Resultat: Föräldraidentiteter i medvind och motvind

Följande kapitel presenterar vilka föräldraidentiteter som framträder i upplevelser i

medvind respektive motvind under inskolning i förskolan. Upplevelser kopplade till

främjande respektive utmanande faktorer för deltagande i inskolning har legat till grund

för formuleringen av de centrala temana. Identiteterna har i sin tur utmönstrats från

dessa. Samma förälder kan ha gett uttryck för upplevelser kopplade till flera av

identiteterna.

Här blir definitioner av begreppen delaktighet och inflytande nödvändiga. Begreppet

delaktighet definieras utifrån att förskoleföräldrarna varit med under inskolningen och



16

fått inifrånperspektiv. Begreppet inflytande definieras utifrån förskoleföräldrarnas

möjligheter att påverka inskolningen.

Föräldraidentiteter i medvind: Tema 1

Nedan presenteras de föräldraidentiteter som framträder i upplevelser i medvind under

inskolning i förskolan.

Förskoleföräldern som delaktig

Förskoleföräldern som delaktig kan beskrivas genom upplevelser om möjligheter till

delaktighet. Begreppet delaktighet innebär, som tidigare nämnts, att föräldrarna har varit

med under inskolningen och fått inifrånperspektiv. I flera fall berättar

förskoleföräldrarna om hur deras delaktighet under inskolningen möjliggjorde att de

själva fick upplevelser av att deras barn trivdes på respektive förskola.

A och O är att barnet trivs tycker jag. Det är det viktigaste för mig. Om
barnet trivs så går det lättare att gå till jobbet. Då känner jag mig trygg.
Jag ser att barnet trivs på hur hon är på förskolan.

Det viktigaste var ju att se att mitt barn trivdes så klart. Och det kändes ju
bra när man såg att dag för dag så blev han mer trygg i miljön här och
tog för sig mer och mer. Det kändes ju jättebra för mig och gjorde att jag
kände mig trygg.

I dessa exempel har förskoleföräldrarna själva sett att deras barn trivdes, vilket skapade

trygghet hos förskoleföräldrarna. En annan aspekt som förskoleföräldrarnas upplevelser

handlar om är deras möjligheter att få insikt i förskolornas verksamhet och rutiner.

Det var positivt att jag fick vara med och se vad förskolan har för rutiner
och det gör att jag känner mig trygg. Jag fick se under de dagar jag var
där hur pedagogerna jobbar och hur dom agerar i olika situationer och
hur de tillgodoser barnen.

Det var bra att det var längre dagar under inskolningen eftersom barnet
involveras i verksamheten på en gång. När man är med hela dagar så är
man med i verksamhetens alla rutiner. Det var bra även för mig för att jag
fick se en övergripande helhet. Det skapade också trygghet för mig.
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Det var positivt att man är med som förälder på dagarna. Jag fick insikt i
vad dom gör och det kändes skönt för mig och gav mig trygghet.

Det var betydelsefullt för förskoleföräldrarna att de fick möjlighet att vara med på

förskolan under flera dagar. Även dessa upplevelser skapade trygghet hos dem. Andra

upplevelser av delaktighet handlar om pedagogernas inställning samt om hur barn kan

reagera när de lämnas av sina föräldrar på förskolan.

Det var viktigt att se andra barn bli lämnade på förskolan av sina
föräldrar. Man såg att trots att de blev ledsna så gick det över fort när
föräldern gått.

Detta exempel visar att det var viktigt för förskoleföräldern att få se hur andra barn

reagerade när de blev lämnade på förskolan, vilket i sin tur kan ha haft betydelse för

förälderns trygghet vid lämnandet av sitt eget barn. Genom upplevelser av delaktighet

framträder identiteten Förskoleföräldern som delaktig. I samtliga fall tycks upplevelser

av delaktighet ha haft betydelse för förskoleföräldrarnas egen trygghet. Denna trygghet

präglar i sin tur identiteteten. För identiteten har även förskolepersonalen betydelse

eftersom de ansvarar för inskolningen och i och med detta även skapar möjligheterna till

delaktighet.

Förskoleföräldern som informationshanterare

Förskoleföräldern som informationshanterare kan förstås genom upplevelser som

handlar om föräldrarnas möjligheter till att ge och få information. Till skillnad från

begreppet delaktighet som definieras genom ett inifrånperspektiv definieras begreppet

information genom något som tas del av genom ett utifrånperspektiv. Det är alltså

skillnad mellan att vara delaktig i något och att ta del av något.

Det var bra att det var ett informationsmöte i våras. Då var man här och
fick se sig om på förskolan och fick information om praktiska saker och
hur man kunde tänka inför inskolningen. Då kände jag mig redan lite
trygg när inskolningen började.

Jag tycker det är positivt att vi ska ha ett uppföljande möte angående
inskolningen. Det är ju alltid bra för då kan man ju framföra lite vad man
tyckte och kände och så.
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I dessa exempel handlar det om förskoleföräldrarnas möjligheter till att både ge och få

information. I det första exemplet upplevde en av förskoleföräldrarna att det var positivt

att få information inför inskolningen eftersom det i sin tur skapade en viss trygghet. I

exempel nummer två blir det synligt att förskoleföräldern upplevde det som positivt att

få möjlighet att lämna information efter inskolningen. Flera av förskoleföräldrarna ger

även uttryck för upplevelser där information har haft betydelse för dem under

inskolningen.

Det viktigaste var att pedagogerna informerade mig, att jag fick mycket
information om deras verksamhet och hur dom jobbar, för att jag som
förälder ska känna mig trygg.

Jag tyckte att det var positivt att det var bra planerat. Jag visste ungefär
vad som skulle ske. Jag hade ju ingen aning annars eftersom jag inte har
någon tidigare erfarenhet av inskolning.

Det var positivt att man under dom första dagarna som jag lämnade mitt
barn fick kontinuerlig information om hur det gick för honom. Då kände
jag mig lugn och behövde inte fundera på hur han hade det.

I dessa fall tycks informationen som förskoleföräldrarna fått ta del av ha skapat trygghet

hos dem. I följande exempel skapade även möjligheten att få lämna information

trygghet hos en av förskolföräldrarna.

Jag hade behov av att prata om mitt barn inför inskolningen och
pedagogerna tog sig mycket tid till det. Dom lyssnade när jag berättade
om barnet och därför kände jag mig trygg och kunde sedan lita på att
även barnet också var trygg.

I detta fall tillgodosåg förskolepersonalen förskoleförälderns behov och skapade därmed

trygghet hos denne. Genom förskoleföräldrarnas möjligheter att ge och få information

framträder identiteten Förskoleföräldern som informationshanterare. För denna

identitet spelar förskolepersonalen en avgörande roll eftersom det är i samspelet mellan

dem och förskoleföräldrarna som informationen utbytts.

Förskoleföräldern som inflytelserik

Förskoleföräldern som inflytelserik kan beskrivas genom upplevelser av inflytande.

Begreppet inflytande definieras, som tidigare nämnts, av föräldrarnas möjligheter att
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påverka inskolningen. För flera av föräldrarna var möjligheter till inflytande det

viktigaste under inskolningen.

Jag hade chans att påverka upplägget av inskolningen innan.
Pedagogerna var tydliga med att vi skulle göra det som kändes bäst för
mig som förälder.

Det var positivt att jag fått styra över inskolningen själv. Jag har verkligen
kunnat anpassa efter hur jag vet att mitt barn fungerar, och hur jag
känner.

Dessa exempel synliggör upplevelser av att förskoleföräldrarna haft möjlighet att

påverka upplägget av inskolningen. Både genom sina kunskaper om barnen och utifrån

vad som var bäst för förskoleföräldrarna själva. Följande exempel synliggör rent

konkret hur en av förskoleföräldrarnas inflytande påverkade inskolningen.

Inför första dagen hade dom (förskolepersonalen) frågat mig vad mitt
barn har för favoritsysselsättning och första dagen vi kom dit så fick han
måla. Då kände jag att dom hade lyssnat på mig.

Flera av förskoleföräldrarna ger uttryck för upplevelser där förskolepersonalen lyssnade

på dem och utifrån det skapade möjligheter för inflytande. Flera av förskoleföräldrarna

poängterar hur viktigt detta var för dem.

Det viktigaste var att jag fick gehör och respons på det jag sa och att man
såg att dom (förskolepersonalen) tog till sig det. Man ser att dom lyssnar
och jag märkte att jag kunde påverka. Det var viktigast för min trygghet.

I detta exempel beskriver förskoleföräldern att hon fick gehör från förskolepersonalen

genom möjligheten att påverka. Genom förskoleföräldrarnas upplevelser av reellt

inflytande i samband med inskolningen framträder identiteten Förskoleföräldern som

inflytelserik. Även för denna identitet spelar förskolepersonalen en avgörande roll

eftersom de gjorde förskoleföräldrarnas inflytande möjligt.

Förskoleföräldern som erfaren

Förskoleföräldern som erfaren kan förstås genom upplevelser där tidigare erfarenheter

av inskolning haft betydelse. Dessa tidigare erfarenheter har påverkat föräldrarnas
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upplevelser av inskolningen på ett positiv sätt eftersom det har skapat en grundläggande

trygghet hos dem.

Det här är mitt andra barn, första var inte alls så här. Det var
jättekämpigt. Så det är stor skillnad och det har nog att göra med min
trygghet. Den här gången är jag inskolad. Jag tror faktiskt det. Man
skolar lika mycket in föräldrarna som man skolar in barnen. Jag har
kommit in i rollen och vet lite mer hur jag ska agera.

Här beskriver inte förskoleföräldern endast sin del i barnets inskolning utan ger uttryck

för en egen inskolning. En inskolning som är lika omfattande som barnets och som

bidragit till att föräldern kommit in i sin roll som förskoleförälder. En annan aspekt som

förskoleföräldrarna lyfter som positiv i samband med tidigare erfarenheter av inskolning

är att de kunde ge uttryck för hur inskolningen borde utformas för att passa dem.

Det är en väldig skillnad på första gången jag skolade in och andra
gången. Då låg inskolningen över två veckor och det var kortare tider per
dag. Men jag föredrar en intensiv inskolning för det blir så upphackat när
man bara är på förskolan några få timmar i taget. Eftersom jag redan
kände mig trygg här sedan tidigare så tyckte jag att det var bättre att ha
en kort och intensiv inskolning.

I detta fall spelade de tidigare erfarenheterna roll för utformningen av inskolningen.

Förskoleföräldern kände sig redan trygg på den aktuella förskolan och visste därför hur

inskolningen skulle utformas för att passa denne. Genom förskoleföräldrarnas tidigare

erfarenheter av inskolning i förskolan framträder identiteten Förskoleföräldern som

erfaren. I samtliga fall ger förskoleföräldrarna uttryck för den redan på förhand funna

tryggheten vilken i sin tur präglar identiteten.

Sammanfattning: Tema 1

Genom upplevelser av möjligheter till delaktighet framträder identiteten

Förskoleföräldern som delaktig där det centrala innehållet i upplevelserna handlar om

att förskoleföräldrarna varit med under inskolningen tillsammans med barnen och fått

inifrånperspektiv. Genom upplevelser av möjligheten att både ge och få information

framträder identiteten Förskoleföräldern som informationshanterare. Identiteten

Förskoleföräldern som inflytelserik framträder i upplevelser där förskoleföräldrarna haft

möjligheter att påverka inskolningen. Identiteten Förskoleföräldern som erfaren
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framträder i upplevelser där tidigare erfarenheter av inskolning haft betydelse.

Gemensamt för samtliga föräldraidentiteter i medvind är att de framträder i upplevelser

som varit trygghetsskapande.

Föräldraidentiteter i motvind: Tema 2

Nedan presenteras de föräldraidentiteter som framträder i upplevelser i motvind under

inskolning i förskolan.

Förskoleföräldern som delaktighetssökande

Förskoleföräldern som delaktighetssökande kan förstås genom upplevelser som präglas

av en önskan om mer delaktighet, vilket kan ses som motsatsen till de förskoleföräldrar

som haft tillräckligt stora möjligheter till delaktighet.

Jag tyckte att det var jätteviktigt att få vara där (på förskolan) Jag hade
gärna velat vara där veckan efter också. Fast att det gick bra för barnet
hade jag velat vara där tillsammans med honom under en längre period.

I detta fall ger förskoleföräldern utryck för att hon upplevt ett behov av att inskolningen

skulle ha varat under en längre tid, inte för att barnet behövde det utan för hennes egen

del. Liknande upplevelser beskrivs i exemplen nedan.

Det är en stor sak det här med inskolning men man gör det till en liten
sak. Men det är en jättestor sak, kanske mest för föräldrarna. Föräldrarna
behöver också inskolas. Det är inte bara barnen. Jag har inte tänkt på det
förut men nu när vi pratar så kommer jag på att jag hade behövt längre
tid för att släppa barnet.

Det är ett nytt liv både för mig och barnet. Föräldrarna måste också
precis som barnen få chansen att vänja oss vid den här nya situationen.
Därför hade jag velat haft mer tid på förskolan.

Även här ges uttryck för behov av mer tid, det vill säga längre inskolningsperioder. Inte

för barnens skull utan för förskoleföräldrarnas.

Det centrala i de upplevelser som handlar om en önskan om mer delaktighet uttrycks

genom behov av mer tid. Behoven tycks inte handla om en önskan om att vara
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involverad i verksamheternas aktiviteter i större utsträckning utan enbart om behov av

längre inskolningsperioder. Gemensamt för dessa upplevelser är att det tyder på känslor

av att inte vara redo. Genom upplevelser av behov av mer tid eller längre

inskolningsperioder framträder identiteten Förskoleföräldern som delaktighetssökande.

Förskoleföräldern som informationssökande

Till skillnad från de upplevelser där förskoleföräldrarna haft tillräckliga möjligheter att

ge och få information är andra upplevelser präglade av en önskan om att få mer

information.

Det var svårt att veta hur mycket man skulle vara med. Hur delaktig man
ska vara. Det förstår jag ju är svårt för pedagogerna att säga rakt av hur
det ska vara. Jag tror att dom tar det väldigt individuellt, hur mycket
barnen vill släppa sina föräldrar liksom. Det var svårt att veta om jag
skulle vara med, gå med honom hela tiden. Hur mycket får jag släppa
honom? Balansgången i hur mycket man ska släppa. Jag blev osäker.
Gjorde jag som pedagogerna ville ha det? Jag hade gärna velat fått
bekräftat om jag gjorde rätt. Dom hade kunnat sagt om jag gjorde rätt när
jag till exempel följde med honom in i ett annat rum. För dom vet ju.

Detta exempel synliggör en upplevelse där förskoleföräldern hade en önskan om att få

mer information. Hon hade velat få mer information kring hur hon skulle agera under

inskolningen. Bristen på information gjorde att föräldern kände sig osäker i detta

sammanhang. Genom upplevelser som präglas av bristfällig information framträder

identiteten Förskoleföräldern som informationssökande.

Förskoleföräldern som inflytelsesökande

Till skillnad från förskoleföräldrarnas upplevelser av tillräckliga möjligheter till

inflytande, handlar förskoleföräldrarnas upplevelser av inflytande inom denna identitet

om en önskan om mer inflytande. Det centrala i dessa upplevelser är att

förskoleföräldrarna hade velat ha större möjligheter att påverka inskolningen.

Jag hade velat att vi suttit ner tillsammans inför att det var dags att börja
lämna barnet. Kunnat diskutera hur vi skulle gå vidare. Dom hade kunnat
förklara hur dom tänkte och frågat vad jag tyckte. Den andra veckan vi
kom dit sa dom (förskolepersonalen) att jag kunde gå hem. Jag hade velat
ha chansen att reflektera och tänka själv. Jag hade velat förbereda och
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planerat för veckan framåt. De första tre dagarna var planerade men
veckan efter var inte planerad. Jag trodde att jag skulle fortsätta vara där
så det blev lite som en chock när dom sa att jag skulle gå hem. Det blev
otryggt och jag kände att dom gjorde fel.

En annan upplevelse visar på samma önskan om mer inflytande i samband med

upplägget av den första lämningen av barnet.

Jag hade önskat att man hade haft en strategi för hur man skulle göra när
man skulle lämna honom första gången. Jag hade önskat att
förskollärarna hade tagit upp det vid tillfälle innan och att vi hade kunnat
prata lite om det så jag fått veta hur dom tänkte. Förskolläraren hade
kunnat fråga hur jag tyckte att vi skulle göra. Man hade kunnat planera
tillsammans. Så att vi var införstådda med vilken strategi som skulle
användas. Det kändes, även fast jag var inställd på att han skulle bli
ledsen, så kändes det lite tråkigt för att man hade kunnat göra det bättre.

De båda exemplen visar att förskoleföräldrarna hade en önskan om större inflytande för

att det hade kunnat resultera i en bättre situation för barnen. I de upplevelser där

förskoleföräldrarna hade möjligheter till inflytande bidrog det till en trygghet hos dem. I

exempelen ovan resulterade bristen på inflytande också i en brist på trygghet, kanske

både för barnen och föräldrarna. Följande exempel visar även på en önskan om mer

inflytande.

Jag hade velat ha mer inflytande i planeringen av inskolningen eftersom
dom gånger det hände någonting svårt kändes det som att det var
förskollärarnas fel. Det kanske låter överdrivet men det kändes faktiskt så.

Detta tyder på att förskoleföräldern fått för små möjligheter att utöva inflytande över

inskolningen, vilket i detta fall resulterade i att allt ansvar lades över på

förskolepersonalen. Hade förskoleföräldern fått större möjligheter att utöva inflytande

över inskolningen hade ansvaret fördelats mellan förskoleföräldern och

förskolepersonalen.

Genom dessa upplevelser av bristande möjligheter att påverka inskolningen framträder

identiteten Förskoleföräldern som inflytelsesökande. Denna identitet präglas av

upplevelser av brist på trygghet.
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Förskoleföräldern som orolig inför lämning

Förskoleföräldern som orolig inför lämning kan förstås genom upplevelser som handlar

om en oro inför att börja lämna sina barn på förskolan.

Jag hade lite ångest inför att jag skulle lämna honom. Efter att ha varit
hemma i ett och ett halvt år liksom.

I detta exempel ger förskoleföräldern uttryck för omställningen att gå från att vara

föräldraledig under en längre tid till att behöva börja lämna ifrån sig barnet på dagarna.

Följande exempel synliggör även att just separationen från barnet upplevdes som svår.

Det var svårt inför den första lämningen, jag var jättenervös innan men
det släppte snabbt.

Även här uttrycks en oro inför att börja lämna barnet på förskolan. Genom upplevelser

där känslor av oro varit centrala framträder identiteten Förskoleföräldern som orolig

inför lämning.

Sammanfattning: Tema 2

Föräldraidentiteter i motvind framträder främst i upplevelser som präglas av bristande

möjligheter. Förskoleföräldrarna beskriver upplevelser där de hade velat ha mer

delaktighet, information respektive inflytande. Genom dessa upplevelser framträder

identiteterna Förskoleföräldern som delaktighetssökande, Förskoleföräldern som

informationssökande samt Förskoleföräldern som inflytelsesökande. Gemensamt för

dessa identiteter är att de bottnar i upplevelser som skapade otrygghet och osäkerhet.

Föräldraidentiteter i motvind framträder även i upplevelser av oro vilka enbart handlar

om separationen mellan barn och förälder i samband med lämning under inskolningen.

Genom upplevelser som präglas av oro framträder identiteten Förskoleföräldern som

orolig inför lämning.

Diskussion

I följande kapitel presenteras inledningsvis en resultatdiskussion följt av en

metoddiskussion. Avslutningsvis behandlas förslag till vidare forskning.



25

Resultatdiskussion

I det följande diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte och

frågeställning, Skolverkets styrdokument och den tidigare forskningen inom

problemområdet.

Analysen av det insamlade materialet resulterade i att två teman formulerades, nämligen

Föräldraidentiteter i medvind samt Föräldraidentiteter i motvind. Identiteterna som

utmönstrats inom dessa teman uppfyller i sin tur studiens syfte och besvarar

undersökningsfrågan om vilka föräldraidentiteter som framträder i upplevelser av

främjande respektive utmanade faktorer för deltagande i inskolning i förskolan.

Föräldraidentiteter i medvind: Tema 1

Inom temat Föräldraidentiteter i medvind framträder identiteter genom upplevelser som

enligt resultatet fungerat som trygghetsskapande för förskoleföräldrarna. Dessa

identiteter är Förskoleföräldern som delaktig, informationshanterare, inflytelserik samt

erfaren. Gemensamt för identiteterna Förskoleföräldern som delaktig,

informationshanterare samt inflytelserik är att de upplevelser som de framträder genom,

handlar om att förskoleföräldrarna haft tillräckliga möjligheter till delaktighet,

inflytande respektive att ge och få information. Gemensamt är även förskolepersonalens

roll i identiteterna eftersom de skapat dessa möjligheter.

Föräldraidentiteterna i medvind och de upplevelser som dessa framträder genom

karaktäriseras i termer som är gemensamma med det som tidigare nämnts om bilden av

den ideala föräldern. I de allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2017) speglas en

bild av den ideala föräldern. En förälder som är insatt i verksamheten och har inflytande

över den, som har en god relation till personalen och som bidrar till ett gott samarbete

mellan hem och förskola. Bilden av den ideala föräldern är även något som

överensstämmer med delar av den tidigare forskningen. Böök och Perala-Littunen

(2008) menar att dagens diskurser om föräldraskap till stor del handlar om tron på den

ideala föräldern. I detta sammanhang har media del i hur föräldrarollen framställs

eftersom media både beskriver verkligheten men också gör sin egen framställning av

den, vilket sin tur skapar en kulturell press på dagens föräldrar som inte funnits tidigare.

Detta styrks av den studie som författarna genomfört och resultatet visar att den ideala
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föräldern är omsorgstagande på en rad olika plan. I föräldraskapet ingår dessutom ett

underliggande ansvar eftersom man som människa ses som ansvarstagande för sina

egna val och att bli förälder i dagens samhälle är idag oftast ett val man gör (a.a.).

Polivanova (2018) konstaterar även att dagens föräldraskap är under stor förändring.

Till följd av att föräldrar idag har större frihet genom exempelvis mer jämställda

könsroller och olika karriärmöjligheter blir föräldrarollen mer komplex att axla.

Speciellt eftersom det finns en motsättning i dagens föräldraskap nämligen att både

upprätthålla en framgångsrik yrkeskarriär och samtidigt vara en bra förälder (a.a.).

Komplexiteten i och med denna motsättning tas även upp i Föräldraskapsutredningen

(2008) där det framgår att normerna i dagens samhälle ställer höga krav både på ett

framgångsrikt yrkesliv och ett välordnat och prioriterat familjeliv. Mot den bakgrunden

är det föga överraskande att flera av föräldraidentiteterna kan kopplas till bilden av den

ideala föräldern eftersom förskoleföräldrarna även påverkas av samhället i stort.

Att flera av föräldraidentiteterna inom detta tema framträder i upplevelser av

delaktighet, inflytande respektive möjligheter att ge och få information bekräftar delvis

resultatet i Markström och Simonssons (2017) studie där föräldrarna under inskolning i

förskolan positionerades som aktiva aktörer. Även identiteterna Förskoleföräldern som

delaktig, inflytelserik samt informationshanterare kan beskrivas i liknande termer.

Identiteten Förskoleföräldern som erfaren framträder i upplevelser som präglas av

tidigare erfarenheter av inskolning. Dessa tidigare erfarenheter har gjort att föräldrarna

har en på förhand funnen trygghet och redan är inne i rollen som förskoleförälder. En

förälder ger uttryck för att hon tack vare tidigare erfarenheter av inskolning redan är

inskolad. Detta bekräftar Markström och Simonssons (2017) resonemang om att

föräldrar behöver lära sig förskolans verksamhet genom rätt kunskaper om den för att

kunna bli förskoleföräldrar.

Föräldraidentiteter i motvind: Tema 2

Inom temat Föräldraidentiteter i motvind framträder identiteter genom upplevelser som

enligt resultatet orsakat en brist på trygghet hos föräldrarna och i vissa fall även hos

barnen. Dessa identiteter är Förskoleföräldern som delaktighetssökande,

informationssökande, inflytelsesökande samt orolig inför lämning. Gemensamt för
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identiteterna Förskoleföräldern som delaktighetssökande, informationssökande och

inflytelsesökande är att de upplevelser som de framträder genom handlar om att

förskoleföräldrarna inte haft tillräckliga möjligheter till delaktighet, inflytande

respektive information. Förskoleföräldrarna uttrycker i dessa sammanhang att de hade

velat ha större möjligheter till delaktighet, inflytande respektive information vilket tyder

på att förskolorna inte levde upp till förskoleföräldrarnas förväntningar. Det går dock

inte att veta huruvida förskoleföräldrarnas förväntningar varit rimliga.

Föräldrars förväntningar på förskola och hur det påverkar dem synliggörs i Petrie och

Holloways (2006) studie där mammors föräldraroll har undersökts. I resultatet framgår

föräldrarnas bakgrund och levnadssätt som en påverkansfaktor på deras förväntningar

och synsätt på förskola som i sin tur påverkade deras roll i barnens förskolegång (a.a.).

Med utgångspunkt från detta resonemang kan identiteterna Förskoleföräldern som

delaktighetssökande, informationssökande och inflytelsesökande ha framträtt genom

föräldrarnas förväntningar och synsätt på förskola vilket i dessa fall förskolorna inte

levde upp till. Detta är ett resultat som kan ställas mot resultatet i Markström och

Simonssons (2017) studie där föräldrarna inte levde upp till förskollärarnas

förväntningar.  Även om ovanstående resonemang utgår från förskoleföräldrarnas

förväntningar så visar det dessutom på förskolornas roll i dessa identiteter eftersom de

har del i att skapa tillräckliga möjligheter för delaktighet, inflytande respektive tillgång

till information.

Att identiteterna Förskoleföräldern som delaktighetssökande, informationssökande och

inflytelsesökande framträder i upplevelser under inskolning i förskolan betyder inte

nödvändigtvis att de blir bestående eftersom identiteter är föränderliga beroende på

omgivning och sammanhang (Kinnvall, 2003). För att identiteterna i dessa sammanhang

ska kunna förändras läggs ett visst ansvar på förskolan eftersom förändringarna är

avhängiga det fortsatta bemötandet som förskolan erbjuder föräldrarna. Här ska vikten

av ett uppföljande inskolningssamtal betonas. För att förskolan ska kunna möjliggöra en

förändring av dessa identiteter är ett uppföljande inskolningssamtal ett tillfälle att skapa

kunskap om förskoleföräldrarnas upplevelser av inskolningen. Förtydligas bör att en

förändring av identiteterna inte diskuteras för att bilden av den ideala föräldern ska

uppnås utan detta resonemang grundas i att identiteterna Förskoleföräldern som

delaktighetssökande, informationssökande och inflytelsesökande framträder i
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upplevelser som orsakat en brist på trygghet. En förändring av dessa identiteter är därför

relevant för att skapa trygghet hos förskoleföräldrarna. En fråga värd att ställa i detta

sammanhang är hur barnen i sin tur påverkas om föräldrarna inte känner sig helt trygga

när inskolningen har avslutats.

Något som utmärker identiteten Förskoleföräldern som delaktighetssökande är att den

tycks grundas i känslor av att inte vara redo när inskolningen avslutats. Här kan

paralleller dras till Simonsson och Markströms (2017) resultat som handlar om att rollen

som förskoleförälder inte är önskvärd hos alla föräldrar. Gemensamt för de upplevelser

som identiteten Förskoleföräldern som delaktighetssökande framträder genom är att de

handlar om en önskan om mer tid på förskolan. Det vill säga en önskan om längre

inskolningsperioder. I dessa fall går det inte att veta huruvida föräldrarna är redo för att

bli förskoleföräldrar eller inte. Dock tyder föräldrarnas önskan om mer tid på förskolan

på en vilja att bli redo.

Identiteten Förskoleföräldern som orolig inför lämning framträder i upplevelser där

oron inför de första lämningarna har varit central. Denna oro tycks bottna i

omställningen från att ha varit föräldraledig en länge period till att behöva lämna ifrån

sig sitt barn. Denna omställning diskuteras mer omfattande nedan eftersom flera av

identiteterna framträder i upplevelser som kan förstås utifrån denna omställning.

Föräldraidentiteter i medvind och motvind

Flera av föräldraidentiteterna, både i temat medvind respektive temat motvind

framträder i upplevelser som kan förstås utifrån den stora omställningen som upplevts i

och med övergången från att vara förälder till att bli förskoleförälder som inskolningen

innebär. Inom den forskning som handlar om barns övergångar betraktat ur ett

barnperspektiv konstateras att övergångarna tycks påverka barnens identitetutveckling i

och med en ny miljö, möten med nya barn och vuxna samt nya krav och förväntningar

som övergången kan föra med sig (Garpelin & Kallberg, 2008; Ackesjö, 2015). Enligt

ovanstående resonemang, betraktat ur ett identitetsteoretiskt perspektiv på

förskoleföräldrarna i föreliggande studie, har alltså omställningen som de upplevt i och

med inskolningen haft betydelse för vilka föräldraidentiteter som framträder. Precis som

barnen, möter även föräldrarna nya barn och vuxna i en ny miljö med nya krav och

förväntningar i och med övergången från hem till förskola. Detta resonemang
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synliggörs ur ett barnperspektiv även av Simonsson och Thorell (2010) samt Simonsson

(2015) som menar att barn under inskolning i förskolan möter en verksamhet

innehållande förväntningar och normer som i sin tur påverkar deras sociala liv på

förskolan. Även Månsson (2011) synliggör hur barns subjektskapande påverkas under

inskolning i förskolan och resultatet synliggör förskollärarna som en påverkansfaktor.

Detta visar på inskolningen som en betydande fas i barnens sociala utveckling och att

deras subjektskapande påverkas redan i detta tidiga skede. Betraktat ur ett

barnperspektiv på inskolning har alltså inskolningsperioden betydelse för barnen och

deras fortsatta tid på förskolan. På samma sätt har inskolningsperioden betydelse för de

föräldraidentiteter som framträder i föreliggande studie eftersom även föräldrarna möter

en verksamhet där det finns normer och förväntningar på hur man ska vara som

förskoleförälder (Markström och Simonsson, 2017; Lunneblad, 2013).

Inledningsvis nämndes att inskolningen är en intressant fas att studera utifrån ett

identitetsteoretiskt perspektiv eftersom det kan synliggöra hur identiteter formas i ett

tidigt skede, vilket i sin tur kan ha betydelse för det fortsatta samarbetet mellan hem och

förskola. Resultatet visar exempel på vilka föräldraidentiteter som kan framträda under

inskolning i förskolan. Dessa identiteter bör alltså enligt resonemangen utifrån den

tidigare forskningen kunna säga något om hur det fortsatta samarbetet mellan hem och

förskola kan komma att se ut. Mot bakgrund av studiens resultat i förhållande till den

tidigare forskningen går det dessutom att konstatera att inskolningen har betydelse för

vilka föräldraidentiteter som framträder.

Slutsatser

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra vilka föräldraidentiteter som framträder

i upplevelser av främjande respektive utmanande faktorer för deltagande i inskolning i

förskolan. Resultatet visar på föräldraidentiteter i medvind respektive motvind där

upplevelser som handlar om delaktighet, inflytande och information dominerar.

Föräldraidentiteter i medvind präglas av upplevelser som fungerat trygghetsskapande

och karaktäriseras av likheter med bilden av den ideala föräldern. Dessutom

karaktäriseras upplevelserna, som föräldraidentiteterna framträder genom, av likheter

med idealen för dagens inskolningsmetoder. Föräldraidentiteter i motvind präglas av

upplevelser som orsakat en brist på trygghet och det går att konstatera att förskolorna
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inte levde upp till förskoleföräldrarnas förväntningar. Föräldraidentiteter i motvind kan

problematisera bilden av den ideala föräldern och idealen för inskolningsmetoder. Detta

resultat visar att det inte är så enkelt som idealen antyder och kan därför betraktas som

ett empiriskt fynd i förhållande till Skolverkats styrdokument. Genom

föräldraidentiteter i medvind respektive motvind har en nyanserad bild av föräldern

kunnat synliggöras. Följaktligen bidrar studien till att skapa förståelse för vem

förskoleföräldern är och att förskolepersonal möter olika föräldrar i sitt yrke.

Eftersom identiteter ses som socialt konstruerade (Petersson & Robertson, 2017) i

föreliggande studie går det att fastslå förskolornas del i både föräldraidentiteter i

medvind respektive motvind. Mot bakgrund av resonemang från den tidigare

forskningen kan dessutom inskolningens betydelse för föräldraidentiteterna och för det

fortsatta samarbetet mellan hem och förskola framhållas.

Med utgångspunkt från den tidigare forskningen om föräldrars möte med förskolan och

samarbetet mellan hem och förskola (Böök & Perala-Littunen, 2008; Gars, 2002;

Lunneblad, 2013; Löfdahl, 2014; Markström & Simonsson, 2017; Petrie & Holloway,

2006; Polivanova, 2018; Simonsson & Thorell, 2010; Vuorinen, 2010; Vuorinen, 2018),

Skolverkets allmänna råd (2017) och vad föreliggande studie har visat kan

föräldraidentiteter i medvind respektive motvind förstås enligt figuren nedan.

Samhälle
 Politiska förutsättningar
 Normer

 Syn på föräldraskap och barndom

Förälder
 Bakgrund
 Levnadssätt
 Syn och

förväntningar
på förskola

Förskola
 Skolverket
 Traditioner
 Normer
 Förväntningar
 Bemötande

Föräldraidentiteter
i medvind och

motvind
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Metoddiskussion

Studiens metod består av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Vinsten med

att ha öppna frågor var att svaren blev djupa och kunde ta olika riktningar beroende på

vad förskoleföräldrarna hade upplevt under inskolningen. I detta sammanhang blev det

tydligt att de följdfrågor som förberetts i intervjuguiden var till stor nytta för att föra

intervjun till en än djupare nivå. Dock medförde även de öppna frågorna att

informanterna ibland kom in på vissa sidospår vilket i sin tur gjorde materialet mer

omfattande att gå igenom. Återigen ska tidsbegränsningen betonas. Ett mer nyanserat

resultat hade stärkt studiens trovärdighet om intervjuer hade genomförts i större

omfattning.

En styrka i att genomföra denna studie i egenskap av student är att ett neutralt

förhållningssätt till viss del varit möjligt eftersom inga tidigare erfarenheter av

inskolning har kunnat lämna avtryck. Dock kan mitt personliga intresse för föräldraskap

och inskolning i egenskap av förälder utgöra en svaghet eftersom det kan ha påverkat

förståelsen av studiens resultat. I detta sammanhang menar Roos (2014) att man som

forskare behöver ställa sig utanför sin egen förståelse om det som studeras. I

föreliggande studie har den teoretiska utgångspunken om identitet skapat ett avstånd

från mitt egna personliga intresse eftersom insamlad data analyserats utifrån ett

identitetsteoretiskt perspektiv. Detta betyder emellertid inte att studien visar någon

sanning (Roos, 2014) eftersom materialet fortfarande har tolkas utifrån den teoretiska

utgångspunkten.

Trots studiens tillkortakommanden har ändå resultatet lett till att olika

föräldraidentiteter kunnat påvisas. Studien har därmed synliggjort förskoleföräldrarna

och problematiserat bilden av den ideala föräldern. Förskoleföräldrarnas förutsättningar

och behov i samband med inskolning i förskolan har kunnat lyftas fram. Studien har

även kunnat bidra till en förståelse för att förskolepersonal möter olika föräldrar.

Förslag till vidare forskning

Den tidigare forskningen om samarbetet mellan hem och förskola är begränsad och

framförallt den forskning som fokuserar på inskolning. Mot den bakgrunden blir det

angeläget att fortsätta forska inom området ur flera olika perspektiv.
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En intressant fråga blir hur inskolningen kan utformas för att skapa en djupare

kommunikation mellan förälder och förskolepersonal. I detta sammanhang kan

forskningen utgå både från ett föräldraperspektiv respektive ett förskollärarperspektiv

och inskolningens betydelse för föräldrarna kan även synliggöras.

Dessutom blir det intressant att undersöka hur förälderns del i inskolningen i sin tur

påverkar inskolningsbarnet. Ett möjligt resultat i detta sammanhang kanske kan påvisa

vikten av att i större utsträckning synliggöra förälderns betydelse för barnets inskolning

i Skolverkets styrdokument.

Med utgångspunkt från vad föreliggande studie har bidragit med, blir en mer

omfattande underökning relevant för att skapa en än mer nyanserad bild av vem

förskoleföräldern är.
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Bilaga 1

Intervjuguide

 Informera om ljudupptagningen och att stödanteckningar kommer att göras, om
att dessa kommer att förstöras efter att studien är godkänt, om att resultaten inte
kommer att presenteras så att det går att identifiera informanterna.

 Informera om att studien kommer att finnas på DIVA efter godkännande av
arbetet.

 Fråga om informanten undrar över något.

Intervjufrågor

1. Hur länge har ditt barn gått på förskolan?

2. Kan du kort beskriva hur inskolningen gick till?

3. Vad var viktigast för dig under inskolningen?
– Kan du beskriva hur du menar?
– Hur upplevde du det?

4. Upplevde du någon/några svårighet/er i hur förskolan gjorde under
inskolningen?
– Hur påverkade det dig?
– Hur hanterades det? – Var du nöjd över sättet det hanterades? Om nej, hur
hade du önskat att det hade hanterats?

5. Är det någon/några positiva saker du kan nämna om hur förskolan
genomförde inskolningen?
– Kan du beskriva det mer ingående?
– Hur påverkade det dig?

Förtydligande frågor:
- Hur menar du då?
- Kan du ge något/några exempel?



Bilaga 2

Information om intervjustudie – föräldrars upplevelse av inskolning

Jag heter Sara Fransson och är studerande på Förskollärarprogrammet vid högskolan i
Gävle. Den här terminen kommer jag att skriva examensarbete inom pedagogik. Mitt
examensarbete syftar övergripande till att söka kunskap om föräldrars upplevelser i
samband med inskolning i förskolan. Ni är en viktig del av inskolningen och därför vill
jag som blivande förskollärare få insikt i era upplevelser för att i min framtida yrkesroll
ha bra förutsättningar för att skapa en god inskolning. Jag är intresserad av att intervjua
er föräldrar som har skolat in era barn under höstterminen 2018. Studien kommer att
göras genom intervjuer som beräknas ta ca 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att
spelas in med hjälp av ljudupptagning. Deltagandet är frivilligt och det går när som
helst, utan förklaring, att dra sig ur. Inga namn, vare sig på intervjudeltagare eller på
förskola, kommer att redovisas i arbetet. Allt insamlat material kommer att hanteras på
ett säkert sätt så att inga obehöriga kan få tillgång till det. Min handledare för
examensarbetet heter Johan Liljestrand och nås via e-post xxxxxx@xxx.xx. Vid frågor
eller för ytterligare information, kontakta mig via e-post xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx eller
via telefon xxxxxxxxxx. De intervjufrågor som kommer att beröras under intervjun
bifogas i separat bilaga.
Härmed tillfrågas du om deltagande i denna intervjustudie.

Med vänliga hälsningar,
Sara Fransson

Om du accepterar att delta, vänligen fyll i kontaktuppgifter nedan.
Deltagarens kontaktinformation, namn, telefon och/eller e-post
Namn:_______________________________________
Telefon:______________________________________
Epost:________________________________________

Nej tack, jag avstår från att delta



Bilaga 3

Litteraturredovisning

Den tidigare forskningen har sökts fram genom databaserna Discovery, Libris samt
Swepub.

Sökord som har använts på svenska är barn, barns inskolning, förskola, förskoleförälder,
förälder, inskolning, inskolningsmetod, inskolningspraktiker, integration.

Sökord som använts på engelska är day care, child care, entry into day care, entry into
child care, introduction method, introduction to preschool, introduction programme,
kindergarden, parent, preschool, preschool education, early childhood education,
reception period, starting child care, starting day care.


