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Abstract 
 

Author:Maria Andersson 

Supervisor: Åsa Larsson  

 

A pleasant induction, an interview study of interaction between teachers and parents 

The purpose of this study is to create an understanding of how parents and preschool teachers 

experience induction at preschool. The induction creates collaboration between preschool 

teachers and parents where the interaction and socio-cultural factors have been key theories 

for the work task.  

The method used has been of qualitative nature where interviews were made with parents and 

preschool teachers. In these interviews, they shared their insights of how they experienced the 

interaction and communication during induction. I asked the parents what they felt was good 

communication and interaction during the induction. The same question was given to 

preschool teachers to respond to and also if there was something that worked less good during 

induction.  

The results show that parents and preschool teachers feel that induction works well 

satisfactory and that it is important that the interaction work well between both parts. A good 

start encourages cooperation and communication between parents and preschool teachers,and 

everyone is keen on that the child should be in focus. 

 

Keywords: Schooling, Interaction, Socio-cultural relationships, parents, cooperation 
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1. Inledning 
 

Varje dag går många av Sveriges barn till förskolorna tillsammans med sina föräldrar och 

syskon. På förskolan får barnen leka, stimuleras, utvecklas och erövra ny kunskap innan 

grundskolan börjar. Föräldrarna har jobb eller studier de måste sköta under tiden som barnen 

är på förskolan. Förskollärare och barnskötare arbetar på förskolan för att hjälpa barnen att 

utvecklas och lära sig nya saker. Genom estetiska läroprocesser, lek, barngruppen och andra 

vuxna på förskolan lär sig barnen nya saker och utvecklas. En grundläggande angelägenhet 

för förskolan är att skapa trygghet för barnen och deras föräldrar (Skolverket, 2012). 

För att börja förskolan får barnet tillsammans med sina föräldrar skolas in.  Inskolning är en 

öppningsport för alla barn och föräldrar som börjar på förskolan. Familjen får alltid gå igenom 

någon variant av inskolning när de börjar på förskolan. Det finns olika typer av 

inskolningsmetoder som man kan använda sig av, allt från tre dagar till två veckor. Varje barn 

som kommer till förskolan för första gången har förkunskaper och erfarenhet som de fått 

hemifrån (Wessman, 2010, s:5-6). Barnens erfarenheter och sociala relationer påverkar 

naturligtvis allt som inträffar under en inskolning. Det är lika mycket inskolning för föräldrar 

som för barnen, av den orsaken att en ny värld öppnas för dem. För förskollärarna är varje 

inskolning individuell, alla människor är olika. Förskollärarna, föräldrarna och barnet känner 

inte varandra från första början men det är under inskolningen allt har sin början (Arnesson 

Eriksson, 2010, s:28-29). 

Att börja på förskola kan för många föräldrar vara spännande och skrämmande. Att lämna 

ifrån sig sitt barn till främmande människor kan vara oerhört känsligt för många. I och med 

inskolningsprocessen kommer detta arbete belysa interaktionen mellan föräldrar och 

förskollärare och tvärt om. Samspel och kommunikation under inskolningen kan således 

komma att upplevas på olika sätt beroende på om du är förälder eller förskollärare. 

Enligt Rahm & Wall (1990) är det två olika världar som möts så fort barnet och familjen 

börjar på förskolan. I hemmet är barnet rutinerat att vistas men förskolan är en helt ny plats. 

Hemmet och förskolan blir två sociala platser som barnet och familjen kommer att samverka 

i. Förskolan jobbar med att skapa så bra relationer som möjligt med barnet och föräldrarna så 

att det blir ett omsorgsfullt samspel mellan dem. Förskolan och hemmet har sina likheter 

mellan varandra. Barnet är alltid i fokus, barnet ska få omsorg, tröst, mat, uppfostran, social 
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träning samt det som är nödvändigt för att barnet ska klara de olika livsvillkoren (Rahm & 

Wall 1990, s: 8-11). 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer arbetet handla om hur inskolning kan gå till. Förskolan är en start för 

den kommande obligatoriska skolan. För att börja i förskolan får barn och familj genomgå en 

inskolning för att få en bra start. Jag kommer även att ta upp föräldraperspektiv och 

pedagogperspektiv samt föräldrasamverkan för jag anser att det är viktigt. 

2.1. Inskolningsförberedelser 
 

Innan inskolningen startar för en ny familj på förskolan är det viktigt att pedagogerna planerar 

inskolningen enligt Arnesson Eriksson (2010). Det underlättar att skicka ett välkomstbrev till 

den nya familjen med relevant information och ett varmt välkomnande. Många familjer 

kommer vanligtvis och hälsar på innan inskolningen börjar och då finns det möjlighet att ge 

föräldrarna information om förskolan och verksamheten. När familjerna kommer och hälsar 

på innan inskolningen startar så är det betydelsefullt att pedagogerna jobbar för att de ska 

känna sig trygga och välkomna (Arnesson Eriksson, 2010, s: 14-16). 

2.2. Platsbesked 
 

I arbetslaget kan det vara bra att diskutera hur förskolan ska presenteras för föräldrarna. Vilka 

normer och värden som förskolan strävar efter. Hur förskolan vill ta hand om nya familjer och 

vad som är viktigt under inskolningsprocessen. Det är samtidigt viktigt att samtala med andra 

avdelningar så det finns möjlighet att ta hjälp av varandra eftersom inskolningen berör redan 

förskolans befintliga barngrupper (Arnesson Eriksson, 2010, s: 16-21). Anpassa tiderna för 

inskolningen kan vara bra för både barnen och de som arbetar på förskolan. Vilket innebär att 

vissabarngrupper mår bättre av att vistas utomhus under inskolningarna och då kan 

inskolningsschemat anpassas efter detta. Att hela tiden kommunicera med varandra gör 

inskolningsarbetet mycket lättare. Pedagogerna kan få hjälp av andra pedagoger under 

inskolningen så att barngrupperna får det så bra som möjligt. Genom veckobrev nå ut till 

gamla föräldrar att det börjar nya familjer på förskolan (Wessman, 2010, s:7-8). 
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När föräldrarna fått en förskoleplats är det vanligt att de kontaktar förskolan. Det är nu 

föräldrarna kan ha frågor och funderingar som rör inskolningen och förskolan. Enligt 

Arnesson Eriksson (2010) är det i det här skedet som det är viktigt att förskolan är 

tillmötesgående och svarar så bra som möjligt på frågorna. Allt för att den nya familjen ska 

känna sig välkomna till den nya förskolan (Arnesson Eriksson 2010, s:16-18 ) 

2.3. Inskolningsmodeller 
 

De flesta förskolor har en modell som passar dem bäst för att inskola barn och föräldrar. Det 

finns tvåveckors inskolning som är ganska lång. Då brukar föräldrarna vara med i början och 

sedan sakta men säkert blir barnet lämnad på förskolan men föräldrarna ska alltid finnas 

lättillgängliga.  Föräldraraktiva inskolningsmodeller finns också då föräldrarna är med under 

hela inskolningstiden som varar i tre hela dagar. Allt syftar till att föräldrarna ska vara aktiva 

och delaktiga när inskolningen sker för att ge deras barn en trygg start. Föräldrarna kan 

påverka sina barn positivt genom att leka och vara med under inskolningen gärna helst på 

golvet. Det kommer naturligt att barnen själva skapar kontakt med andra barn och personal. 

Det gör barnet av egna initiativ och då kan även föräldern dra sig undan mer och mer 

(Arnesson Erikssons,2010,s:30-34). 

2.4. Inskolningen är i full gång 

Under inskolningen är det bra om pedagogerna ger föräldrar utrymme att ställa frågor och få 

viktig information kring inskolningen och förskolan. Pedagogerna berättar vilken roll 

föräldrarna har så att de vet vilken uppgift de har under inskolningen(Arnesson Eriksson, 

2010s:29). Inskolningen skapar relationer mellan familjerna och pedagogerna och 

pedagogernas främsta uppgift är att få kontakt med barnen och utgå från barnens perspektiv. 

Pedagogerna som har ansvaret för inskolningen jobbar aktivt för att fånga barnens 

uppmärksamhet så barnen själva vill ta kontakt. Pedagogerna kallar till till sig barnens 

uppmärksamhet genom att sjunga, leka, jobba med handdockor eller hålla på med rim och 

ramsor(Hedin1987,s:36-37). 
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2.5. Reaktioner när barnen bli lämnade på förskolan 

Pedagogernas uppgift är att känna av när det är dags att ta det första avskedet under 

inskolningen. Då informera pedagogerna hur det går till för föräldrarna, möjligtvis dagen 

innan så de kan förbereda sig. Under den första tiden kan det vara svårt för barnen att skiljas 

från sina föräldrar. Att vara förberedd med napp, snuttetrasa eller ett gosedjur är betydelsefullt 

eftersom det är en trygghet för barnet om gråten uppstår (Arnesson Eriksson, 2010, s: 49-51).  

Barnets reaktion kan vara gråt, nedstämdhet, sämre aptit, trötthet och ingen leklust. Lika svårt 

kan det vara för föräldrarna att lämna sitt barn på förskolan. Pedagogerna måste tillsammans 

vara mycket lyhörda och bemöta föräldrarnas oro på allvar med lösningar och vara positiva 

(Hedin, 1987, s: 59). 

Enligt Magnus Kihlbom (2003) tar det tid för en familj att känna sig trygga och tycka 

förskolan är ett trevligt ställe att vistas på. Allt tar sin tid för den nya familjen eftersom 

mycket är nytt och för barnet krävs det längre tid och en gradvis ökande invänjning. Det är 

bra för barnet att det går långsamt, först tillsammans med förälder och sakta men säkert utan 

förälder. Det krävs en mycket lyhörd förskollärare för att samarbetet ska bli bra och gynnsamt 

för barn och föräldrar (Kihlbom, 2003, s:38). 

2.6. Avslutande del och uppföljningssamtal 
 

När det är sista inskolningsdagen betyder det inte att hela inskolningen är helt klar. En 

inskolning kan hålla på ett par veckor till men då är inte föräldrarna med på samma premisser. 

Föräldrarna har oftast börjat arbeta igen och pedagogerna jobbar aktivt med barngruppen så 

det blir en riktig grupp. Att jobba ihop en ny barngrupp tar tid, barnen måste få lära känna 

varandra och få vara tillsammans mycket (Hedin, 1987, s:44). 

När barn är ett halvår gamla fram tills att de är 2 år, balanseras känslorna till de viktigaste 

personerna de har i sitt liv. Vid den här tidiga åldern är små barn känsliga för rubbningar i 

interaktionen med nära vuxna och framförallt föräldrarna. Forskning visar på att känslomässig 

tillgänglighet och ödmjukhet för barnets känslor är viktigt för de som står barnet nära och 

framförallt de som arbetar på förskolan. Den lyhördheten är viktig att den finns för det är 

något som gynnar barnets utveckling (Kihlbom, 2003, s:30-31). 

När inskolningen är över brukar pedagogerna boka in ett uppföljningssamtal tillsammans med 

föräldrarna. Det kan man även nämna till föräldrarna i början av inskolningen att man 
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kommer att ha så att de vet. Uppföljningssamtalet tar upp frågor och funderingar kring 

inskolningen och annat som rör barnet. Pedagoger och föräldrar pratar om hur omställningen 

påverkat barnet under och efter inskolningen. Föräldrarna har möjlighet att komma med 

synpunkter och funderingar. Pedagogerna kan berätta för föräldrarna hur barnet är under en 

hel dag på förskolan. Att de förklarar hur barnet beter sig under samling, påklädning, vila, 

utevistelse och andra moment (Arnesson Eriksson, 2010, s: 130-133). 

Efter att par veckor kan även pedagogerna utvärdera inskolningen efter att 

uppföljningssamtalen ägt rum. Då kan de se efter vad som fungerat bra och mindre bra vilket 

gör det lättare att planera kommande inskolningar så det blir så bra som möjligt (Hedin 1987, 

s: 48-50). 

2.7. Föräldrars perspektiv 
 

I boken Föräldrasamtal i förskolan (1990) beskriver författarna Rahm & Wall hur föräldrarnas 

perspektiv ser ut gällande förskolan.  Föräldrarna och pedagogerna har en relation till barnet 

men de är helt skilda relationer de har. I relationen till barnet har föräldrarna sitt sätt att se på 

samarbete i förskolan med pedagogerna. Föräldrarna ser allt från ett föräldraperspektiv 

givetvis. Deras sätt att se på barnet, förskolan, pedagogerna och verksamheten är annat än de 

pedagogerna ser. Barnet får vistas i förskolan under tiden föräldrarna arbetar, eller om de 

möjligtvis studerar. Från föräldrarnas perspektiv är förskolan en plats där deras barn får 

stimulans och omsorg. Föräldrar sätter familjen i första hand inte förskolan eftersom det är en 

sådan liten del av deras liv om barnet trivs och mår bra. Däremot om barnet inte trivs eller 

mår dåligt så är föräldrarna mer intresserade av förskolan vilket är naturligt. Då är det 

självklart att föräldrar vill prata och ställa frågor till pedagogerna om det enskilda barnet. Alla 

föräldrar vill att deras barn ska bli sedd och komma till trygga händer varje dag. Även om 

barnet ingår i en barngrupp på förskolan så är det bara sitt eget barn föräldrarna ser i gruppen. 

Föräldrarna vill gärna få veta mycket om sitt barn när de kommer och hämtar på förskolan. De 

har varit ifrån sitt barn många timmar och höra om deras trivsel och vad de har gjort under 

dagen. Föräldrarna vill höra både bra och mindre bra saker som hänt under dagen, det är 

viktigt för dem (Rahm & Wall 1990, s: 12-19). 
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2.8. Pedagogers perspektiv 
 

Pedagogerna på förskolan har ett annat sätt att se på föräldrarna och barnen. Förskolan är en 

verksamhet och arbetsplats där pedagogerna arbetar och barnen är en del av verksamheten. 

Pedagogerna jobbar med barnen och de ska behandla dem lika. Att skapa en verksamhet med 

rutiner, omsorg och stimulerande miljö är viktigt. Pedagogerna arbetar med alla barnen och de 

får inte särbehandla eller stöta bort något barn. De ska ta ansvar för hela barngruppen men 

också det individuella barnet. En verksamhet bygger på att pedagogerna jobbar för att det ska 

bli en bra miljö och ordnade rutiner för barnen. Förskolan är en arbetsplats där arbetsmiljön är 

viktig och det läggs ner mycket tid på att både barn och personal ska trivas (Rahm & Wall 

1990, s:11-17). 

Förskolan är pedagogernas värld, de kan mycket om förskolan men de kan inte lika mycket 

om de enskilda familjerna. När barnen vistas på förskolan är det en miljö de anpassas till och 

när de är hemma så är det en annan miljö. Barn kan anpassa sig oerhört bra och beter sig olika 

hemma och på förskolan. Vid hämtning och lämning kan barn verkligen visa olika sidor och 

även föräldrar. För att lära känna föräldrar är det viktigt att ha föräldrasamtal där framförallt 

barnet är i fokus men även för att lära känna varandra mer. Pedagoger har stor respekt för 

föräldrarna, det är föräldrarna som kan sitt barn allra bäst (Rahm & Wall 1990, s:11-17). 

Pedagoger jobbar hårt med verksamheten, dokumenterar och gör väldigt mycket för att visa 

vad de gör och vad barnen får lära sig. Det finns en önskan om att föräldrar ska vara nyfikna 

och vilja se mer av förskolan. Det som pedagogerna tycker är viktigt att uppmärksamma 

kanske inte föräldrar uppmärksammar. Föräldrar ser inte det gedigna arbete som läggs ner när 

de inte är där, därför kan det ibland kännas svårt att nå varandra i kommunikationen (Rahm & 

Wall 1990, s:11-17). 

2.9. Föräldrasamverkan 
 

För barnets bästa är det bra att förskolan och föräldrarna kan samverka med varandra. Förr 

handlade samverkan mer om att mödrar skulle få stöd när de uppfostrade sina barn vilket de 

inte handlar om idag. Idag handlar det mest om att barnens föräldrar vill samverka kring det 

enskilda barnet och att förskolan ska ta hänsyn till barnens behov. I kommunikation med 
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föräldrar är det också viktigt att förskolan belyser de positiva med det enskilda barnet så det 

blir lättare att samverka tillsammans.  Sandberg & Vuorinen (2007). Keye (2000) skriver om 

tre olika sätt att samverka på, föräldrar och förskollärare skapar olika relationer mellan 

varandra när de samverkar (Keye enligt Sandberg & Vuorinen 2007, s16). Den första handlar 

om att vara föräldrafokuserad som handlar om att barnens uppfostran och utbildning hänger 

bara på föräldrarna. Den andra kallas för skolfokuserad relation och innebär att det är skolan 

som har det största ansvaret för barnet enligt föräldrarna. Den tredje relationen 

kompanjonskapsfokuserad relation är en kombination av de två förstnämnda, att man 

tillsammans ansvarar för barnet, både föräldrar och förskola (Sandberg & Vuorinen 2007, 

s:13-17).   

Interaktionen handlar om att samspela och kommunicera mellan varandra. Det kan ske på 

olika sätt beroende på vilken roll man har. Interaktionen är en viktig byggsten för att en 

inskolning ska bli så bra som möjligt. Ett välordnat samspel mellan föräldrar och lärare är att 

sträva efter. Om interaktionen skulle fallera kan ett samarbete mellan lärare och föräldrar bli 

oerhört kämpigt med missförstånd och dålig stämning (Rahm & Wall 1990, s: 10-11).  

Magnus Kihlbom, barnpsykolog skriver att barn knyter nära kontakt med sina första 

förskollärare. Barnets föräldrar är enormt viktiga för barnets inlärning och välmående. Ett 

barn knyter kontakt med sina första förskollärare och all kunskap som barnet erövrar 

förmedlas även till föräldrarna. Relationen mellan barn och förskolan utvecklas i samband 

med personligheten hos framförallt förskolläraren. Som förskollärare bör du vara varm, 

känslomässig och engagerad. Förskolläraren ser till att skapa bra relationer med barn och 

barngrupp samt med föräldrarna. Det är i grupp som barn lär sig oerhört mycket om hur vi 

beter oss i samspel med andra (Kihlbom, 2003, s:8).  

När människor skapar förståelse tillsammans får det också en mening. Människor kan skapa 

förutsättningar att bilda gemensamma värderingar. Men även om föräldrar och pedagoger 

samspelar med varandra socialt behöver inte det leda till delade meningar mellan varandra. 

Ibland kan det sociala samspelet vara sporadiskt mellan pedagoger och föräldrar. Det kan leda 

till att respekten, tilltro och delade meningar inte kan utvecklas framåt (Lasky 2000, vol. 16. 

s:848-849). 
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2.10.  Styrdokument 
 

I den aktuella läroplanen för förskolan står det följande gällande förskolan och hemmet: 

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt 

och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara 

med och påverka verksamheten i förskolan" (lpfö, 98 reviderad 2010, s:13).  

Ovanstående utdrag följs även av fyra stycken riktlinjer som lyder: 

• att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, 

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och 

• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten (lpfö98, reviderad 2010, s:13). 

Utifrån vad läroplanen skriver om förskolans start för barnet och familjen är det intressant att 

ta reda på hur inskolningarna upplevs av föräldrar och pedagoger. Det framkommer tydligt att 

alla barn ska få en bra start på förskolan tillsammans med sina föräldrar samt att föräldrarna 

ska få möjligheterna till att vara delaktiga i verksamheten. 

3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att beskriva hur samspel och kommunikation upplevs av föräldrar och 

förskollärare under inskolningar. 

Min förhoppning är att ge information om inskolning och hur den kan upplevas från föräldrars 

perspektiv och förskollärares perspektiv. 
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 Vad upplever föräldrar som fungerande samspel och bra kommunikation med 

pedagoger kring inskolning på förskolan? 

 Vad upplever pedagoger som bra samspel och bra kommunikation med föräldrar kring 

inskolning på förskolan? 

 Vad upplever föräldrar och pedagoger som inte fungerande samarbete under 

inskolning på förskola? 

4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 

I detta avsnitt kommer arbetet handla om de teorier som är grundläggande för arbetet. 

Teoretiska utgångspunkterna är interaktion och sociokulturella förhållanden. Föräldrars 

perspektiv och pedagogernas perspektiv är två begrepp som kommer behandlas i arbetet. 

Begreppen är viktiga att ta med eftersom det är utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv 

mina intervjuer utgått från samt hur de upplevt interaktionen mellan varandra. 

4.1. Interaktion 
 

I detta kapitel kommer jag att beskriva interaktionsteorin som är relevant för min studie. 

Herbert Blumer var sociolog under 1930-talet och studerade interaktionens praktiska 

konsekvenser, han var även skaparen till begreppet interaktionism som uppkom 1937 (Blumer 

enligt Berg, 2007 s:152). De olika fenomen som visar sig i människors omvärld kan återges 

med hjälp av ”jaget”. Blumer menar på att vi människor kan referera till oss själva både 

historiskt och kommande tid. Människor skapar relationer med varandra, till den omvärld som 

förekommer och skapar mening. Den mening som människan skapar blir ett så kallat föremål 

som människan kan vara verksam mot. Människan påverkas av sinnesstämningar och det som 

finns runt omkring för att kunna tolka. Vi skapar olika mening när det till exempel handlar om 

att tolka en bild eller en vers eftersom det beror på vem vi är. I andra sammanhang kan 

människan tolka något precis på samma sätt som en annan individ gör, vilket är en gemensam 

handling och det är så människan kan formas. Vi formas tillsammans med andra i en social 

process och det är genom de sociala situationerna som interaktion sker(Blumer enligt Berg, 

2007 s:155-156). 
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George Herbert Mead, amerikansk socialfilosof (1864-1931)menar på att det är genom 

interaktionen som jaget växer hos ett barn. Interaktion med andra människor gör att små barn 

upptäcker att vi är individer med egna åsikter och tankar. Många framställningar av 

interaktionismen anger människans förmåga att skapa och integrera. Denna förmåga är inte 

något som människan har från födseln. Människan är inte född med att kunna skapa och 

integrera med andra utan det är i det sociala livet som det kan utvecklas, tillsammans med 

andra människor. Orden säger egentligen inte så mycket för oss människor förrän vi faktiskt 

samtalar med andra, det är då vi skapar en mening med orden, språket är socialt betingat 

(Blumer enligt Berg, 2007 s:157). Människan är social, den personlighet som människan har 

är det som uttrycker det sociala. Vi är olika och vi socialiserar oss på olika sätt beroende på 

vilka vi är. Människan skapar ständigt mening och tolkning genom att samverka med andra 

människor (Blumer enligt Berg, 2007 s:151). 

Interaktionsteorin är relevant i min studie för att under inskolningen sker det en samverkan 

mellan föräldrarna och förskollärare 

4.2. Sociokulturella förhållanden 
 

Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet menar att sociokulturellt 

perspektiv handlar om hur vi lär oss samt hur vi tillägnar det i praktiken. Detta reflekteras 

beroende på vilken kultur eller omgivning vi har och lever i. Kunskaper och färdigheter har 

inte sitt ursprung i vår intelligens, alltså i vår hjärna. Han menar att det är hjärnan som gör det 

möjligt för oss att lära oss nya saker. Människor är kommunikativa och skapar mening 

tillsammans med andra. Mönster utvecklas i samhället och det är genom interaktionen vi blir 

delaktiga (Säljö, 2000, s: 21). I ett sociokulturellt perspektiv måste vi enligt Vygotsky 

använda oss av språket och vår fysik för att kunna förstå och tolka vår omvärld för att vara 

kapabel att vara verksam i den (Säljö, 2000,s:20). 

Kontakt med andra människor har stor betydelse för vår sociala utveckling. Vår kunskap och 

personlighetsutveckling sker i mötet med andra människor i vår vardag. Människor så som 

lärare, vänner, och föräldrar kan vara förebilder för oss (Olsson & Olsson, 2007, s: 13-14). 

Dessa människor kan förmedla normer, värderingar samt påverka oss moraliskt. I samvaro 

med andra människor lär vi oss att samtala och i olika situationer måste vi kunna argumentera 

för vår sak. Samtal med andra medför också uppfattningar om hur andra tolkar omvärlden och 

det bidrar till vår egen kunskapsutveckling (Olsson & Olsson, 2007, s: 13-14). 
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Caroline Liberg skriver i lärandets språkliga uttryck (2011,s:168) att inom sociokulturellt 

perspektiv talar Michael Halliday om att det är språket som gör oss människor medvetna om 

hur vi ska uppföra oss i samhället. Det är genom våra uttryck som vi kan se eller bedöma vad 

en person kan och ju mer en person kan desto lättare har han för att skapa mening och 

kunskap (Liberg i Jensen, 2011,s:168) 

5. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer arbetet handla om tidigare forskning som gjorts om inskolning i 

förskolan.  

 

Annette Sandberg och Tuula Vuorinen har skrivit en vetenskaplig artikel om förskola och 

samverkan, Preschool- home cooperation in change (2008). Sandberg och Vuorinens syfte 

med artikeln är att lyfta fram den samverkan som finns mellan förskolan och hemmet. De har 

i sin forskning använt sig av gruppintervjuer med föräldrar och förskollärare. I studien 

medverkade 26 kvinnliga förskollärare och 32 föräldrar varav 10 av dem var män. Personerna 

är bosatta i mellersta delen av Sverige. Det framgår i rapporten att föräldrar vill ha inflytande i 

förskolan samt att samspelet ska ske på ett trevligt sätt. Pedagogerna har ansvar att jobba för 

att samspelet med föräldrarna ska bli så bra som möjligt. I samspelet med föräldrarna vill 

pedagogerna delge dem information hur barnet trivs och utvecklas på förskolan (Sandberg & 

Vuorinen, 2008. s:150). 

Sandberg & Vuorinen skriver i sin artikel Preschool- home cooperation in change (2008) om 

att föräldrar som deltagit i deras studie ser den sociala träningen i skolan för barnen som ett 

komplement. Barnen lär sig i hemmet också men i förskolan finns det fler vuxna och barn 

som bidrar till den sociala träning barn behöver.  

Vidare i artikeln refererar Sandberg och Vuorinen till sin egen bok Hem och förskola - 

samverkan i förändring (2007) där de nämner att lärare, politiker och föräldrar talar för ett 

stärkt samarbete där framförallt föräldrar vill ha mer stöd i sin föräldraroll. Bherings studie 

beskriver föräldrar och samspel på förskolan. Hon har genom sin studie funnit att samverkan 

är viktigt för föräldrar och även förskollärarna ser föräldrastödet som viktigt för deras arbete i 

förskolan (Bhering i Sandberg & Vuorinen, 2008, s:150). 

Enligt Ellen Keyes ( i Sandberg & Vuorinen, 2008, s:151) är relationerna mellan föräldrar och 

förskollärare viktiga på förskolan. En ömsesidig relation med bra kommunikation leder till att 
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det blir mindre konflikter mellan parterna. Vidare menar Foot m fl (2002, s: 152) att genom 

en bra kommunikation och vetskapen om vilken roll förskollärare och föräldrar har leder detta 

till att man kan observera det enskilda barnet i hemmet och på förskolan. I och med detta kan 

ett samarbete med hemmet och förskolan bidra till att ett barn får det stöd som behövs.  

Sandberg och Vuorinens artikel tar upp samarbete och samarbetets förväntningar i hemmet 

och förskolan. Ett bra samarbete grundar sig i att föräldrar och förskollärare har samma sätt 

att tänka och samtala kring förskolan och hemmet. I den studie som Sandberg och Vuorinen 

gjort har det visats sig att de normer som finns på förskola stärkas om de finns ett hållbart 

samspel mellan föräldrar och förskollärare (Sandberg & Vuorinen 2007, s: 152). 

Sandberg och Vuorinens (2007, s:155) resultat av studien visar att hämtning och lämning som 

är den största delen av samspel under förskolevistelsen kan variera. Variationen beror på att 

föräldrarna lämnar och hämtar barnen olika tider på förskolan vilket leder till att många 

hämtar och lämnar ibland samma tider. Kvalitén på kommunikationen blir inte densamma när 

det är många på samma gång i hallen. Den informations som anses vara mest relevant för 

deras barn är den som ges från förskollärarna.  

 Föräldrar som har väldigt små barn är i stort behov av att få samtala med förskollärarna om 

hur timmarna på förskolan har varit. Det föräldrarna vill veta är om barnet ätit mat, sovit, haft 

det bra eller om det är något annat viktigt att få reda på. När föräldrar har barn som är mellan 

1-3 år vill de ha information som barnet själv inte kan förmedla. Förskollärarna vet med sig 

att föräldrarna vill mer än gärna höra om hur utvecklingen går för deras barn. Det finns ett 

stort intresse att få veta mer om sitt eget barns utveckling och det planeras in 

utvecklingssamtal för att samtala om det (Sandberg & Vuorinen 2007, s: 154- 156).  

Social kompetens och viljan att samarbeta gör det lättare för föräldrar och förskollärare att 

samarbeta. När föräldrar frågar och ställer krav kan detta bidra till att samarbetet blir bättre 

samt att det gör att pedagogerna kan förmedla tanken bakom den pedagogiska verksamheten 

som bedrivs.   Det kan uppstå hinder i samarbetet när förskolan och hemmet försöker 

samverka, det kan bero på att det finns mycket vikarier på plats eller att föräldrar och 

förskollärare kan vara stressade som påverkar samspelet mellan varandra. Det kan bero på 

andra avseenden, så som olika sätt att bemöta människor på (Sandberg& Vuorinen s: 158). 

Vidare skriver Sandberg och Vuorinen att de skiljer sig från förälder till förälder hur de vill 

samarbeta. En del föräldrar vill vara mer delaktiga i förändringar än andra. Det pedagogiska 
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inriktningarna förskolorna arbetar med brukar inte föräldrar lägga sig i. Däremot finns det ett 

visst engagemang som förskollärarna vill se från föräldrarna för att öka deras förståelse för 

verksamheten (Sandberg & Vuorinen 2007. s:159) 

I slutsatsen presenterar Sandberg och Vuorinen att samarbetet är viktigt samt att de ska ske på 

olika sätt. Föräldrar är olika och behöver olika samarbetssätt för att det ska fungera med deras 

inflytande. Det finns idag en mer skriven dialog på förskolan och det finns önskan om att få 

mer tid till utvecklingssamtal från föräldrarna. Det framgår också i slutsatsen att förskolor 

med språkliga brister hos föräldrarna kan det underlätta med mer bilder istället för skriven 

text för att det ska förstå förskolans arbete. Vidare framgår det att föräldrarna är viktiga för 

förskolan, att de får förståelse och inflytande på förskolan. Det samarbetet som sker varje dag 

mellan förskolan och hemmet bidrar till en bra grund och fortsatt omsorgsfullt samarbete 

(Sandberg& Vuorinen 2007. s:160). 

I artikeln Delaktighet som värdering och pedagogik skriven av Ingrid Pramling Samuelsson 

och Sonja Sheridan (2003) handlar om barnens inflytande på förskolan och skolan. I stort 

handlar artikeln om barnens möjligheter till inflytande och att få vara delaktiga på förskolan. 

Genom litteraturundersökningar har Pramling och Sheridan fått fram att vuxna lyssnar mer på 

barnen om de själva gör barnen mer delaktiga. Genom delaktigheten får barnen göra sig hörda 

och de vuxna kan se barnens perspektiv och lyssna mer på dem. (Pramling Samuelsson, 

Sheridan, 2003, s:70) 

Pramling (2003) refererar i ett stycke till Bronfenbrenner (1979) som skriver att i 

utvecklingens process ingår förskolan, hemmet och samhället. Menat med att de vuxnas 

relation till förskolan och barnen påverkas av samhällsförändringar. Vuxna har utvecklat ett 

annat sätt att se på barn jämfört med tidigare år. Förändringar i samhället har bidragit till att 

de vuxna har stärkt synen på barnen och deras delaktighet såväl som uppfostran enligt 

Bremeck (1992) som nämns i artikeln. Förskolan är en plats där människor möts varje dag, 

hem och förskola bildar en länk mellan varandra och där kan skola och hem utvecklas 

gemensamt. Studien visar även att barnens delaktighet är grunden till deras eget inflytande det 

vill säga att vuxna bör lyssna till barnen mer. Barn har kunskap och erfarenheter som de kan 

delge (Pramling, 2003, s:77).  

I diskussionen visar det att lärarens förhållningssätt är viktig för barnens delaktighet i 

förskolan. Att lyssna, försöka förstå och engagera sig i barnen leder till att tolkningen blir ett 

steg i rätt riktning. För att försöka förstå barnens perspektiv krävs det ett engagemang att tolka 
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barnens agerande. Det gör att vuxna kan lättare ta sig an och förstå barnens känslomässiga 

uttryck (Pramling, 2003, s:80). 

6.  Metod och material 
I detta avsnitt kommer den metod som använts presenteras samt det material som arbetet 

bygger på. Forskningsetik är den inledande delen eftersom studien bygger på kvalitativt 

material som är intervjuer där det finns normer och regler som jag följt. Slutligen presenteras 

mitt urval.  

6.1. Forskningsetik 
 

Arbetet innehåller empiriskt material som är inspelade intervjuer som kort efter även 

transkriberats. För att kunna genomföra intervjuer på ett professionellt sätt är det viktigt att 

informera respondenterna om forskningsprinciperna. Det finns fyra stycken punkter som är 

angelägna att ta upp i detta sammanhang (Stukat 2011, s: 130). 

Informationskravet: Det är viktigt att de som är med i studien får relevant information om 

arbetets syfte, hur arbetet ska redovisas samt att respondenterna är med frivilligt. 

Respondenterna har rätt att hoppa av sin medverkan när helst de vill om de inte vill vara med 

längre (Stukat 2008, s: 131). Jag informerade mina respondenter om detta väldigt tydligt så att 

alla skulle känna sig trygga om de skulle av någon anledning vilja hoppa av. 

Samtyckeskravet: Respondenterna har rätt att medverka på sina egna villkor. Om det av 

olika anledningar händer att någon hoppar av får det inte blir negativt för dem. Om det är ett 

arbete som bygger på privata och känsliga frågor är det viktigt att forskaren är lyhörd (Stukat 

2008, s: 130). Jag var noga med att förklara för mina respondenter att om de vill hoppa av så 

har jag full förståelse för det samt att medverkan sker på deras villkor. 

Konfidentialitetskravet: När det empiriska materialet samlas in måste de medverkande 

respondenterna informeras kring deras anonymitet. All data som forskaren samlar in måste 

behandlas med största försiktighet. De uppgifter som finns från respondenterna måste 

korrigeras så ingen kan identifiera dem (Stukat 2011, s: 131-132). De namn som framgår i 

min studie är fiktiva och det berättade jag för mina respondenter redan när jag frågade dem 

om de ville vara med i min studie. 
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Nyttjandekravet: Allt som samlats in till det kommande arbetet får inte användas till annat 

än forskning. Däremot kan informationen senare användas eller synas i tidskrifter eller 

läroböcker (Stukat 2008, s: 132). Detta har jag också sagt till mina informanter, att mitt arbete 

kommer att läggas upp på en uppsatsportal när den är helt klar och godkänd. 

6.2. Intervju som metod 
 

Här kommer jag presentera den vetenskapliga metoden som varit relevanta för min studie. 

Vidare kommer urval med en presentation av de fyra informanterna. Datainsamlingen som 

gjorts till studien består av kvalitativ metod som i det här fallet är intervjuer som spelats in 

och transkriberats. Alla informanter har fått fiktiva namn för att de inte ska kunna identifieras. 

Kvalitativa intervjuer gör att forskaren kan nå informanterna på ett djupare plan hos 

respondenterna. Genom att välja intervju som metod kan forskaren komma riktig nära och få 

höra respondenternas erfarenheter och uppfattningar (Johnson, 2008, s:9).  Det finns olika 

typer av intervjuer, de som är strukturerade och de som är öppna. I den här studien har 

intervjuerna varit delvis strukturerade då syftet med intervjuerna varit att prata om ett visst 

ämne (Einstein, 2008, s:30-31). 

En intervjuguide är viktig att utarbeta vid en semistrukturerad intervju eftersom guiden ska 

innehålla frågor som är anpassade till det tema forskaren valt. Det är även viktigt att guiden är 

välarbetad och utformad så att de frågeställningar som arbetet har kan besvaras. Att spela in 

intervjuerna är en fördel eftersom vart enda ord informanterna yttrar spelas in (Einstein, 2008, 

s:31-34). Det är klokt att transkribera intervjuerna snarast möjligt eftersom det gör att 

intervjuerna blir så exakta som möjligt samt att forskaren får ett starkt analysmaterial (Böll 

2008, s: 69).  

Fördelen med att jag valde att spela in mina intervjuer var att jag inte behövde sitta och 

anteckna utan jag kunde vara mer närvarande. Det var lättare att ställa följdfrågor om det 

behövdes och det kändes mer som ett samtal kring ett visst tema. Nackdelen med att spela in 

intervjuerna är att det tar tid att transkribera dem för att få ut allt informanterna svarat. Att 

skriva ner alla intervjuer var tidskrävande men samtidigt värt det eftersom jag vill att mina 

respondenters svar ska bli så exakta som möjligt. 
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6.3. Urval 
I studien ingår det två förskollärare och två föräldrar som delat med sig av erfarenheterna 

kring hur de har upplevt samspelet under inskolningar. Mina krav på respondenter har varit att 

förskollärarna har jobbat många år inom förskolan samt har mycket erfarenhet av 

inskolningar.  Kriterierna för föräldrarna har mest grundat sig på att de ska ha erfarenhet av en 

eller flera inskolningar som de delat med sig av.  

6.4. Presentation av respondenter 
 

En presentation av alla informanter som är bosatta i olika kommuner i Stockholm. Alla namn 

som framkommer är fiktiva för att skydda respondenternas identitet. 

Björn och Sofia är föräldrarna som medverkar i studien. Björn har ett barn på 1,5 år och Sofia 

har två barn som är 3 år respektive 6 år. De är bosatta i två av Stockholms kommuner och har 

olika erfarenheter av förskola och inskolning.  

Bodil och Carina är de två förskollärarna som medverkat i studien. Bodil är 57 år och har 

jobbat inom förskolan sedan 39 år tillbaka och har stor erfarenhet av att jobba med 

inskolningar. Carina har också lång erfarenhet, hon är 56 år och har jobbat med barn i 

förskolan sedan 33 år tillbaka även hon har bred erfarenhet av inskolningar. Båda 

förskollärarna har jobbat med både stora och små barn på olika förskolor och de är bosatta i 

två av Stockholms kommuner. 

6.5. Genomförande 
 

För att kunna göra undersökningen var första tanken att få tag på bra respondenter till studien. 

Med hjälp av kontakter fick jag möjlighet att kontakta Bodil som är en erfaren förskollärare. 

Bodil var mycket positiv till studien och ville gärna dela med sig av sina erfarenheter. Den 

andra förskolläraren fick jag kontakt med under praktiken på lärarutbildningen och hörde av 

mig till hennes förskola. Jag har inte samverkat med henne tidigare utan jag visste om hennes 

många års erfarenhet. Hon reagerade på samma sätt, mycket positivt och vi bokade tid för 

intervju. Jag var ute efter ännu en till förskollärare och frågade en till från en annan förskola i 

samma kommun som Carina jobbar men tyvärr blev hon sjuk.  När jag skulle hitta föräldrar 

till min studie använde jag mina kontakter som jag har för att hitta passande föräldrar som jag 
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inte känner. Jag fick positivt svar från Björn och Sofia, vi bokade in intervjuer så det passade 

dem. Jag försökte få tag på fler men fick tyvärr ingen respons. 

När mina respondenter var definitiva bearbetade jag två olika intervjuguider som skulle vara 

anpassade till förskollärarna (se bilaga 1) och föräldrarna (se bilaga2). Jag ville göra frågorna 

så specifika och tydliga som möjligt så det skulle kunna svara på mina frågeställningar. 

Intervjuerna gjordes enskilt och jag började med att informera personen om de etiska reglerna 

samt att det vara bara jag som fick tillgång till inspelningarna och varför jag ville spela in 

dem. Ingen av respondenterna tyckte att det kändes jobbigt att bli inspelade vilket gjorde att 

intervjuerna gick bra. Alla frågor i guiderna ställdes till mina respondenter, det var en bra 

stämning vid alla tillfällen och det blev ibland tyst. Det fick vara tyst, jag stressade inte mina 

informanter utan de fick tänka i sin egen takt.  

6.6. Bearbetning och analys 
 

Här ska jag berätta hur jag bearbetat mina intervjuer för min studie. 

Jag har använt mig av intervjuer som är en kvalitativ metod där det är mina frågeställningar 

som styrt valet av metod. Min ambition har varit att få lyssna på föräldrar och förskollärares 

upplevelser när det handlar om inskolning. Jag vill ha en bred förståelse av mina 

respondenters upplevelser därför har intervju som metod varit den bästa för mitt arbete. Med 

kvalitativa metoder fångas mycket information från respondenten som jag sedan granskar och 

hittar mönster i(Larsén, 2009 s: 22-23). 

Jag har använt mig av en strukturerad intervjumetod som innebär att jag har gjort en 

intervjuguide för att bestämma vilka frågor som mina respondenter skulle få. Syftet var att jag 

ville ta upp särskilda teman i min intervju för att kunna få svar på mina frågeställningar. Det 

fanns även möjlighet för mig att ställa följdfrågor och låta respondenten prata fritt eftersom 

jag spelade in alla intervjuer (Dalen, 2008, s:31). Efter varje intervju transkriberade jag mitt 

inspelade material. Detta innebär att jag kort efter intervjun lyssnade på det inspelade 

materialet och skrev ner ordagrant vad informanten sagt, dels för att bli medveten om mitt 

material samt att det ska underlätta min analysdel (Dalen, 2008, s:69). 

När jag har granskat mina intervjuer har jag använt mig av att läsa transkriberingen noga för 

att hitta mönster och teman i mina respondenters svar. Jag tittade noga på förskollärarnas svar 

och föräldrarnas svar var för sig. Att hitta teman i materialet gör det möjligt att tolka och 
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förstå materialet. Jag hittadeteman och mönster som jag tycker var relevanta för min studie 

som jag där efter analyserar i mitt arbete (Dalen, 2008, s: 74).  

7. Analys och resultat 
 

Här nedan kommer jag presentera mina intervjuer och göra analys på dem. I mina intervjuer 

har jag hittat mönster som bildat olika teman. De teman som visats sig är kommunikation, 

trygghet, roller och information. Jag kommer redovisa lite kortare sammanfattningar av 

respondenternas svar. Därefter har jag valt ut relevanta citat från respondenterna som jag valt 

att kursivera därefter analyserar och tolkar jag dem.  

7.1. Förskollärarna och föräldrarna om kommunikation och samspel 
 

Det första temat som jag hittade när jag läste mina transkriberingar var kommunikation och 

samspel som är arbetets centrala fråga till föräldrarna och förskollärarna. Min första spontana 

tanke är att föräldrarna och förskollärarna för det mesta är väldigt nöjda med inskolningens 

kommunikation och samspel. Alla respondenter pratar om vikten av ett bra samspel och 

kommunikation under inskolningen.  

Här nedan kommer jag redovisa citat från respondenterna när de pratar om kommunikation 

och samspel som vidare kommer att analyseras och tolkas. 

Carina berättar att det är viktigt för henne att tala om för föräldrarna vad hon tror de vill höra 

eftersom hon själv är förälder. Hon berättar alltid att inskolningen är individuell och vad som 

händer under inskolningen och att inskolningen kan ta olika lång tid. Hon berättar att ingen 

inskolning är lik den andra eftersom alla barn är olika. Föräldrarna får vara med och påverka 

inskolningsschemat så att det ska bli en bra inskolning för deras barn.  

Carina: Kommunikation och samspel beror på vad det är för typ av föräldrar, vissa föräldrar är 

väldigt osäkra och då måste jag peppa dem mycket och säga att det kommer att bli bra. 

Bodil berättar att hon tycker att det är viktigt att föräldrarna förstår att det är ett samarbete och 

samarbetet är för barnets bästa. Hon berättar också att det är viktigt att de samtalar kring 

förskolans valda inskolningsmodell och varför de tror på den. Bodil berättar att det är viktigt 
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att tänka på att prata så att föräldrarna förstår. Vissa ord som förskolan vanligtvis använder 

kanske inte föräldrar har någon aning om vad de innebär, till exempel vila eller temaarbete. 

Bodil: Jag tror det är viktigt att man inte blir kompis med föräldrarna, de ska känna ett förtroende 

för oss. Föräldrarna ska känna att de kan ställa dumma frågor och att barnet är våra bådas 

angelägenhet 

Båda förskollärarna poängterar vikten av att skapa ett förtroende hos föräldrarna genom 

kommunikation och samspel. Detta kan kopplas till Blumers tankegång gällande interaktion 

där det är vi människor som formas i samspel med varandra, i en social process (Blumer 

enligt Berg, 2007, s: 155-156).  Förskollärarna vill att föräldrarna ska få veta mycket kring 

inskolningen och hur de går till men också med en viss distans, i alla fall enligt Bodil som 

tycker att man inte ska bli kompis med föräldrarna. Enligt Blumer är människan en social 

varelse men vi vill socialisera oss på olika sätt, det beror på vilka vi är (Blumer enligt Berg, 

2007, s:151). Tolkningen av Blumers tanke kan relateras till att Bodil menar att hon är 

förskollärare och socialiserar med föräldrarna på ett visst sätt, inte som en kompis. 

Keyesskriver att det är viktigt med relationerna mellan föräldrarna och förskollärarna för det 

bidrar till ett bra samarbete mellan hemmet och förskolan (Keyes, I Sandberg och Vuorinen, 

2007, s:152). 

Sofia berättar för mig att hon var så nöjd med sin första inskolning där kommunikationen 

fungerade jättebra. Hon kände att hennes barn blev sedd och väl omhändertagen, hon kunde 

ställa många frågor som hon fick svar på. Hon var till en början väldigt nervös men när hon 

fick så pass bra kommunikation och samspel med förskollärarna kände hon sig lugn igen. 

Sofia: Med mitt första kände jag att det var jättebra samspel (...) jag ville att det skulle blir så bra 

som möjligt. Jag kunde ställa massa frågor till förskollärarna och vi möttes verkligen på halva 

vägen. 

Björn berättar att han mestadels hade en bra kommunikation med förskollärarna under 

inskolningen. Han berättar också att det är viktigt för honom att personalen är engagerad och 

tycker om sitt jobb. 

Björn: Det som var bra med kommunikationen var att innan vi började så fick vi komma på ett 

informationsmöte så jag hade koll innan hur förskolan fungerade. Jag hade bra kontakt med 

förskolläraren som kunde berätta mycket saker om förskolans idé. 
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Båda föräldrarna har i intervjuerna talat om att de varit nöjda med kommunikationen och 

samspelet på förskolan. De har kunna ställa frågor och blivit bemötta på ett bra sätt vilket är 

mycket positivt. Att få svar på sina frågor och funderingar verkar vara extra viktigt för 

föräldrarna. Enligt Vygotskys teorier inom de sociokulturella förhållandena är språket centralt 

för att vi ska kunna vara verksamma i sociala miljöer, till exempel i förskolan (Säljö, 

2000,s:20). I och med att Björn och Sofia fått ställa frågor under inskolningen har de även lärt 

sig mer om inskolningen och förskolan. Detta kan kopplas till att i sociala sammanhang lär sig 

människan nya saker om sig själv och sin omgivning, människan lär sig att uppfatta andras 

tolkningar och får själva ny kunskap (Olsson&Olsson, 2007, s: 13-14). I läroplanen står det 

även att föräldrarna och barnen ska få en bra start och introduktion i förskolan vilket både 

Sofia och Björn har uttryckt (lpfö98, reviderad 2011). 

7.2. Förskollärarna och föräldrarna om trygghet och tillit 
 

Trygghet och tillit är det andra temat som följer. Mina respondenter har nämnt ett antal gånger 

om hur viktigt det är med trygghet och tillit under inskolningen. Här nedan kommer jag kort 

sammanfatta vad de sagt samt plocka ut relevanta citat som poängterar just det valda temat. 

Bodil pratar mycket om att det är viktigt att föräldrarna känner ett förtroende för det arbete de 

gör. Eftersom barnen är föräldrarnas små guldklimpar så är förtroendet för förskollärarna 

extra viktigt att det finns. Bodil berättar även att föräldrarna får veta mycket om inskolningen 

och hur det ska gå till samt vilken modell de använder sig av så det kan känna sig lugna och 

trygga i det.  

Bodil: Alltså alla barn är ju olika, det finns inte en inskolning som är lik den andra. Men att man 

kan se och läsa in barnen och föräldrarna som kommer så att de får den här tryggheten och 

tilliten till oss för det är A och O att föräldrarna har tilliten och barnen känner detsamma.  

Carina berättar att det är viktigt för henne som lärare och ledare att vara trygg i sitt arbete, 

skulle tryggheten inte finnas så skulle jobbet bli väldigt dåligt gjort. Hon menar på att 

tryggheten påverkar allt annat runt omkring och det är ingen fara att det kan bli fel ibland. 

Hon anser att om något blir lite knasigt så löser det sig, det är ingen fara att något oväntat 

händer. När Carina har gruppinskolningar ibland blir hon väldigt svettig men det gör inget, 

det får vara så. 
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Carina: En inskolning kan ta mindre tid och längre tid, det beror på barnet, oss och relationen till 

föräldrarna. Man måste känna sig trygg och ha tilliten samt att det här är okej för det känner 

barnen av och då blir de också trygga.  

Både Carina och Bodil nämner att tryggheten är viktig likaså tilliten för att arbetet med 

inskolningen ska bli så bra som möjligt. Tryggheten påverkar arbetet, är du som lärare trygg 

blir föräldrarna och barnen trygga. Att vara uppmärksam på de nya familjerna som kommer är 

ett sätt att skapa trygghet anser Bodil och inom den sociokulturella teorin är det i våra uttryck 

som vi kan lära oss och skapa mening (Liberg enligt Jensen, 2011, s:168). Det jag menar är att 

Bodil och Carina kan föra tryggheten vidare till föräldrarna och skapa mening med det som 

händer under inskolningen och det speglar av sig på det lilla barnet. Att föra tryggheten vidare 

kan också vara ett stöd för föräldrarna, enligt Bhering (i Sandberg & Vuorinen, 2008, s:150) 

är föräldrastödet viktigt för förskollärarna och det gynnar arbetet på förskolan. Ett bra stöd till 

familjerna gör dessutom att förskolan kan samarbeta bättre mellan hemmet och förskolan 

(Keyes enligt Sandberg & Vuorinen 2008, s:152).  

Det är samarbete som allt handlar om under inskolning och när samarbetet fungerar skapar det 

en trygghet vad jag kan tolka utifrån vad förskollärarna berättar. Men det är även viktigt att 

förskollärarna själva är trygga i sitt arbete. 

Sofia och Björn har också nämnt tankar kring tryggheten och tilliten. Här väljer jag att bara 

plocka ut två bra citat som jag kommer att analysera 

Sofia: Med första barnet var det jobbigt för mig själv att lämna eftersom jag vill kunna lita på att 

personalen gör ett lika bra jobb som jag gör. De såg alltid till att det alltid fanns någon där för 

mitt barn. Jag fick känslan av att de punktmarkerade mitt barn och att personalen liksom tänkte ” 

nu ska vi ta hand om det här barnet” och la fokus på barnet, då blev jag trygg. Och när jag kom 

och hämtade mitt barn så fick jag höra hur dagen hade gått, det klassiska. 

Björn: I början gick det väldigt bra att lämna men nu blir mitt barn oftare ledsen och jag vet att 

jag brukar trösta mitt barn men nu måste jag gå och det är jobbigt men jag vet att förskolan gör 

det även om det tar emot. Om det inte fungerar så förväntar jag mig att förskolan ringer så pass 

stort förtroende har jag för deras arbete annars kollar jag med dem alltid när jag hämtar hur allt 

har gått. 
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Björn och Sofia visar i intervjuerna att de är trygga med förskolans arbete. Det framgår tydligt 

att det finns en oro hos föräldrarna men de vet med sig att barnen har det bra. Båda 

föräldrarna nämner att de får höra hur dagen gått när de kommer och hämtar. Det ”klassiska” 

som Sofia uttrycker det kopplar jag till Sandberg och Vuorinen som tar upp 

småbarnsföräldrarnas behov av att få samtala om dagen. Föräldrar vill veta hur dagen varit, 

speciellt om barnen är väldigt små, runt 1-3 år. När barnen är så pass små kan de inte 

förmedla dagens aktiviteter eller hur de ätit och sovit. Min tolkning är att Sofia och Björn vill 

höra om hur dagen varit för deras barn, de skapar trygghet hos dem att få veta. Sandberg och 

Vuorinen menar också på att det är väldigt olika från föräldrar till föräldrar hur delaktiga de 

vill vara (Sandberg & Vuorinen, 2007, s: 159). Sofia nämner att det kändes så bra att det var 

någon som verkligen tog hand om hennes barn och Björn kände även att han litar fullt ut på 

att förskolan gör sitt jobb. Detta kan relateras till Sandberg & Vuorinens tidigare forskning, 

samarbetet som sker på förskolan och den trygghet som visar sig bidrar till att arbetet mellan 

hem och förskola blir omsorgsfullt (Sandberg & Vuorinen, 2007, s:160).   

7.3. Förskollärarna och föräldrarna om roller 
 

Under mina intervjuer har förskollärarna och föräldrarna nämnt roller på olika sätt. 

Bodil berättade lite om rollerna kring inskolningen. Hon tycker att det är viktigt att 

föräldrarna vet vad som är deras roll i samarbetet. Det blir mer tydligt tycker Bodil om alla 

vet vad som gäller. 

Bodil: För att det ska bli ett bra samarbete ser jag till att föräldrarna redan från första början vet 

sin roll. Att du som förälder har den här rollen och jag som pedagog har den här rollen. 

Här nedan kommer ett citat från vad Carina sa om roller. 

Carina: Det är viktigt att du som lärare är trygg i din roll under inskolningen, är du inte det så 

går det åt pepparn.  

Det märks att rollerna är viktiga för båda förskollärarna, det ger ett intryck av att de båda är 

tydliga med vad som gäller under inskolningen. Det här handlar om det sociokulturella 

perspektivet som Säljö (2000, s: 20) berättar om utifrån Vygotsky. Vi människor måste 

använda språket för att kunna vara verksamma och förstå omvärlden som den är. I vårt 
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samhälle bildas olika mönster och det är genom interaktionen vi blir delaktiga i dessa mönster 

(Säljö, 2000, s: 20). När föräldrar och förskollärare möts på förskolan (samhället) bildar de 

tillsammans mönster (inskolningens steg) som alla är delaktiga och verksamma i. Enligt Mead 

(Blumer enligt Berg, 2007, s: 151) är det i de sociala sammanhangen som människan lär sig, 

det är inget vi är födda med utan lär oss på vägen. Jag tolkar detta som att tillsammans under 

inskolningen får förskollärarna lära föräldrarna mycket och visa dem deras roll i 

sammanhanget. 

Björn hade en fyradagarsinskolning med sitt barn och var med största delen av tiden på 

inskolningen. Han tyckte att inskolningen gick bra men han kände att hans roll som pappa var 

lite märklig.  

Björn: Jag tycket att min roll under inskolningen kändes lite konstig eftersom jag var med mitt 

barn hela tiden och jag trodde att förskollärarna skulle jobba lite mer aktivt för att locka till sig 

mitt barn.  

Sofia hade med sitt andra barn lite mer åsikter kring rollerna. Hon berättade att hon hade 

önskat att de hade legat steget före. Hon menar alltså att inskolningen kunde fungerat bättre 

med mer tydliga rollfördelningar. 

Sofia: Med mitt andra barn kände jag att när inskolningen satt igång var förskolläraren så osäker 

på sin roll. Hon tog inget initiativ till att visa oss runt och sedan var hon nyanställd också och jag 

visste inte vad jag skulle göra. 

Både Sofia och Björn kände att deras roller var ganska otydliga, även om inskolningarna gått 

bra har de inte vetat sin plats hundra procent. Den nya pedagogens osäkerhet kanske berodde 

på att hon var ny vilket Sofia visste om men den sociala interaktionen kunde varit bättre. Den 

personlighet som människor har färgar också den sociala biten, eftersom vi är olika så 

socialiserar vi oss på olika sätt (Blumer enligt Berg, 2007, s: 151). Sofia och Björn kanske 

ville ha mer stöd i sina roller, enligt Sandberg & Vuorinen (2007,s: 150) talar dem för att 

många föräldrar vill ha mer stöd i sina roller som föräldrar och att samverkan även har stor 

betydelse för föräldrarna. Det märks på Sofias och Björns svar att de hade önskat mer 

tydlighet för vad deras roller skulle innebära och vad deras uppgift är under inskolningen. 
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7.4. Förskollärarna och föräldrarna om information 
 

Förskollärarna planerar mycket för inför inskolningen. Carina berättade att hon har massvis 

med papper som föräldrarna ska fylla i och ta hem. Det blir mycket information på samma 

gång och det upplever föräldrarna som lite för mycket ibland.  

Carina: Det är så mycket föräldrarna ska höra och fylla i papper, jag förstår att de blir mycket för 

dem men jag brukar säga att de kan komma med frågor senare, allt behöver inte komma på en 

gång. 

Bodil berättar att informationen är den som lätt kan brista på inskolningen. Det kan handla om 

att förskollärarna pratar i termer som inte föräldrarna förstår. Det är viktigt att informationen 

som kommer fram ska vara tydlig så att alla förstår berättar hon.  

Bodil: Vi kan inte komma med all information på en gång, däremot brukar jag göra en liten lapp 

till föräldrarna som de kan titta på under inskolning. Det är lite ramar så de vet vad som gäller 

och kan luta sig till den och de brukar användas flitigt för jag ser att föräldrarna vill ju också 

lyckas med inskolningen.  

Uppenbarligen är det mycket information som ska ut till föräldrarna enligt Bodil och Carina. 

Båda är väldigt angelägna om att stötta föräldrarna i den här processen. Jag kan här direkt 

koppla till Sandberg & Vuorinen (2007, s: 150) som beskriver att det är många föräldrar som 

behöver stöd under inskolningen. Det är en viktig aspekt i förskollärarnas arbete att finnas där 

även för föräldrarna. Eftersom föräldrarna som skolar in sina barn oftast har väldigt små barn 

är kontakten med förskollärarna väldigt central. Informationen som kommer från förskolan 

väger tungt, speciellt precis i början och senare kommer informationen handla om barnens 

dag på förskolan (Sandberg & Vuorinen, 2008, s:154-156).  

Sofia är väldigt nöjd med den informationen hon fick på förskolan under inskolningen. Hon 

berättar att det fanns möjligheter att fråga om allt. 

Sofia: Jag fick jättebra information på förskolan, jag ville ju att det skulle bli så bra som möjligt 

och jag upplevde att vi möttes på halva vägen, förskolan och jag.  

Björn hade massa tankar och funderingar innan inskolningen skulle sätta igång berättar han. 

Det finns mycket tankar och frågor som förälder. 
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Björn: Innan själva inskolningen fick jag komma på ett informationsmöte på förskolan där jag fick 

massor utav information om förskolans tanke och hur de arbetar, det var jättebra. 

Björn fick ett bra stöd innan förskolan började eftersom ett informationsmöte kan ge mycket 

information och fakta. Sofia fick också bra information men var inte på något möte innan men 

det gick bra ändå. Jag tolkar deras svar som att de fick ett bra stöd från förskolan som 

Sandberg & Vuorinen (2007, s: 150) skriver om, att föräldrar kan behöva mycket stöd från 

förskolan och deras förskollärare under inskolningen. Eftersom föräldrarna redan berättat det 

de fått en bra kommunikation och samspel med förskolan kan man enkelt förstå deras svar i 

frågan om hur de upplevt informationen. Förskolan är en social plats där människor möts 

varje dag och det bildas en länk mellan hemmet och förskolan (Pramling, 2003, s:77). Det kan 

tolkas som att Björn och Sofia har en bra länk mellan sitt hem och förskolan eftersom det 

upplever att informationen är bra. 

7.5. Förskollärarna och föräldrarna om det som fungerat mindre bra 
 

Det finns alltid saker som kan bli bättre eller kunde gjorts bättre. I intervjuerna har jag hitta 

tre aspekter som båda föräldrarna och ena förskollärarna inte ansett varit lika bra under 

inskolningen. Jag tänkte enbart plocka ut deras egna ord för att sedan analysera dem 

tillsammans. 

Bodil kunde inte komma på något som hon ansåg var sämre under inskolningen. Hon ser 

väldigt positivt på inskolningen och det enda som hon berättade var om informationen som är 

nämnt ovan. 

Carina: Jag tycker det är jobbigt när föräldrarna inte går hem avsatt tid för att de inte vill ha en 

konflikt med sitt barn. Jag menar de stannar kvar även fast dagen är slut och vill att allt ska gå så 

smärtfritt som möjligt men får inte barnet får visa sina känslor så lär de sig inte sina känslor. Det 

finns ett syfte med tiderna under inskolningen. 

Sofia: När jag har lämnat mitt andra barn så uppstår det alltid gråt, varje gång. Det skär i hjärtat 

och jag ringer alltid och kollar med personalen hur det gått efter ett tag. De svarar alltid samma 

sak att det liksom är bra. Men ibland känns det som att de säger bara de jag vill höra, jag önskar 

att de berättade mer ingående kanske hur länge mitt barn har varit ledsen. Alltså jag tål att höra 

sanningen. 
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Björn: Under inskolningen fanns det ett handfat som mitt barn hela tiden ville gå till och blöta ner 

sig. Jag tycker det är onödigt att hela tiden behöva byta kläder på grund av det där roliga 

handfatet. Jag frågade förskollärarna om jag bara kunde gå på toaletten lite snabbt och det var 

absolut inga problem. När jag tre minuter senare kommer tillbaka är mitt barn helt blöt och ingen 

pedagog syns till. Jag tycker att det var väldigt onödigt och sedan kändes det som att 

kommunikationen inte kom fram hundra procent. Jag sa inget till dem men bytte kläder på mitt 

barn. 

Sofia känner att hon inte får höra exakt hur hennes barn har det efter att hon lämnat förskolan. 

Det kanske är precis så som förskollärarna säger men som förälder räcker det inte. I 

Sandbergs & Vuorinens artikel kom de fram till att hämtning och lämning är den mest 

centrala delen där interaktionen sker men den kan variera. Variationen beror dels på att det 

kan vara många barn som hämtas eller lämnas samtidigt eller att det kan vara mycket 

vikarier(Sandberg & Vuorinen 2007, s: 155). Inget av detta nämner Sofia men det är absolut 

viktigt för föräldrar att få information från förskollärarna om barnen. Att barnet är välmående 

och allt gått bra är otroligt viktigt för föräldrar att veta eftersom barnen själva inte kan ge den 

informationen (Sandberg & Vuorinen, 2007, s: 154-156). 

När det handlar om Björns missnöje var det något i interaktionen som inte fungerade och han 

kände att det var onödigt att det hände. Som Olsson & Olsson beskriver den sociokulturella 

aspekten där vi människor lär av varandra så måste man även kunna argumentera för sin sak. 

Att samtala med andra människor kan ge oss nya uppfattningar och ny kunskap, det beror på 

hur vi tolkar det (Olsson & Olsson, 2007, s: 13-14). Björn var angelägen om att samarbeta 

med förskollärarna och gjorde sitt bästa för att de skulle veta vart han gick, vissa föräldrar är 

mer delaktiga än andra enligt Sandberg & Vuorinen (2007, s: 159). 

8. Metoddiskussion 
 

Jag visste långt innan jag påbörjade min studie att jag ville intervjua personer till mitt arbete. 

Mina intervjuer fungerade över förväntan bra och jag fick mycket material att arbeta med. 

Intervjuerna baserades på en intervjuguide som jag sammanställt för att kunna svara på mina 

frågeställningar. Frågorna var öppna så att mina respondenter fick berätta med egna ord deras 

upplevelser. Jag valde att spela in alla intervjuer så att jag kunde vara mer närvarande och 

verkligen lyssna på respondenterna när de svarade på mina frågor. Fördelen med att spela in 

är att jag inte behövde anteckna under tiden.  
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När jag transkriberade mina intervjuer hittade jag mönster i dem som gjorde att jag fick fram 

resultat som jag kunde analysera. Jag kunde verkligen få ut mycket av intervjuerna som 

hjälpte mig att få svar på mina frågeställningar.  

Jag finner inga speciella nackdelar med mitt val av metod då jag ville ut och lyssna på 

föräldrar och förskollärares berättelser. Först trodde jag att det skulle bli för lite respondenter 

men det blev ändå bra. 

9. Slutdiskussion 
 

Föräldrarna i min studie har varit nöjda som helhet med inskolningen, de har fått möjligheter 

att ställa mycket frågor under inskolningen samt fått dem besvarade. Björn tyckte att det var 

jättebra att få komma på ett informationsmöte innan inskolningen började för då kände han till 

väldigt mycket om förskolan innan allt började. Sofia kände ett bra samspel med pedagogerna 

då hon fick möjlighet att ställa frågor om allt möjligt som rörde förskolan. Det är väldigt 

intressant att båda föräldrarna känner samma sak eftersom inskolningen handlar om samspel 

och kommunikation. Det är genom kommunikationen de fått svar på sina frågor och kunnat 

samverka. Enligt Vygotsky (Säljö, 2000,s:20) har språket mycket stor betydelse när vi 

samverkar med varandra. Sofia kände att hennes barn blev sedd och väl omhändertagen och 

Björn kände detsamma när han varit tvungen att lämna ett ledset barn men ändå varit tvungen 

att gå.  

Föräldrarna upplever att de känt sig trygga och fått tillit till förskollärarna under inskolningen. 

Det är självklart en jobbig process att lämna sitt barn på förskolan men i mitt material kan jag 

se att föräldrarna ändå känner sig så pass trygga att de vågat lämna sitt barn. 

När det gäller rollerna så var Björn lite vilsen eftersom han tyckte det var konstigt att vara 

med sitt barn så intensivt och att förskollärarna inte var mer aktiva för att locka till sig hans 

barn. Eftersom det var en föräldraaktiv inskolning så kan det mycket möjligt upplevts så. 

Däremot när förskolläraren är ny och osäker på sin roll så blir det nog svårt att samverka och 

det upplevde Sofia eftersom förskolläraren var ny på stället. Men båda föräldrarna kände att 

deras roller var ganska otydliga och hade kanske behövt få mer stöd av sina förskollärare 

(Sandberg & Vuorinen, 2007, s: 150).  
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Informationen har föräldrarna varit mycket nöjda med. Ingen av dem har sagt något negativt 

utan bara att de fick svar på frågor samt att den informationen de behövde fick dem. Björn 

kände att han hade mycket funderingar innan inskolningen började men tack vare 

informationsmötet fick att reda ut många frågetecken. 

Förskollärarna anser att det är jätteviktigt med kommunikationen för det är där de skapar ett 

förtroende hos föräldrarna. Det är även viktigt att vara professionell då Bodil menar att de inte 

ska bli någon kompisrelation med föräldrarna. Däremot framgår det att Bodil och Carina är 

uppmärksamma på de nya familjerna som kommer och det är väldigt angelägna om att se till 

att de känner sig trygga. Tryggheten och tilliten är viktig att fånga under inskolningen 

eftersom alla är olika. Extra viktigt är det att fånga de föräldrar som är väldigt osäkra, Carina 

menar på att hon måste peppa dem och förklara för dem att allt kommer bli bra och skapa ett 

förtroende. Blir föräldrarna trygga så blir barnet tryggt och de påpekar båda förskollärarna.  

Bodil tycker också att det är viktigt att underbygga val av inskolningsmetod så att föräldrarna 

vet vad som gäller, det ska vara tydligt för dem varför just den modellen används. Dessutom 

är språket viktigt, att förskolan ska prata i termer så att föräldrarna förstår dem. Det är genom 

språket som vi kan utvecklas och samverka med varandra enligt Vygotsky (Säljö, 2000, s: 

20).  

Trygghet och tillit är A och O för att arbetet med inskolningen ska bli så bra som möjligt. Det 

är båda förskollärarna ense om men även att de själva är trygga i sin roll som förskollärare. 

Rollerna är viktiga under inskolningen eftersom förskollärarna anser att det ska göras tydligt 

vem som gör vad. 

Förskollärarna är medvetna om att det brukar vara mycket information att ta in för 

föräldrarna. Men det är även viktigt att förskolan ser till att föräldrarna förstår informationen 

då vissa termer kan vara främmande för många. Eftersom mycket information ges är det 

väldigt bra att förskollärarna är öppna för frågor då det ger ett bra stöd (Sandberg & Vuorinen, 

2007, s: 150).  

Carina nämnde att föräldrar som inte lämnar förskolan när tiden är slagen är väldigt 

irriterande då det finns ett syfte med inskolningens tider. Att föräldrarna har svårt eller inte 

klarar av konflikter med sina barn är tråkigt då barnens känslor är viktiga att de får komma 

fram, både i ilska eller gråt.  
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Sofia upplever att personalen inte bemött henne som hon önskat när hon lämnat sitt andra 

barn på förskolan då han varje gång blivit ledsen. Att alltid få höra att det är bra blir i längden 

ett tråkigt och frekvent svar som Sofia inte vågar lita på. Hon vill gärna veta mer om sitt barn 

eftersom det skär i hennes hjärta varje gång och alla föräldrar vill ha information om sitt barn 

speciellt när de är mellan 1-3 år (Sandberg & Vuorinen, 2007, s: 154-156). Sofias upplevelse 

av lämning av sitt barn känns inte alls som ett professionellt jobb sett från förskollärarna, 

tryggheten och tilliten kommer sakta försvinna. Även om hennes barn har det bra är Sofia i ett 

stort behov att få höra mer om hur hennes barn har det. 

Björn kände att handfatet var en onödig plats att lek på och han litade på att förskollärarna 

skulle se efter hans barn under den korta tiden han var borta. Det var något som inte nådde 

fram i kommunikationen och hans barn var ändå jätteblöt när han kom tillbaka vilket Björn 

inte uppskattade.  

Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur föräldrar och förskollärare upplever 

samspel och kommunikation under inskolningar. Det jag har kommit fram till är att de 

upplever dem mycket bra då kommunikationen och samspelet fungerar väldigt bra. 

Resultatet visar att föräldrar och förskollärare upplever att inskolningen fungerar bra samt att 

det är viktigt att interaktionen fungerar fint mellan föräldrar och förskollärare. De har ett så 

kallat kompanjonskapsfokuserat sätt att samarbeta under inskolningen. Vilket betyder att 

föräldrarna och förskollärarna ansvarar för barnet tillsammans (Sandberg & Vuorinen 2007, 

s:13-17).  En bra start främjar samarbetet och kommunikationen mellan föräldrarna och 

förskollärarna samt att alla är angelägna om att barnet ska vara i fokus. Genom intervjuer med 

två föräldrar och två förskollärare har de delat med sig av sina erfarenheter som visats sig 

varit ganska bra. Det finns små saker som skulle kunna bli bättre under en inskolning och jag 

anser att förskolorna alltid kan förbättra sig i sitt arbete. 
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11. Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till förskollärare 

Den här intervjun kommer att ta upp frågor kring kommunikation och samspel under 

inskolningen. Det är det som denna studie kommer att undersöka, hur vida samspel och 

kommunikationen upplevs under inskolningarna. 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2. Vad är viktigt att förbereda innan inskolningen sätter igång? 

3. Hur känner du inför inskolningsstarten? Känslor, tankar och funderingar. 

4. Vad förväntar du dig av inskolningen? 

5. Hur upplever du samspelet med föräldrarna under inskolningen? 

6. Vad förväntar du dig från föräldrarna under inskolningen? 

7. Hur upplever du kommunikationen med föräldrarna under inskolningen? 

8. Finns det saker inom kommunikationen och samspelet som kan bli bättre under en 

inskolning? 

9. Vad anser du fungerar bäst under inskolningen då vi pratar om samspel och 

kommunikation? 

10. Är det något som du skulle vilja lägga till eller berätta innan vi rundar av den här 

intervjun? 

Då vill jag runda av vårt samtal och tacka dig så mycket för din tid och att du ville ställa upp. 
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11.1. Bilaga 2 
 

Intervjuguide till föräldrar 

Den här intervjun kommer att ta upp frågor kring kommunikation och samspel under 

inskolningen. Det är det som denna studie kommer att undersöka, hur vida samspel och 

kommunikationen upplevs under inskolningarna. 

1. När du och ditt barn skulle börja på förskolan, vad hade du för förväntningar? 

2. Som förälder, hur upplevde du samspelet under inskolningen? 

3. Hur upplevdes kommunikationen med pedagogerna under inskolningen? 

4. Hur upplevde du samspelet med pedagogerna under inskolningen? 

5. Finns det något med inskolningen som du är missnöjd gällande kommunikationen och 

samspelet som kunde blivit bättre? Berätta. 

6. Vad gällande kommunikation och samspel tycker du fungerade bra under 

inskolningen? 

7. Finns det något annat du skulle vilja berätta eller lägga till? 

Då vill jag runda av vårt samtal och tacka dig så mycket för din tid och att du ville ställa upp. 

 


