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Sammanfattning 

Vi valde att utforma skisser på en applikation som har till uppgift att förenkla 

informationsutbytet mellan vårdnadshavare och personal vid inskolning i förskolan. Med 

denna produkt vill vi även öka medvetenheten om tekniska verktyg som hjälpmedel i 

förskolans verksamhet. Vi har undersökt om det finns något behov av en applikation i denna 

bemärkelse genom att utföra intervjuer.  

Vi har i detta arbete utgått från ett sociokulturellt perspektiv där vår produkt kan ses som ett 

medierade redskap i kommunikationen mellan människor.  

Utvärderingen på applikationsskisserna påvisade ett stort och genuint intresse och den 

feedback som vi mottog fungerade som inspiration till hur vi senare kan vidareutveckla 

applikationen med nya förbättrade funktioner för att göra produkten så eftertraktad som 

möjligt. 

  

Nyckelord: Inskolning, Smartphone, förskola, informationsdesign, applikation, 

föräldrakontakt, informationsflöde, mångkultur  
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1.0 Introduktion till utvecklingsområdet 
1.1 Inledning 

I dagens samhälle har digitala medier och framför allt smartphones tagit mer plats i 

vardagslivet. Smartphonens främsta uppgift är att underlätta kommunikationen mellan olika 

parter där informationsutbytet är en stor del var vi än befinner oss. Denna relativt nya 

produkt lanserades 2007 och har under åren därefter växt sig större och större. Begreppet 

smartphone innebär en telefon som är uppbyggd av multifunktionella funktioner. Idag 

expanderas dessa telefoner varje dag med hjälp av applikationer. En applikation är enligt NE 

(2011) ”ett tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i 

praktiskt arbete” man kan säga att det är ett program som är utformat för att utföra specifika 

uppgifter. Verksamheter får genom en applikation tillfälle att sortera ut vilken information 

som är av intresse att publicera.  

Mobilapplikationer erbjuder ett snabbt och behagligt sätt för människor att få information på, 

därför är det viktigt att förstå hur de används och det är viktigt för applikationskonstruktörer 

att hänga med när användarnas vanor förändras och då nya behov uppstår. En ny forskning 

gjord av Flurry (2014) visade att applikationer styr 86 % av tiden som de vanliga 

konsumenterna spenderar på sina smartphones, medan resterande 14 procent spenderas på 

mobilwebben. Smartphoneanvändare spenderar dagligen 2 timmar och 42 minuter på mobila 

funktioner och då tar användningen av applikationer upp 2 timmar och 19 minuter av denna 

tid. Detta visar att applikationsanvändningen dominerar tiden som används på mobilen. En 

annan forskningsstudie gjord av Distimo (2014) påvisade att användare laddar ner 

applikationer från Apple store, Google play och Amazon app store. Från mars till april 2014 

hade hela marknaden växt 1,5 procent. Denna tekniska utveckling resulterar i att det idag 

finns stora möjligheter för t.ex. förskolepersonal att använda sig av tekniska verktyg i 

verksamheten. Idag använder 45 procent av befolkningen i åldern 16-74 år en smartphone 

för att få information, detta antal står aldrig still utan ökar ideligen (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 1979)    

1.2 Arbetsindelning 

Vi valde att dela upp arbetet så att vi genomförde målgruppsintervjuerna och framtagandet 

av produkten tillsammans dvs. skisserna. Hanna Finnbogason tog fram information om 

inskolning samt den mångkulturella delen medan Malin Berggren inriktade sig på grafik och 

design. I diskussionsdelen går vi igenom våra tankar med produkten och varför vi gjort som 

vi gjort. Där har Finnbogason fokuserat på funktionerna medan Berggren har inriktat sig mot 

valen av design och utformningen.   

 1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en applikation för surfplattor och smartphones, som 

möjliggör en enklare, snabbare och därmed effektivare informationsöverföring mellan 

vårdnadshavare och förskolepersonal under barnets inskolningsperiod. Begreppet effektiv 

innebär i detta sammanhang att informationen är relevant, korrekt och tillräcklig, samt att 

den når mottagaren i rätt tid.  
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2.0 Tidigare forskning och teoretiska begrepp 
I det här avsnittet kan ni läsa om digitala möjligheter i allmänhet och vad inskolning i 

förskolan innebär. Vi kommer även presentera vilken teoretisk utgångspunkt som 

genomsyrar vår produkt. 

 

2.1 Digitala möjligheter  

Nuförtiden så ingår både barn och vuxna i en värld som består av nya tekniska verktyg vilket 

har lett till högre krav på både förskolepersonal och föräldrar. Vi avser att ge läsaren en 

förståelse för bakgrunden till varför vi valt att fokusera på dagens teknik och dess 

användningsområden för att underlätta vardagen. Efter det så kommer vi presentera arbetets 

syfte och ge en redogörelse för den litteratur som är relevant.   

Ny teknik innebär ny forskning, detta påstående upprätthåller författarna Barkhuus & 

Policher (2011, s.630) då de syftar till att ny forskning och litteratur närmar sig dagens 

teknik som smartphones med stormsteg. De skriver även att en mängd olika studier har gjorts 

och analyserat smartphonens användningsområde relaterat till användarens vardagliga liv, 

vilket är av stort intresse då mobiltelefonen får en allt större roll i våra liv. De skriver också 

om att forskningen har undersökt hur mobiltelefonens uppkomst påverkar människor och 

deras liv. I 2011 års Riks – SOM - undersökning visar det sig att det är en relativt stor del 

svenskar som regelbundet använder mobilen för internet, ta del av nyheter, sociala medier 

och söka information mm. Mobilen möjliggör idag flera former av kommunikation och olika 

sorters inhämtning av information. Mobilen kan sägas vara den informations- och 

kommunikationsteknologi som bäst lämpar sig för nutida vardagslivets höga grad av 

mobilitet (Westlund, 2012 s.469). År 2003 var den totala andelen som använde internet i 

mobilen endast 6 procent. Denna siffra femdubblades till år 2009 då 20 procent använde 

internet i mobilen. Under 2011 skedde ett markant genombrott jämfört med tidigare år, ett år 

var den totala andelen användare av internet i mobilen 44 procent. På senare år har det visat 

sig bland de som använder mobilen för internet och nyheter så gör merparten så på daglig 

basis detta vittnar om att nya funktioner i mobilen vunnit kraft i svenskarnas vardagsliv (a.a. 

s.470-471). Den första smartphonen lanserades 2007 och därefter tog utvecklingen fart. Idag 

kan vi med all enkelhet leva våra liv genom telefonen och den anses vara den främsta 

informationsspridaren i det vardagliga livet. Den mobila teknologin bara ökar och öppnar 

dagligen upp för nya användningssätt. Eftersom smartphonen ständigt växer och blir en allt 

större del av våra liv så ökar även efterfrågan på olika applikationer som ska erbjuda de 

tjänster och behov som eftertraktas (Rooth & Szilagyi 2012 s.3). 

Idag präglas informationsteknologier av att vara mobila, därför är det idag ett krav att 

mobiler förses med olika applikationer (Westlund, 2011 s.499) Från årets SOM – 

undersökning ser vi att var femte svensk har en smartphone. Genom den snabba tillväxten av 

mobila applikationer har det tillkommit många möjliga användningsområden t.ex. 

informationstjänster. Vi blir mer och mer ständigt uppkopplade och uppdaterade genom 

mobilen (a.a. s.507). Westlund (2014) menar på att mobiltelefonens nya gränslösa kapacitet 

öppnar många dörrar och skapat nya möjligheter kring information och kommunikation. 

Denna teknik har virats samman med vårt vardagsliv på ett sätt som förhöjt vår flexibilitet. 

Det man här har gjort är att utveckla nya användningsområden och införa nya funktioner för 

nya situationer. Det har öppnats en oavbruten tillgång till information. I dagen samhälle finns 

det stora gap mellan föräldrars och förskollärares användning av tekniska verktyg. Familjer 

som har sina barn på förskola och skola har kontakt med många olika enheter som rör olika 
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kategorier av information både till föräldrarna men även till pedagogerna. Detta 

informationsflöde är frekvent och ytterst relevant då föräldrar delges mäkta information om 

deras barn s.1 människor är olika och vissa organiserar sina liv genom tekniska hjälpmedel 

medan andra har papperslistor och kalendrar (Nylander, 2009, s.1). Tidigare forskning har 

visat att familjer får information från många olika håll och kanter som de behöver ha kontroll 

över. Det sägs att det har gjort en del försöka att skapa applikationer som ska fungera som ett 

hjälpmedel. Men dessa försök visar att det är komplicerat att bryta rutiner som är baserade på 

traditionella verktyg som pappersinformation och ansikte mot ansikte som är det 

huvudsakliga informationsflödet (a.a. s.3). Nylander (2009, s.11) vill framhäva att fler och 

fler vill ha informationen tillgänglig även när de inte vistas i hemmet dvs. att de vill ha 

informationen på flertalet ställen. Det är en orsak till att vi tror att informationsteknologi kan 

hjälpa till att förbättra informationsutbytet mellan föräldrar och pedagoger. I mobiltelefonen 

har de alltid tillgång till informationen, de blir påminda och får bidra och vara delaktiga i att 

fylla i enkäter.   

 

2.2 Beskrivning av inskolning 

I läroplanen (98/10, s. 13) används inte ordet inskolning utan det mål som finns är att varje 

barn ska få en god introduktion tillsammans med dess vårdnadshavare i förskolan. Det är 

förskolläraren som ansvara för att det sker. Varje familj behöver olika långa inskolningar för 

att känna sig trygga i den nya förskolan. Det kan skilja mellan tre till tio dagar, i vissa fall 

kan inskolningen vara mer än tio dagar. Vårdnadshavaren tillbringar oftast hela dagen i 

barngruppen med sitt barn och är med på de aktiviteter som står på schemat. För att 

vårdnadshavaren ska veta vad dess roll är och hur aktiv den ska vara under 

inskolningsperioden är det vanligt att arbetslaget skickar ut skriftlig information i 

pappersform till vårdnadshavarna i god tid innan första dagen på förskolan (Eriksson 

Arnesson, 2010, s. 28-29).  

 

Innan en inskolning kan börja behöver arbetslaget förbereda sig med hur de vill att 

inskolningen ska gå till, hur lång den ska vara, vilka intryck de vill att vårdnadshavarna och 

barnet ska få av förskolan men även olika praktiska saker som till exempel fixa iordning 

barnets klädplats i hallen. Därefter skickar förskolan ut relevant information till 

vårdnadshavarna som till exempel välkomstbrev, schema med tider som gäller under 

inskolningen och kanske foto på personalen. Det finns även papper som ska fyllas i om 

barnet och det är lugnare om familjen får informationen i god tid innan första dagen så de 

kan fokusera mer på att knyta kontakter med pedagog och barn första dagen. 

Vårdnadshavaren slipper också hålla reda på massa papper (Wessman, 2010, s. 7-8).  

 

Dagarna under inskolningen kan se olika ut på varje förskola men de flesta brukar börja 

veckan lugnt så barn och vårdnadshavare får känna in miljön och bekanta sig med de andra 

barnen och personalen. Efter bara någon dag brukar vårdnadshavaren ta ett steg tillbaka och 

barnet börjar leka med de andra barnen och pedagogerna, det gäller att förskolan har en miljö 

som lockar till lek. Det är viktigt att vårdnadshavarna och barnen känner sig trygga under 

inskolningen, så om det dyker upp frågor och funderingar kan det vara bra att ha en kort 

utsatt tid i slutet av varje dag för frågestund och ytterligare information. I slutet av 

inskolningen ska ett första ”hejdå” ske, alltså vårdnadshavaren ska lämna barnet själv på 

förskolan med pedagogerna. Det kan vara en jobbig situation för både barn och 

vårdnadshavare därför är det viktigt att personalen har gått igenom med vårdnadshavaren 

dagen innan hur det kommer gå till och att det kommer gå bra. De känslor som 

vårdnadshavaren signalerar snappar barnet upp snabbt, därför behöver vårdnadshavaren 

känna sig trygg och positiv till att lämna sitt barn på förskolan (Eriksson Arnesson, 2010, s. 

44-49).  
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När inskolningen är klar och verksamheten rullar på kan personalen titta tillbaka på 

inskolningsprocessen och utvärdera den. Utvärdering över arbets- och förhållningssätt innan 

under och efter inskolningen. Genom att utvärdera den egna verksamheten kan de göra en 

förändring till nästa gång (Eriksson Arnesson, 2010, s. 83-84).  

 

2.3 Forskning om inskolning i förskolan  

I Maria Nilsson (2012) uppsats förklarar några pedagoger att det ibland kan vara svårt att 

skapa en god kontakt med vårdnadshavaren under inskolningen. En anledning kan vara att 

det sker ett språkligt missförstånd eller att vårdnadshavaren och pedagogen inte talar samma 

språk överhuvudtaget. Det blir alltså svårt när vårdnadshavaren inte uppfattar vad personalen 

åsyftar och tänker om inskolningen. Språkförståelse och kommunikation är det mest 

betydelsefulla för en god föräldrakontakt och trygga vårdnadshavare. I en annan forskning 

konstaterar skribenten att vårdnadshavare påpekar en brist i informationen innan 

inskolningen och det är att bara få veta vilken dag de ska infinna sig på förskolan och inget 

annat. De fick en känsla av att de inte var välkomna på förskolan och de visste inte vad de 

skulle göra (Ahlénius, 2011). Att personalen och vårdnadshavare behöver skapa en god 

kontakt innan och under inskolningen är ett huvudmål enligt många forskare. Dock kan vissa 

vårdnadshavare vara svåra att få tag på eller nå fram till.  Alla vårdnadshavare är olika och 

det kan vara så att vissa inte vill stanna och prata varje dag, det får pedagogerna respektera 

och försöka skapa en så god kontakt som möjligt (Askebäck, 2011). 

 

2.4 Teoretiska begrepp 

Kommunikation är när en människa förmedlar ett budskap till en eller flera andra människor. 

För att det ska kunna vara kommunikation eller masskommunikation behövs sändare och 

mottagare (Pettersson, 2003, s.349).  

Informationsmaterial är när ett visst informationsbudskap representeras på ett fysiskt sätt och 

det är målgruppsanpassat. Förmedlingen av budskapet sker genom någon form av 

informationsmedel och har ett tydligt syfte och utformning. Tydlig struktur, läsligt, är 

relevant och läsvärt för den avsedda målgruppen, de är grunden till ett bra 

informationsmaterial. Det finns även högt ställda krav som informationsmaterialet ska 

uppfylla och de är god teknisk och språklig kvalitet, ett korrekt innehåll och god ekonomi. 

Förutsatt att informationsmaterialet uppfyller dessa krav kan det förenkla vardagslivet för 

mottagaren som är i behov av den specifika informationen (a.a, s.303).  

Informationsdesign (ID) används vid beskrivning av teknik och processer för användandet 

och utformandet av ett visst informationsmaterial. Kommunikationsprocessen som sker 

mellan en avsändare och en mottagare analyseras på ett kritiskt vis och det är det som 

informationsdesign utgår ifrån. Det är ett flervetenskapligt ämne och har sin grund i flera 

kunskapsområden. De som har störst betydelse för informationsdesignen är kommunikation, 

språk, information, konst, kognition, och estetik. Det finns även områden utifrån som berör 

informationsdesignen och det är medier och teknik, ekonomi och juridik. Det är avsändarens 

uppgift att ta reda på och analysera mottagarens behov av information. Sedan undersöka 

utbudet av fakta, strukturera upp arbetet, välja vilken typ av medier som ska användas för att 

introducera budskapet i ord och bild. Slutligen kan avsändaren framställa och distribuera sitt 

informationsmaterial. Mottagaren tar till sig ett urval av det tillgängliga 

informationsmaterialet och bearbetar mentalt en del av det och resten inte. Sedan använder 

mottagaren de nya kunskaperna (a.a, s.284).  
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3.0 Produktinventering 
3.1 Varför behövs produkten? 

Under framtagandet av applikationen har vi utgått från de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför och på vilket sätt de kan kopplas till verksamheten. Vad ska hemmet och 

verksamheten få ut av användandet av applikationen? De ska ge och få information om 

inskolningens rutiner samt om barnet. Detta redskap ska även förenkla informationsflödet för 

båda parter.  

 

Utifrån tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning uppfattar vi att det ur 

ett föräldraperspektiv ofta saknas ett effektivt och lättillgängligt informationsflöde i 

förskolan. Informationen finns men av olika skäl når den inte fram till föräldrarna. Vi har 

också märkt att information från föräldrar till personalen inte heller alltid har nått fram. Detta 

har gjort att vi vill föra fram de digitala resurserna i ljuset genom att skapa en applikation 

som förenklar informationsflödet och delar av kommunikationen mellan vårdnadshavare och 

pedagoger. Vår tanke med denna produkt är att den ska verka som ett hjälpmedel både i 

verksamheten samt i hemmet. Läroplanen för förskolan säger att: 

 

   ”Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete 

med hemmen” (Lpfö98/10, s.13). 

 

Vi valde att utforma en applikation som inriktar sig på inskolningsperioden då vi tror att 

denna teknik kan bidra till en ökad trygghetskänsla hos såväl vårdnadshavare som 

förskolepersonal i början av tiden i förskolan. Denna applikation kan tillföra en enkelhet och 

en mobilitet där de inblandade kan få tillgång till informationen när som helst och var som 

helst på ett smidigt och naturligt sätt. Ännu en orsak till den här produktutformningen är att 

vårdnadshavare, barn och även pedagoger ska känna en trygghet om inskolningstiden. Målet 

är likaså att de ska uppleva en känsla av att vara förberedda och säkerhet.  

 

 

3.1.1 Vad finns redan och vad saknas?  

Vår första tanke var att vi skulle utforma en applikation för förskolan som på ett enkelt sätt 

skulle tillgodose föräldrar med snabb information om förskolans verksamhet. Vi ville skapa 

en applikation där föräldrar kunde gå in och se den senaste informationen. Denna idé fick vi 

avfärda ganska snabbt då vi upptäckte en liknande applikation som redan existerade vid 

namn förskole nytt. Vi kontaktade grundaren via mejl då vi blev nyfikna på dess uppbyggnad 

och innehåll. Hen svarade att den inte längre var i funktion då intresset var för lågt. Vi 

fortsatte mejlkontakten och undrade om det fanns någon möjlighet att få tillgång till 

inloggningsuppgifter så vi kunde undersöka applikationen på närmre håll. Vi ville ta reda på 

vilka funktioner applikationen nyttjade och framför allt få en inblick i varför den inte 

fungerade som den tordes. Detta meddelande fick vi aldrig något svar på vilket var en 

besvikelse då denna information hade varit till stor hjälp för oss i utformandet. Då vi inte har 

tillstånd att nämna hens namn så valde vi att utelämna det.  

 

 

Denna konversation gjorde oss fundersamma men samtidigt motiverade att skapa en bättre 

applikation som anses mer eftertraktad av konsumenterna, så vi gjorde valet att hålla fast vid 

informationsflödet men att inrikta oss mot inskolning i förskolan. Vi letade efter liknande 

produkter om inskolning med det gav inget resultat så vi bestämde oss för att gå vidare med 

vår idé om en inskolningsapplikation. Eftersom vi inte lyckats få tillgång till hens 

applikation och dess funktioner så kan vi inte utgå från vad som gör den mindre attraktiv på 

marknaden. Vi tänker att då den innefattar mer allmän information om hela verksamheten så 
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finns det en risk att den blir komplicerad och svårhanterad att använda. Vi har erfarenheter 

av att många förskolor använder sig av bloggar där pedagoger publicerar samma sorts 

information så därmed ses inte applikationen förskole nytt som en förenklad version.  Dessa 

bloggar innefattar även inskolning men då inskolning är en liten del av hela verksamheten 

vilket innebär mindre information att hantera och att det sker under en begränsad tid så en 

applikation som vår skulle göra informationsflödet enklare.  

 

Vi upplever att information om inskolning i förskolan finns men att det är de tekniska 

verktygen som saknas i dagens förskolor.  

 

 

3.2 Målgruppsintervjuer 

Church och Oliver (2011) skriver att innan man utformar en applikation så är det bra om 

man har en inblick i hur informationsbehovet ser ut.  

 

I och med detta så påbörjade vi arbetet med att genomföra målgruppsintervjuer som ligger 

till grund för vår produkt. Därför var vi tvungna att bestämma vilken målgrupp denna 

produkt ska sikta in sig på och vart fokus ska ligga, dvs. vilken information ska finnas med 

och hur omfattande den ska vara. Vi valde att genomföra enskilda intervjuer med två 

föräldrar och två förskollärare på olika förskolor för att få tillgång till deras individuella 

åsikter, tolkningar och eventuella förbättringar. Den ena förskolan var stationerad ute på 

landet och den andra inne i city, den sistnämnda var en IKT (informations- och 

kommunikationsteknik)- förskola. Ingen av oss hade tidigare haft kontakt med någon utav 

förskolorna utan vi blev rekommenderade att besöka dem av en studiekamrat. Tanken med 

att vi valde två förskolor vars arbetssätt och läge skiljde sig åt var att de förhoppningsvis 

skulle förse oss med olika svar och idéer. En intervju är en dialog mellan personer som har 

ett syfte och en struktur. Kvale och Brinkmann (2014, s.19) skriver att genom att ställa 

frågor och ett aktivt lyssnande skaffar man sig nya kunskaper inom området. Innan vi 

genomförde intervjuerna så utformade vi frågor till förskollärarna samt till föräldrarna (se 

bilaga 1) på det som vi ville ta reda på. Frågorna skulle hjälpa oss att se om det var något i 

informationsflödet som inte fungerade och vilken information de använde sig av. Vi valde 

denna metod för att få så utformade svar som möjligt från våra intervjupersoner då vi hade 

möjlighet att ställa följdfrågor samt för att hålla oss inom vårt tidigare bestämda område. För 

att i minsta mån påverka våra respondenters intervjusvar så valde vi att inte tillge dem vår 

produktidé innan intervjuerna. Efter att vi ställt de frågor som handlade om 

informationsflödet vid inskolning introducerade vi vår applikationsidé och därefter ställde vi 

resterande frågor.   

 

3.2.1 Resultat av intervjuer  

Vår förstudie som innefattar intervjuer med föräldrar och förskollärare har gett prov på både 

ett behov av en applikation men även att det idag fungerar bra med de verktyg som förskolor 

använder sig av. När vi intervjuade föräldrarna förstod vi det som att informationen de erhöll 

innan och under inskolningen ansågs tillräcklig samtidigt som vi kunde uppfatta olika brister 

i informationsutbytet. De intervjuade föräldrarna mottog sin information om inskolning i 

pappersformat.  De båda föräldrarna var här överens om att denna metod gjorde det 

besvärligt att hålla ordning på all information eftersom de erhöll information både från 

kommunen och förskolan gällande alla deras barn. De ansåg även att det skulle vara positivt 

om man hade tillgång till informationen på andra ställen än i hemmet så att de kunde 

uppdatera sig emellanåt. 

 

De förskollärare vi valde att intervjua arbetade olika med informationsutgivning i förskolan. 

Den ena använde sig av pappersformat medan den andra nyttjade mejlkontakten. Det vi 

kunde tolka när vi senare transkriberade dessa intervjuer var att det inte upplevdes existera 
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några specifika brister eller gnissel i informationsflödet mellan föräldrar och pedagoger. Men 

de blev synnerligen intresserade och engagerade när vi berättade om vår applikationsidé. Det 

som fascinerade dem var i största del enkelheten och mobiliteten - att man har tillgång till 

informationen vart man än befinner sig. Men även miljötänkandet kom på tal då 
pappersförbrukningen minskar radikalt. En av förskolorna vi intervjuade delade med sig av 

hur deras information vid inskolning ser ut och vilken slags information de valt att 

presentera. Några av dessa idéer ville vi belysa och har därför valt att ha med dem i vår 

applikation. Med denna grund att stå på fick vi nya idéer och förslag på hur denna 

applikation kan underlätta vardagen för både föräldrar och pedagoger (Anonym förskollärare 

1 & 2, intervju, 13 oktober 2014).  

 

När vi tolkat intervjuerna så låg fokus av det insamlade materialet på vilket behov som fanns 

av applikationen och vi började med att transkribera alla intervjusvar. Här upptäckte vi att 

upplägget inte gav den information som vi önskat utifrån förskollärarnas intervjuer. Detta 

kan bero på att vi la upp intervjuerna fel och att intervjufrågorna kan ha påverkat men det 

kan också bero på att förskolvärldens målgrupp inte ännu har reflekterat över denna tekniska 

idé. Efter intervjuerna med förskollärarna var vår tanke att det inte finns något behov av en 

applikation förens den finns i verkligheten. Trots detta så bestämde vi oss för att gå vidare 

med vår produkt.  

 

Ett hinder i vår förstudie var att vi hade begränsad tid att spendera på intervjuer och därför 

bara kunde göra fyra intervjuer. Hade vi haft tiden hade vi gjort fler intervjuer för att få ett 

bredare resultat (Bell, 2006, s. 157-158). Vår avgränsning som vi varit tvungna att göra 

sträcker sig till enskilda intervjuer med vårdnadshavare och förskollärare för att få tillgång 

till deras individuella åsikter och tolkningar. Varför vi valde att intervjua förskollärare och 

inte barnskötare beror på att det står skrivet i läroplanen att det är förskollärare som ska 

ansvara för introduktionen (Lpfö 98/10, s. 13). Att intervjua vårdnadshavare var ett självklart 

val då vi ville få fram hur de upplever informationsflödet vid inskolning och ta hjälp av deras 

erfarenheter och synpunkter.  

 

3.3 Analys av produkten 

Kommunikation är något som sker hela tiden och handlar om informationsöverföring mellan 

en mottagare och en avsändare som vi tidigare nämnt. Inskolning i förskolan bygger på 

kommunikation då det är en mängd information som ska tillges både vårdnadshavare och 

pedagoger.  Då det i våra intervjuer med föräldrarna framkom att det fanns brister i detta 

informationsutbyte vid inskolning. Kommunikationen som sker mellan parterna genom 

applikationen och dess design ökar produktiviteten i verksamheten i och med att om 

informationen är tydlig och lättillgänglig så krävs det ingen tid till återupprepningar samt att 

vårdnadshavarna kan ägna sig mer åt självbetjäning då all information alltid finns tillgänglig. 

Samtidigt så kan pedagogerna lägga mer tid på kärnuppdraget som är barnen istället för att 

förklara otydlig information. Verksamheten blir då mer transparant och då kan 

vårdnadshavarna känna sig mer delaktiga och trygga vid inskolning.  

 

Föräldrarna vi intervjuade uppfattade en del brister i informationsutbytet vid inskolning, det 

handlade främst om mängden papper från olika håll som innehöll värdefull information om 

inskolningen. Därför är en förutsättning för att inskolning ska bli bra att förskola och hem 

samverkar och ger tydliga förväntningar till vårdnadshavare det vill säga att de förstår vad de 

kan förvänta sig av inskolningen.  

Förutsatt att den här applikationen samlar all information på ett ställe så får den ett värde och 

förminskar förvirring. Men detta bygger på att om man skapar en ny informationskanal som 

denna applikation så måste trygghetskänslan hos vårdnadshavarna öka. Som pedagog måste 

man även våga ta bort andra kanaler som till exempel mejl och pappersblad för att öka värdet 

på applikationen då alla informationsflöden finns i en kanal.  
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För att återkoppla detta till läroplanen så står det att förskollärare ska ansvara för “att varje 

barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan och att 

vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten” (Lpfö, 98/10).  

Det står även att förskollärarna ska ansvara för att “det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer” samt att “Förskolans arbete med barnen ska 

därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet” (Lpfö, 98/10). 

 

Om applikationen uppfyller dessa kriterier så finns det en möjlighet att skapa en 

trygghetskänsla hos vårdnadshavare och det kan uppstå en positiv inställning till både 

inskolningen och förskolan i allmänhet för att kommunikation är a och o. Denna produkt är 

ett kommunikationsredskap som innehåller tydlig och specifik information och genom en 

tydlig design kan det byggas upp ett värde för vårdnadshavarna så att de ser denna 

applikation som deras första kanal inom informationsflödet i samarbetet med förskolan. Att 

låta vårdnadshavarna vara med att utvärdera inskolningen samt applikationen ger dem en 

fortsatt känsla av trygghet och delaktighet.  
 

3.4 Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att personen som ska bli intervjuad bör få information 

om vad intervjun kommer handla om och dess syfte innan intervjun så att personen känner 

sig förberedd på ämnet. Personen bör även få veta innan vilka som kommer att ha tillgång till 

intervjun. Därför skickade vi ut mejl innan intervjuerna till berörda personer där vi frågade 

om det fanns intresse att ställa upp i en kortare intervju. I mejlet fick vi samtycke från 

intervjupersonerna att delta i studien och vi förklarade för dem att det är frivilligt och att de 

har rätt till anonymitet. Alla respondenter i vår studie valde att vara anonyma därmed nämns 

inga namn. Vid intervjun frågade vi om vi fick använda oss av ljudinspelning för att kunna få 

med det som vi inte skulle hinna anteckna. Under en av intervjuerna fick vi pappren med den 

information som förskolan ger ut till nya familjer under inskolningen och vi fick tillåtelse att 

använda det till vårt arbete. 

 
4.0Design av ”Smart inskolning” 
I detta avsnitt kommer vi behandla hur vi har resonerat kring våra val av form och innehåll 

gällande applikationen. Vidare får ni ta del av en presentation av applikationen. 

4.1 Val av innehåll  

Innehållet som finns tillgängligt som sidor i applikationen är startsida, ”Här är vi”, rutiner, 

schema, utrustning, om barnet, utvärdering och kontakt. På startsidan har förskolan möjlighet 

att lägga in ett kortare välkomstbrev och bilder på de som jobbar på avdelningen barnet ska 

börja på. ”Här är vi”- sidan får personalen på hela förskolan, inklusive kökspersonal, städare 

och vaktmästare, lägga upp bilder på sig själva och skriva in namn, yrkesroll, jobbmejl och 

jobbtelefon. Förskolor har olika rutiner vid inskolningen så på sidan rutiner kan varje 

förskola lägga in information om sina egna rutiner. Desamma gäller schema, schemat kan 

sedan ändras utifrån varje barns behov men då efter samtal med vårdnadshavare och 

pedagog. Under utrustning finns en lista med kläder och annat som föräldrarna tar med till 

första inskolningsdagen. Den kan fungera som en checklista så att vårdnadshavaren inte 

glömmer något.  

Sedan kommer vi till de två sidor i applikationen som vårdnadshavarna ska fylla i, den ena är 

om barnet och den andra är en utvärdering. Det ska fylla i om barnet har allergi, sjukdom 
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eller funktionsnedsättning och sovvanor, matvanor och vad barnet tycker om eller har någon 

rädsla. Utvärderingen fylls i först efter att inskolningen är klar, det finns både frågor som 

utvärderar inskolningen och själva applikationen. Sist kommer kontakt - sidan och där finns 

kontaktuppgifter till förskolan och karta som går att klicka fram, det finns även plats för en 

bild på förskolan eller något annat. Vi har valt att ha med dessa sidor för utifrån våra 

intervjuer har vi kommit fram till att de är den mest återkommande informationen vid 

inskolning. Utifrån våra egna erfarenheter har vi också kommit fram till olika lösningar i 

applikationen.   

4.2 Val av funktioner 

Inskolningsperioden kan delas in i fyra olika faser förberedelsefasen, introduktionsfasen, 

inskolningsfasen och avslutningsfasen. Första fasen är när personalen arbetar fram och 

skickar ut informationen som vårdnadshavarna behöver inför inskolningen. Tänk er nu att en 

förskola använder sig utav applikationen ”smart inskolning”, i första fasen för personalen in 

informationen i applikationen. Till exempel deras välkomstbrev som kommer ligga på 

startsidan i applikationen och schema som kommer ligga under fliken schema, se bilaga 6. 

Sen kommer fas två som är introduktionsfasen där personal och den nya familjen har ett 

möte innan inskolningen börjar. Förskolor har olika sätt att träffas, vissa har öppet hus 

medan andra har enskilda möten på förskolan eller i hemmet. Genom applikationen kan 

förskolan skriva tider för öppet hus i välkomstbrevet eller så kan vårdnadshavaren boka tid 

för enskilt möte med ansvarig pedagog. I själva inskolningsfasen följs det schema som 

personal och nya familjen kommit överens om. Till hjälp för vårdnadshavaren finns schemat 

tillgängligt i mobilen hela tiden och kontaktuppgifter till förskolan är lättillgängliga, det kan 

vara en trygghet i sig. Sista fasen, avslutningsfasen, är inskolningen färdig och en 

utvärdering ska göras. Vårdnadshavarna får tycka till om hur inskolningen har gått. I ”smart 

inskolning” finns en sida som heter utvärdering och där finns det tre frågor angående 

inskolningen och tre frågor angående applikationen som de fyller i och sedan klickar på 

”skicka” så kan personalen på förskolan ta del av svaren. Vårt mål med applikationen är att 

alla fyra faserna i inskolningsperioden ska finnas med men på ett smidigare och smartare sätt 

ska vårdnadshavarna kunna ta del av det.  

 

Den information som vi placerat i applikationen är den information som vi anser vara mest 

relevant inför, under och efter inskolningen (Spool 2007-10-22).  

 

4.3 Språkval 

Sverige har alltid betraktats som ett mångkulturellt samhälle fast förr handlade det om 

folkets olika tillgångar gällande utbildning, egendom och yrke. Det var det som delade upp 

samhället och skapade kulturellt skilda miljöer i Sverige. Medan idag ses mångkultur i 

samhället som kulturella, religiösa och etniska skillnader. Vårt samhälle består utav 

människor med olika sammansättningar av religiösa, kulturella och etniska bakgrunder och 

det utgör ett mångkulturellt samhälle (Lunneblad, 2013, s. 10-12).   

På första sidan som kommer upp när vårdnadshavaren klickar in på applikationen är 

inloggning och val av språk om användaren inte behärskar svenska fullt ut. Vi valde att ha 

fem olika språk dels för att de är bland de tio mest talade språken i Sverige efter svenska och 

för de andra så passar det bättre in i designen eftersom vi valde att presentera språken med 

flaggor. Serbokroatiska, arabiska, kurdiska, spanska och engelska var de språk vi valde och 

det gjorde vi utifrån Parkvalls (2009) lista över ”Sveriges språk i storleksordning”. I listan är 

Serbokroatiska, arabiska, kurdiska och spanska bland topp fem efter svenska, alltså är det en 

stor del av befolkningen som talar de språken. Engelska är det språk som hamnar längre ner 

på listan men samtidigt är ett språk som ökar i Sverige enligt forskningen. Finska ligger på 
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andra plats i listan och är alltså det andra största språket vi har i Sverige dock är det ett språk 

som minskar och därför valde vi att inte ha med det. Ett annat skäl till att vi valde bort finska 

var att det är oklart hur stor del av finländarna som talar finlandssvenska. Ett problem som vi 

stöter på är att Parkvalls forskning är från år 2009, alltså fem år gammal och mycket har 

förändrats när det gäller språken och mycket kommer att förändras. Parkvall nämner även 

det i sin bok att Sverige har dålig forskning kring vilka språk som talas i Sverige och av hur 

många. Valet att vårdnadshavare och pedagoger får möjligheten att översätta hela 

applikationen på ett språk de behärskar gjorde vi för att Sveriges samhälle är mångkulturellt 

och det betyder att det finns många olika etniciteter (Lunneblad, 2013). Under inskolningen 

är det viktigt att varje familj känner trygghet och genom att förstå all information under 

inskolningen kan det bidra med att vårdnadshavaren blir tryggare och då blir även barnet 

tryggare. 

 

4.4 Val av design och struktur  

 

En smartphone är en telefon som har utvecklats till att bli en mobil informationskälla med 

oändliga funktioner. Dessa mobiltelefoner utvecklas hela tiden genom att nya applikationer 

skapas och tillför någon sort av tillfredställelse och tillgänglighet. 

När du för första gången ser någonting frågar du dig själv vad det betyder. Direkt när du ser 

något så skapar du dig en egen uppfattning och när man väl gjort det så ändrar vi oss inte allt 

för ofta. Därför är det av stor vikt att utforma en första yta som betonar den information som  

man vill ska synas och anser som viktig och som genererar en bra första känsla hos 

användaren (Lundvall, 2014). Men vad är viktig information? I vårt fall är den viktigaste 

informationen den som vi med vår produkt kan erbjuda föräldrarna som genomsyrar hela 

applikationen samt den som besökaren blir bemött av som i vårt fall består av en kort 

introduktion om förskolan och dess inskolning. Denna introduktion ska bjuda in till 

uppmuntran och ett intresse för besökaren att klicka sig vidare. Detta är bland det svåraste 

likväl som att designa en applikation som väcker intresse och nyfikenhet. Därför handlar  

skapandet av applikationer övervägande mycket om design och själva placeringen av  

informationen. Vi vill få användarna att dra ögat till det önskade tinget som därefter tar oss 

vidare till den önskade informationen.  

 

En studie gjord av Google research – team (2012) visar att det endast tar 0.05 sekunder att 

bilda sig en uppfattning och ett första intryck så därför bör en första anblick av en 

applikation vara av positiv bemärkelse. Innan man som besökare ens hunnit blinka så har 

man uppfångat tillräckligt med information för att kunna bestämma sig för om man vill gå 

vidare eller lämna sidan. Direkt när man klickar sig in i en applikation så får man en positiv  

eller negativ känsla, men hur kunde man bedöma det så fort? Hade man tid att uppfatta den 

informationen som fanns för att känna om den var av negativ eller positiv karaktär? Bargas- 

Avila (2012) är i detta fall överens med Lundvall om att det första intrycket en människa får 

skapas under en bråkdelssekund därför är det viktigt att designen är tilltalande. Det är bevisat 

att en enkel design är att föredra vilket man ska lägga stor vikt vid utformandet. Rooth och  

Szilagyi (2012 s.9) tar upp några grundstolpar som vi har strävat efter och använt oss av vid 

utformandet av vår applikationsdesign. Dessa grundstolpar vill påvisa att textsnittet i en  

applikation endast ska bestå av två stycken olika teckensnitt och detta anammade vi  

beroende på att vi vill visa på enkelheten och att det ska vara lätt att läsa och ta till sig  

informationen. Vi försökte undvika långa texter genom att hålla det relativt kort och koncist  
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som Rooth och Szilagyi (2012 s.14,29) skriver. Författarna skriver även att besökaren genast 

ska få förståelse för hur applikationen fungerar genom enkel design och utformning dvs. att  

text och knappar ska förekomma på samma ställen på alla sidor och detta har vi använt oss  

av i vår applikation för att göra det enkelt och tydligt för användaren att söka sig fram bland 

informationen (a.a. s.29).  

 

Enkel information är bra information, detta kräver en applikation som presenteras på rätt sätt 

för besökaren. Det finns stora risker för att för mycket information blir ohanterligt och i det 

långa loppet ointressant om den inte behandlas på rätt sätt. En viktig del i  

applikationsutformandet är informationsdesignen som är a och o för besökaren, design  

handlar om struktur, utformandet av information och hur den presenteras. Detta är viktiga 

grundpelare att gå efter för att göra en så attraktiv applikation som möjligt. 

 

Church & Oliver (2011) betonar att när man designar en applikation är det viktigt att tänka 

på informationen och att den erbjuder information som är relevant för besökaren. Det är av  

stor vikt att ställa sig frågan om informationen anses tillräcklig för användaren, därför är det 

betydelsefullt att vara insatt i användarens tidigare erfarenheter och att ha en förståelse för 

hur informationsbehovet ser ut innan utformningen av en applikation. I och med detta är det  

betydelsefullt att som vi gjort gå igenom och analysera informationen noga som vi erhållit  

genom intervjuer och egna erfarenheter innan den publiceras så att det är den information  

som besökaren är i behov av (Pettersson, 2002 s.59). 

 

För att en applikation ska fånga uppmärksamhet så bör man tänka på applikationens utseende 

och att inte ha för många funktioner som gör den ohanterbar. En attraktiv design är  

framgångsrikt för att få blickar till sig (Rooth & Szilagyi, 2012 s.14,29). Lundvall (2014) vill 

därmed understryka att helhetsintrycket alstras av applikationens design dvs. av struktur,  

färg, symmetri och typsnitt mm. Textsnittet i vår applikation består endast av två stycken 

olika teckensnitt och detta beroende på att vi vill visa på enkelheten och att det ska vara lätt 

att läsa och ta till sig informationen. Genom en studie som utförts av googles research-team 

så är det enkelhet och välkända mönster som fångar besökare. En applikation måste snabbt 

kunna ge de svar som en besökare vill ha. Några av de svaren kan vara, var besökaren har  

hamnat, vilka som står bakom applikationen och vad man kan göra här (a.a. 2014). Dessa 

frågor ska besökaren få svar på utan att behöva anstränga sig. Därför bör en applikation 

endast innehålla den information som är nödvändig för situationen som i detta fall är 

inskolning i förskolan samt att bestå av en tydlig startsida och meny. Den information som  

publiceras ska rikta in sig mot användaren, vara kort och koncist och lättläst. Informationen 

ska vara lättåtkomlig och applikationen måste ses som en tillgång och fördel för användaren.  

Med detta i bakhuvudet ska besökaren inte behöva använda sig av mer än tre klick från 

startsidan tills den sökta informationen är upphittad. Detta har vi anammat i vår design då  

maximalt tre antal klick kan förhindra förvirring och ett tappat intresse samt att det ska gå  

snabbt och smidigt att hitta den information som besökaren är ute efter (Rooth & Szilagyi, 

2012 s.14, 29). 

 

Färgvalen som vi tagit fram anser vi vara varma, jordnära och inbjudande färger och vi 

använder denna färgkombination genom hela applikationen för att hålla en röd tråd och 

därmed undvika förvirring. De funktioner där man kan klicka sig vidare färgsatte vi i samma  

färg på varje sida för att man som besökare ska få en förståelse för vad den färgen och  

yttringen innebär (Lundvall 2014).  
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Rune Pettersson (2002, s.107-108) skriver att genom att använda sig av bilder i sitt 

informationsflöde så väcks ett intresse hos besökaren. Bilder kan på ett enkelt och lustfyllt 

sätt belysa något relevant som en text annars gör på flera sidor. Denna idé tog vi tillvara på 

och använde oss av bilder på pedagogerna i applikationen där de välkomnar föräldrar och 

barn till förskolan genom en visuell presentation. Genom bilderna får föräldrar och barn en 

inblick i vilka som jobbar på förskolan samtidigt som bilderna utsöndrar en positiv 

upplevelse som barnen tillsammans med föräldrarna kan prata om och senare skapa sig en 

trygghetskänsla av att känna igen personalen vid det första mötet. 

 

 
5.0 Utvärdering av produkten 
Nedan följer en evaluering av applikationen där vi kopplar an till målgruppen. Vi framför 

även tankar om en framtida vidareutveckling av produkten. 

5.1  Respons 

Resultatet av vår studie innefattar en utvärdering av de skisser som vi skapat. Vår 

utvärdering bestod av informella konversationer med de tidigare intervjuade föräldrarna samt 

kurskamrater och egna släktingar. Vi hade även tänkt be olika förskollärare att ge feedback 

på applikationen men beroende av tidsbrist så gjorde vi valet att vänta med den 

utvärderingen tills applikationen är fullständig. De informella konversationerna som vi valde 

att utföra gjorde vi för att få kritik och eventuella tips på förbättringar. Vi valde att inte ställa 

färdiga frågor då vi ville att personerna skulle tala fritt utifrån deras tankar och första intryck.  

Frågor som uppstod var bland annat om det finns några ”chatt” -möjligheter och om vart 

föräldrarna ska vända sig om det uppstår frågor under inskolningen. Vi fick positiv respons 

på produkten och många ansåg att det är en smart idé att införa modern och enkel teknik vid 

inskolning. Flera av personerna hade inte ens tänkt tanken att en applikation skulle kunna 

underlätta informationsflödet vid inskolning, så de blev nyfikna och exalterade på den 

färdiga produkten.   

Innan vårt arbete tog fart så kontaktade vi en lärare på Gotland som i detta sammanhang vill 

förbli anonym. Vi blev tipsade av denna kontakt via vår kursansvariga lärare. Denna kontakt 

hade bra inblick i applikationsutformande och gav oss råd på hur vi skulle gå tillväga. Vi fick 

även skisser som skulle hjälpa oss att komma igång. När vi väl gjort våra skisser så mejlade 

vi dem till hen för att få feedback och eventuella tips på applikationen. Tipsen som vi fick 

var att ha en rullista vid frågan om allergier för att minska skrivandet för vårdnadshavarna i 

applikationen. Vi funderade fram och tillbaka och ställde för och nackdelar mot varandra. 

Till sist kom vi fram till att vi håller fast vid vår ursprungliga idé om att de får skriva i 

allergier för hand. Vi anser att många tolkar allergier olika och därför så borde det finnas 

utrymme för egen definition så ett bättre val enligt oss är att låta vårdnadshavarna fylla i 

eventuella allergier.  En annan tanke varför vi inte valde rullista är för de som inte vill skriva 

ner ingående kring allergier så kommer det automatiskt upp en ruta för tidsbokning att fylla i 

om man kryssar i ja på allergier.  Hen nämnde även att en rullista som kunde tänkas placeras 

på startsidan vid språkvalen istället för flaggorna då en sådan lista skulle kunna innefatta fler 

språk.  Även här valde vi att gå efter den ursprungliga tanken då vi upplevde att flaggorna 

bidrog till en enklare och snyggare design. Efter utvärderingarna sammanfattade vi de tips 

och positiva kommentarer som informanterna erhöll. 
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5.2 Problemställning 

Idag har en femtedel av Sveriges befolkning en smartphone men det innebär inte att alla har 

det. I framtagningen av applikationen så har vi funderat otaliga gånger på den exkludering 

som kan uppkomma då inte alla vårdnadshavare har tillgång till en smartphone. Vår tanke 

angående detta problem är att de som inte har tillgång till en smartphone få möjligheten att 

bli tilldelad informationen via mejl eller eventuellt i pappersformat.  

 

Vårt ändamål var att utveckla en fullständig applikation, men efter egna sökningar på hur 

man tekniskt utvecklar en applikation kände vi att detta var för komplicerat för att utföra 

själva och att tiden var knapp. Vi kontaktade då en lärare som är specialist på området för att 

få tips. Denna lärare rekommenderade oss att enbart rikta in oss på att göra utförliga skisser 

på applikationen. Sedan erbjöd läraren att använda våra skisser för att göra en färdig 

applikation. Vi fick ett godkännande från kursansvarig att skisser var tillräckligt.  

 

5.3 Vidareutveckling 

Våra tankar kring hur vi ska vidareutveckla denna produkt i framtiden handlar främst om hur 

den här applikationen ska se ut för förskollärarna dvs. hur det ser ut när de tar emot 

uppgifterna och hur de registrerar bokningar och uppdaterar informationen. Vi vill att 

applikationen ska fungera som en tröskel mellan det nya och gamla då personalen kan 

uppdatera informationen mm i ett liknande Word program men som kommer in i 

applikationen. Detta är något som vi själva inte har så mycket kunskap om utan som 

tillverkaren får bistå med. Samma sak gäller hur applikationen skulle se ut i liggande 

position, detta är av stor relevans då många vänder sin smartphone för att enklare ska kunna 

se och skriva då skärmen blir större och tydligare. Utöver detta så har vi funderat över om 

det successivt ska tillkomma mer information på applikationen. Efter tid är det inte en 

omöjlighet att utvidga applikationen med mer information om förskolans verksamhet om det 

är av intresse och anses behövligt. Ytterligare en aspekt är att applikationen ”Smart 

inskolning” även kan användas i skolan vid inskolning. 

 

6.0 Slutsats 
I detta arbete skapade vi skisser på en applikation som ska förenkla informationsutbytet 

mellan vårdnadshavare och personal vid inskolning i förskolan.  

Efter våra genomförda intervjuer kan vi dra slutsatsen att det i dagsläget är delade meningar 

om hur informationsflödet uppfattas mellan vårdnadshavare och personal. Utvärderingen vi 

genomfört inom målgruppen påvisar ett positivt ställningstagande till applikationen och dess 

funktioner. Utifrån denna respons så får vi en känsla av att applikationen kan ge ett modernt 

synsätt på inskolning som är värt att gå vidare med. 

 

Avslutningsvis så har vi tagit lärdom av teknikens användningsområden och hur mycket 

tekniken kan stå till tjänst i vardagen. Då ingen av oss innehar några större kunskaper inom 

teknikområdet så ha vi lärt oss vikten av att ta reda på så mycket fakta som möjligt innan 

produktutvecklingen. Vi upplevde det här projektet som intressant, nytänkande och roligt. Vi 

hoppas nu att den här applikationen kan bli till verklighet i förskolans verksamhet. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor  

Förskollärare 

• Hur får vårdnadshavare ta del av informationen inför inskolning? 

• Vad finns det för brister i informationen mellan er och vårdnadshavare vid inskolningen i 

förskolan? 

• Har ni något förslag på hur informationsflödet kan förbättras eller förenklas?   

 

Vår plan är att utforma en mobilapplikation som kan förenkla informationsflödet mellan 

personal och vårdnadshavare inför/under/efter inskolning. 

• Vad tror du att en mobilapplikation kan bidra med?  

• Vilka möjligheter ser du att en mobilapplikation kan ge i framtiden? 

• Vad skulle du vilja ha med i applikationen i så fall?  

 

Vårdnadshavare 

• Hur fungerade informationen innan och under inskolningen?  

• Vad finns det för brister i informationen mellan er och personalen vid inskolning i 

förskolan? 

• Har ni något förslag på hur informationsflödet kan förbättras eller förenklas?  
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Bilaga 2  

Intervju med förskollärare 1 

Hur får vårdnadshavare ta del av informationen inför inskolning? 

När vi får namn på det barn som ska börja får den som är ansvarig hos oss en mejladress, 

namn på barnet och föräldrarna. Oftast mejlar vi det material vi har, alltså 

inskolningsmaterial. Det är oftast det första sättet, ibland så ringer föräldern och vill komma, 

vi ringer aldrig. Då får de självklart ringa och hälsa på och så, men annars mejlar vi allt 

material. Det är om hur inskolningen går till, papper om vad det är för tider i början, papper 

som ska fyllas i om barnet, typ allergier och om det är nått speciellt dom vill att vi ska veta.  

Vad finns det för brister i informationen mellan er och vårdnadshavare vid inskolningen i 

förskolan? 

Nej det tycker jag väl inte, det material man skickar ut får an ju se till att det är aktuellt. Som 

förra sommaren ändrade vi namn för vi gick från avdelningar till block, då bytte vi namn på 

dom och då får man ju byta namn på papperna också. Och lika så om personal tillkommer 

och så. Vissa papper får dom här när de kommer första dagen.   

Har ni något förslag på hur informationsflödet kan förbättras eller förenklas?  

Nej egentligen tycker jag att det funkar rätt bra för de flesta har ju mejl och de flesta läser 

sina mejl. Det man kan uppleva ibland är att vissa inte svarar på mejlet och då undrar man 

om de fått det eller läst det. Dom kanske inte vill komma för att det är deras andrahandsval 

eller så. Så därför man kanske ska lägga in att ”svara gärna på det här mejlet”, det är väl det 

som vi kan göra annorlunda.  

- Är det någon av föräldrarna som reagerar på att informationen kommer på mejl? 

Nej, snarare tvärtom att de flesta vill ha på mejl för att ett papper kan man tappa bort. Och 

sen kan de ju vara de som inte har mejl men då finns det telefonnummer som vi får ringa. I 

det fallet kan man antingen få skicka de här papperna eller at de får papperna när de 

kommer.   

Vår plan är att utforma en mobilapplikation som kan förenkla informationsflödet mellan 

personal och vårdnadshavare inför/under/efter inskolning.  

Vad tror du att en mobilapplikation kan bidra med?  

Enkla saker som vad föräldrarna ska ha med sig, till exempel extra kläder, stövlar och så. 

Speciellt har vi många barn vars föräldrar kommer hit för att forska och i deras länder kanske 

de inte går ut när det regnar, så sådana grundläggande fakta. Lästips kan också vara bra, 

eftersom det är första separationen och barnen kan vara ledsna, då kan man få lästips på att 

det inte är något konstigt att barnen reagerar.   
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Bilaga 3  

Intervju med förskollärare 2 

Hur vårdnadshavare tar del av informationen innan inskolning? 

Gemensam kö, anmäler sitt intresse till den förskola man vill gå på sen bestämmer 

kommunen. När föräldrarna fått ett godkännande om plats så skickar vi ut ett brev där vi 

hälsar de välkomna. Inskolningsplan över hur allting går till (bilaga) i brevet finns 

inskolningstider, hur vi har lagt upp inskolningen. Det finns även en personalpresentation, 

det har inte alltid funnits men nu har vi bestämt att det ska finnas, med kort på oss om det nu 

är färdigt, men de som är klara. Det har vi fått en direkt feedback på, vi har några barn som 

har använt de här korten så fort det har kommit nya personer hem till dom för att visa 

fröknarna, kommunicera runt bilderna. Vi skickar även med ett litet hagmarkskort, ett vykort 

med vår logga, det är chefens man som är konstnär som gjort loggan, det kortet går till barnet 

med vilka fröknar vi är mm. Sen när de kommer hit så får de ytterligare information första 

dagen på inskolningen, ett dokument med saker som är bra att tänka på kring inskolningen 

och hagmarken, telefonnummer, ha med sig mm. Det kommer som nummer två. Följer 

inskolningsplanen, olika inskolningar – mitt emellan, 7 dagar inskolning både föräldrar och 

barn, lämnar dag 6 men finns tillgängliga beroende på hur det gått. Föräldrarna ska vara med 

i verksamheten. Sova – stressade föräldrar – ny situation – vet inte om vi ska utsätta dem för 

den situationen.  

Vad finns det för brister i informationen mellan er och vårdnadshavare vid inskolningen i 

förskolan? 

Ingen feedback på informationen än, vi har gjort ett dokument som ska passa alla barn, 

inskolningen skiljer sig mellan åldrarna – kommunikation mellan föräldrar och personalen 

och förkortar inskolningen.   

Har ni något förslag på hur informationsflödet kan förbättras eller förenklas?  

Hur föräldrar upplever inskolningen, vad de tycker om informationen de får innan och hur de 

upplever inskolningen. Diskussioner om kort eller lång. Vi kan inte få några jättetydliga svar 

att så här ska det vara utan det beror på barnet och situationen, många saker att ta hänsyn till. 

Enkät att besvara – inte gjort än. Att man gör en förälder enkät om inskolningen om 

välkomstbrevet, om dokumentet hur inskolningen går till, vad ska vi tänka på vid 

inskolningen. Detta får de fylla i hemma i lugn och ro, om det kändes bra eller om det är 

något som vi ska tänka på mm. Som en utvärdering så att vi ska kunna förbättra oss. Sen har 

vi ett inskolningssamtal efter inskolningen, ett dokument om inskolningen, hur upplever vi i 

personalen och föräldrarna och nu efteråt. Inget utvecklingssamtal utan inskolningssamtal 

med föräldrarna istället.    

Vår plan är att utforma en mobilapplikation som kan förenkla informationsflödet mellan 

personal och vårdnadshavare inför/under/efter inskolning. 

Vad tror du att en mobilapplikation kan bidra med?  

Informationen som v skickar i brev eller mejl, informationen skulle kunna gå den vägen och 

enkäten skulle också kunna gå den vägen för att få snabba svar. Vi håller lite på enkäten nu 

för vi funderar på hur vi ska ha den i pappersform.  

Tror du att det skulle bli enklare för föräldrar att ha en applikation? 

Det är i så fall att man byter ut, förlängd till hemsidan, sen beror det på om appen ska vara 

allmän eller generell, riktad till just dig och ditt barn ex.  
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Vilka möjligheter ser du att en mobilapplikation kan ge i framtiden? 

En mobil har ju alla föräldrar, och vi pratar mkt om datorer och it så det är inget vi kan 

blunda för. Det är säkert en bra väg att gå, alla har ju nästan en smartphone.  

Vad skulle du vilja ha med i applikationen i så fall?  

Den information som vi idag skickar ut i pappersform, sen det lilla kortet har vi sett blir en 

konkret handling för barnet så det kan vara bra att ha, bilden på oss, att de har den i sin 

mobil. Informationen som vi skickar ut. olika språk – når ut med det man vill till alla  
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Bilaga 4  

Intervju med förälder 1 

Hur fungerade informationen innan och under inskolningen?  

Informationen jag fick för inskolning var olika. Med Agnes fick jag ett samtal om plats och 

tid och längden för inskolningen. Som varade en vecka. Och under inskolningen var det bra 

med information om hur vi skulle lägga upp dagarna. 

Med Benjamin var det en snabb inskolning på 3-4 dagar. Minns inte exakt. Där fick jag brev 

hem om tiden. Och informationen var kanon och även informationen om upplägget för 

dagarna.  

Vad finns det för brister i informationen mellan er och personalen vid inskolning i 

förskolan? 

Brister vet jag inte, var väldigt nöjd. Hade bara lite problem med att vi hade olika synsätt fast 

de var mer personligt än om dem och inskolningen.  

Har ni något förslag på hur informationsflödet kan förbättras eller förenklas? 

Har inga direkt förslag mer än att kanske inte få det hemskickat med posten för det kommer 

så mycket papper hela tiden ändå.   

Vad tror du att en mobilapplikation kan bidra med?  

Åh den kan nog bidra med smidigare kontakt och information.   

Vilka möjligheter ser du att en mobilapplikation kan ge i framtiden? 

Ja, en smidigare kommunikation. Bra om saker utvecklas.  

Vad skulle du vilja ha med i applikationen i så fall?  

Den information som finns på kommunens hemsida och det som skickas hem eller som man 

får på plats första dagen.  
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Bilaga 5 
 

Intervju med förälder 2 

Hur fungerade informationen innan och under inskolningen?  

Den fungerade bra 

Vad finns det för brister i informationen mellan er och personalen vid inskolning i 

förskolan? 

Brister vet jag inte men när jag får ta emot all information och blanketter man ska 

fylla i både från kommunen och förskolan när jag har fler barn blir det lätt rörigt och 

papper som försvinner.  

Har ni något förslag på hur informationsflödet kan förbättras eller förenklas? 

Att man ska kunna ha all information på samma ställe så man slipper alla dessa 

papper som i sig inte är speciellt miljösmart.  

Vad tror du att en mobilapplikation kan bidra med?  

Som jag nämnde innan, att man kan samla all information på samma ställe och att 

man alltid har tillgång till den.  

Vilka möjligheter ser du att en mobilapplikation kan ge i framtiden? 

Att man alltid har tillgång till informationen och att det går snabbt och enkelt att hitta 

det man söker efter. Applikationer verkar ju vara det nya och det kommer nog bara 

bli vanligare och vanligare i framtiden.  Jag skulle vilja kunna sköta det mesta i 

appen, t.ex. kunna skriva in när barnet ska vara ledigt, om det är sjukt mm. Jag ser 

potential för en app.  

Vad skulle du vilja ha med i applikationen i så fall?  

All relevant information om inskolningen som man i dagsläget får i pappersformat. 

Sen även övrig information om verksamheten men det kanske inte är det ni inriktar 

er på? Annars mest den grundläggande informationen så man är beredd när man 

kommer.  
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Bilaga 6  

Smart inskolning.pptx 
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