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Sammanfattning 
 
För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och 
för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan 
barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. Vårt valda område är intressant då 
forskning om skillnader mellan olika inskolningsmodeller saknas helt. Vi har valt att i vår 
studie rikta in oss på de två vanligaste förekommande inskolningsmodellerna som är, 
föräldraaktiv inskolningsmodell samt traditionell inskolningsmodell.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan 
påverka grunden till trygghet och förtroende i relationen med barn och deras vårdnadshavare. 
 
Studien genomfördes med hjälp av två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ 
metod. En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie har genomförts för att öka 
studiens validitet samt få en fördjupad kunskap kring studiens tre kategorier, trygghet och 
förtroende, styrdokument samt inskolningsmodeller. 
 
Resultatet av vår studie visar att val av inskolningsmodell inte påverkar tryggheten och 
förtroendet för barn och vårdnadshavare så länge inskolningarna sker individanpassat för 
varje barn. Resultatet visar på att majoriteten av våra respondenter är väl insatta i förskolans 
styrdokument och tydligt kan förankra vald inskolningsmodell i styrdokumenten.  
Respondenterna är helt eniga om att vald inskolningsmodell ger vårdnadshavare god insyn i 
den pedagogiska verksamheten. De betonar att inskolningarna bör integreras i det 
pedagogiska arbetet samt påverka den befintliga barngruppen så lite som möjligt. 
Inskolningar i förskolan bör vara unika, för varje barn är som snöflingor, det finns inte två 
likadana i hela världen. 
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INLEDNING  
 
“Någon vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. Någon kanske vet vad en 
förskola är, men ingen vet vad den kan bli.” (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 5). 

 
För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och 
för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan 
barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. Vårt valda område är intressant då 
forskning om skillnader mellan olika inskolningsmodeller saknas helt. Vi har valt att i vår 
studie rikta in oss på de två vanligaste inskolningsmodellerna som är, föräldraaktiv 
inskolningsmodell samt traditionell inskolningsmodell. De äldre studierna som vi funnit 
belyser den traditionella inskolningsmodellen, de studierna som är publicerade de senaste 10 
åren riktar sig mer mot den föräldraaktiva inskolningsmodellen. Den senaste forskningen som 
finns att tillgå om inskolning är från början av 1990 talet (Hårsman 1994).  
Inskolningen är det som lägger grunden till barns anknytning på förskolan och till förskolans 
personal. För många barn är förskolan den första platsen utanför hemmet som de kan känna 
trygghet och förtroende för. Forskning (Bowlby 2010, ss. 146-148) inom anknytning visar att 
trygghet är grunden för lärande och välbefinnande. Förtroende hos vårdnadshavare för 
förskolan och förskollärarna är mycket viktig för att skapa trygga och utforskande barn 
(Bernspång & Jonasson 2016). Trygghet är grunden för barns utforskande och barns 
utforskande är starten för det livslånga lärandet. 
 
Vi är genom den här studien intresserade av att ta reda på om det är någon skillnad på hur 
förskollärarna resonerar kring trygghet och förtroende utifrån vilken inskolningsmodell de 
valt att använda sig av på förskolan. Vi tror att om barns inskolningar på förskolan ska 
utvecklas och förändras bör förskollärare arbeta med att utmana och utforma de kända 
inskolningsmodellerna mot mer individuella inskolningar. 
Barn är som snöflingor, det finns inte två likadana i hela världen. 
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SYFTE  
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan 
påverka grunden till trygghet och förtroende i relationen med barn och deras vårdnadshavare. 

FRÅGESTÄLLNING 
 

• Hur tolkar förskollärarna citatet från skolverkets allmänna råd med kommentarer om 
måluppfyllelse i förskolan? (Trygghet och förtroende) 
“Förskollärare och annan personal bör under introduktionen i förskolan lägga grunden 
för att barnet och dess vårdnadshavare känner trygghet och förtroende för utbildningen 
och personalen” Skolverket (2017) 

 
• Hur förankrar förskollärarna sin valda modell mot styrdokumenten inom förskolan? 

(Styrdokument) 
 

• Hur resonerar förskollärare kring traditionell respektive föräldraaktiv inskolning? 
(Inskolningsmodeller) 

 
• Vilken är den mest förekommande inskolningsmodellen bland respondenterna? 

(Inskolningsmodeller) 
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BAKGRUND 
I följande stycke redogörs det för hur trygghet och förtroende är en del av grunden i 
förskolans verksamhet, hur barn anknyter samt vad förskolans styrdokument skriver om 
inskolning och trygghet. Slutligen förklaras hur inskolning på förskolan sker och våra två 
valda inskolningsmodeller, föräldraaktiv inskolningsmodell och traditionell 
inskolningsmodell beskrivs. 

Trygghet och förtroende 
I förskolans styrdokument skrivs det mycket om just trygghet, dock förklaras ordet trygghet 
inte alls (Jonsdottir & Nyberg 2013, s. 66).  
Jonsdottir och Nyberg (2013, s. 66) beskriver att barns trygghet kan förklaras på många olika 
sätt. Det kan handla om barns fysiska miljö och behov som till exempel att de får mat samt får 
den vila och dygnsrytm som de behöver. Trygghet kan även innebära emotionell och social 
trygghet vilket till exempel betyder att barn får bekräftelse och känner tillhörighet till 
vännerna på förskolan. För att barn och vårdnadshavare ska uppleva trygghet behöver 
vårdnadshavare känna förtroende för förskolan och pedagogerna (2013, s. 66). 
 
Tryggheten är startknappen till utforskande och lärande hos barnet (Andersson & Lantz 
2016).  
 
Förtroende för verksamheten genom bland annat god omsorg för barnet skapar den trygghet, 
som barn sedan själva kan skapa självständighet från. Självständighet växer sedan med barns 
eget ansvarstagande (Orlenius & Bigsten 2006, s. 19). För att uppnå förtroendet mellan den 
pedagogiska verksamheten och vårdnadshavarna som i sin tur skapar självständiga barn 
behövs några viktiga egenskaper vilka är: engagemang, samförstånd, ömsesidig respekt samt 
att ta sig tid att lyssna för alla parter (Öhman 2003, ss. 65-66). När vi i fortsättningen skriver 
om trygghet i denna studie syftar vi på den emotionella och sociala delen av 
trygghetsbegreppet. 

Anknytning 
Bowlby (2010, s. 51) förklarar anknytning som att barn söker närhet och kontakt med en viss 
individ under vissa kriterier. Bowlby beskriver att för vissa barn är anknytningsbeteendet ur 
funktion och fungerar dåligt, vilket kan bero på att barnet inte använder sina känslor eller de 
grundläggande begär som barn med fungerande anknytningsbeteende oftast skulle ha använt 
sig av vid anknytning (Bowlby 2010, s. 57). 
 
Anknytning kan också beskrivas som nära känslomässiga relationer, dessa måste dock kunna 
klassas inom följande kriterier: 

• Relationen måste vara varaktig över en längre tid. 
• Relationen är riktad mot en fast person som inte på något sätt är utbytbar. Den 

anknytningspersonen ska även ha stor känslomässig betydelse för att ingå i 
relationen med barnet. 

• Båda personerna i relationen söker varandras närhet och känner obehag när de 
ofrivilligt måste separeras. 
 

Utöver dessa kriterier för den nära känslomässiga relationen behöver barn söka sig till 
anknytningspersonen för att få trygghet, tröst och känna beskydd. Barns anknytning är en 
hierarki där den primära anknytningspersonen är den som barnet alltid väljer i första hand 
(Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 36-38). 
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Styrdokument och allmänna råd 

Skollagen 
Skollagen (SFS 2016:1184, kap 8) har ingen egen paragraf för inskolning eller introduktion 
på förskolan men i 2§ kan vi bland annat läsa att förskolan ska erbjuda en trygg omsorg 
utifrån ett helhetsperspektiv. Det går även att läsa i FN:s konvention om barnets rättigheter, 
Barnkonventionen (2009) § 3 där det står: 
 

“Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. 
 

I § 18 bekräftas att vårdnadshavare har rätt till en förskoleplats/ familjedaghems plats och det 
står:  
 

“Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till 
förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade 
till”  

 
Tryggheten för barn eller vårdnadshavare på förskolan benämns dock inte. 

Läroplan för förskolan Lpfö 98/16 samt utkast Lpfö 18 
I Läroplanen för förskolan (98/16) kan vi läsa 
 

“Förskolläraren ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en 
god introduktion i förskolan” (Lpfö 98/16, s. 13).  

 
 I övrigt används benämningar som en tillitsfull relation, delaktighet av vårdnadshavarna och 
vikten av en förtroendefull relation mellan förskolan och hemmet. I utkast till ny läroplan för 
förskolan 2018 (Bilaga 5) som Skolverket publicerade under en begränsad tid på sin hemsida 
för möjlighet till kommentarer (under hösten 2017), kan vi se en trolig förändring med 
tydligare och kortare formuleringar och fokus på samarbete mellan förskola och hem. Ord 
som tillitsfull relation samt delaktighet ser ut att finnas kvar. Utkastet visar på ett tydligare 
samarbete mellan förskola och hem där grunden till inflytandet för vårdnadshavare samt 
delaktigheten skapas under introduktionen på förskolan. “För att skapa förutsättningar för 
barnens och vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande” (Bilaga 5)  
 

Allmänna råd för förskolan med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan 
”Förskollärare och annan personal bör under introduktionen i förskolan lägga grunden 
för att barnet och dess vårdnadshavare känner trygghet och förtroende för utbildningen 
och personalen” Skolverket (2017). 

 
I Skolverkets allmänna råd för förskolan med kommentarer om måluppfyllelse (2017) belyser 
Skolverket vikten av en god introduktion på förskolan för både barn och vårdnadshavare. 
Introduktionen är det första steget mot en tillitsfull, trygg och fungerande relation mellan 
vårdnadshavare och förskolan. Det är viktigt att vårdnadshavare får information om 
förskolans uppdrag, värdegrunden samt vilka förväntningar det finns på vårdnadshavare. 
Skolverket (2017) förtydligar i måluppfyllelsen att utan en trygg och förtroendeskapande 
introduktion försvåras barns anknytningsskapande samt möjlighet till att hitta sin roll på 
förskolan. Även förskollärares kunskaper om introduktion och hänsynstagande till varje 
enskilt barn lyfts i rapporten. 
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Inskolningsmodeller 
Inskolningar även kallade introduktioner på förskolan, är idag inte integrerade i den 
pedagogiska verksamheten. Inskolningar genomförs lite vid sidan av, det vill säga utanför den 
redan verksamma barngruppen (Andersson & Lantz 2016). För tryggare barn och 
vårdnadshavare behöver inskolningen vara en integrerad del som påverkar den befintliga 
barngruppen i minsta möjliga mån. Trygghet är grunden till barns lärande och utforskande 
(Andersson & Lantz 2016). Förskollärarnas förhållningssätt bör innefatta både pedagogisk 
lyhördhet samt omsorgsförmåga för hela barngruppen och mot det enskilda barnet. För att de 
nyinskolade barnen ska börja utforska och lära behöver de vara trygga (Andersson & Lantz 
2016).  
 
I Sverige har det traditionellt sett varit långa inskolningsperioder för att barn successivt ska 
vänja sig vid den nya platsen i en lugn takt. Trygghet både när det gäller vårdnadshavare och 
barn har varit central vid inskolningar (Månsson 2013, s. 81). 
 
I dagens samhälle är det inte bara barn som skolas in i verksamheten utan både barn och 
vårdnadshavare. När förskola och vårdnadshavare hittar en samsyn under inskolningen och en 
förståelse för varandra gör det både barn och vårdnadshavare trygga (Bernspång & Jonasson 
2016). 
 
Samspelet mellan barn och förskollärare samt vårdnadshavare och förskollärare är det som är 
avgörande för om barn skapar trygg anknytning under inskolningen eller inte. Inskolningen 
ska vara en integrerad del av verksamheten inte något som sker vid sidan av. Inskolningen 
och den planerade verksamheten ska bilda en helhet (Forsberg, Andersson & Videén 2016). 
 
Den senaste större avhandlingen som gjorts om inskolning och separationer är publicerad av 
Hårsman (1994). Avhandlingen är publicerad innan förskolan fick en egen läroplan. 
Inskolningsmodellen som användes på dåtidens förskolor var en traditionell två veckors 
modell. Hårsman (1994) har i sin avhandling undersökt hur barn påverkas vid inskolning och 
under det första halvåret på förskolan. Barns reaktioner på separationer är individuella visar 
Hårsmans (1994) studie tydligt. Alla deltagande barn reagerade negativt på något sätt 
antingen under de första inskolningsveckorna eller mellan två till fem månader efter 
inskolningen. Reaktionen kunde vara nedstämdhet (gråt och tillbakadragande), sömnproblem 
och så kallade sorgereaktioner. Även barns interaktionsmönster och gråtbenägenhet gentemot 
förskollärarna skilde sig mycket gentemot hur de interagerade med vårdnadshavarna 
(Hårsmans 1994, ss. 365-383). 
 

Föräldraaktiv inskolning 
Med modellen föräldraaktiv inskolning är idén att vårdnadshavaren är tillsammans med barnet 
under den första veckan på förskolan (Arnesson Eriksson 2010, ss. 152-153).  
Vårdnadshavares roll under den första veckan på förskolan är att ansvara för det egna barnets 
omsorgssituationer och att tillsammans med barnet aktivt deltaga i de pedagogiska 
aktiviteterna. Vårdnadshavares ska visa att förskolan inte är en skrämmande plats utan en 
trygg plats att vistas på (2010 ss. 32-34). 
 
Vårdnadshavarna som barnets primära anknytningsperson har det yttersta ansvaret för barnet 
de första dagarna. När barnet visar trygghet merparten av tiden och börjar försiktigt knyta an 
till en sekundär anknytningsperson, det vill säga förskolläraren, bör vårdnadshavaren lämna 
plats för en ny relation att bildas mellan förskolläraren och barnet.  När grunden till relationen 
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mellan barn och den sekundära anknytningspersonen bildats lämnas barn cirka tre dagar på 
förskolan under ett par timmar. Vårdnadshavare har då beredskap om något skulle hända 
(2010, ss. 37-38).  
 
I verksamheten förekommer olika varianter på denna inskolningsmodell. Det varierar från 
förskola till förskola. Den gemensamma grunden är dock att vårdnadshavare är de som aktivt 
deltar och har huvudansvaret för sitt barns omsorgssituationer framför allt under de tre första 
dagarna i inskolningsprocessen (Arnesson Eriksson 2010, ss. 152-153). 
 
Det som är positivt med den föräldraaktiva modellen är kunskapen om verksamheten, insynen 
och känslan av delaktighet hos vårdnadshavarna som oftast ger trygghet. Negativt med den 
föräldraaktiva modellen kan vara för de barn som redan inskolats i barngruppen, det vill säga 
den befintliga barngruppen då det är för dem okända vuxna som är med i verksamheten. Även 
förskollärarna kan påverkas negativt genom svårigheter att både vara den som skolar in samt 
leda den befintliga barngruppen (Arnesson Eriksson 2010, ss. 30-31). 
 
Inskolningen för ett barn pågår inte bara ett par dagar utan är en lång process som måste få ta 
tid påpekar Bernspång och Jonasson (2016). Trygghet är nyckeln till lärande hos barnen och 
med föräldraaktiv inskolning upplever vårdnadshavaren en trygghet till personalen på 
förskolan och för över tryggheten på barnet. Trygga vårdnadshavare ger trygga barn 
(Bernspång & Jonasson 2016). 

Traditionell inskolning 
Två veckors inskolning eller så kallad traditionell inskolning sker under en längre tid. Enligt 
den här modellen är vårdnadshavares uppgift att vara mindre intressanta för barn, i syfte att 
låta förskollärarna visa en spännande och lockande värld att utforska (Arnesson Eriksson 
2010, ss. 42-43). 
 
Barnet och dess primära anknytningsperson är närvarande en till tre timmar per dag på 
förskolan de första tre dagarna. Efter hand drar sig vårdnadshavaren undan och lämnar barnet 
mer och mer självt på förskolan tillsammans med den sekundära anknytningspersonen (2010, 
s. 152). Ibland går det bra och fort att hitta tryggheten på förskolan, medan det för andra barn 
tar längre tid och de har svårare att separera sig från sin primära anknytningsperson (2010, 
s.28-29). Positivt är att det inte är någon stress i inskolningen. Barn får tid på sig att vänja sig 
vid den nya miljön. Negativt kan vara att vårdnadshavare missar den naturliga insynen som 
kommer av att vara aktivt deltagande under flera dagar i förskolans verksamhet (Arnesson 
Eriksson 2010, ss. 52-53). 
 
Verschueren och Koomen (2012) påpekar att den traditionella modellen baseras på de centrala 
grunderna i Bowlbys (2010) anknytningsteori. Barn baserar sina värderingar och 
känsloreaktioner genom sina primära anknytningspersoners värderingar och reaktioner. De 
här värderingarna och reaktionerna bär barnen med sig genom hela livet. Vårdnadshavarna lär 
sina egna barn samma anknytningsmönster de fick lära sig i sin tidiga barndom. 
Anknytningsmönster går med andra ord i arv både de positiva och de negativa mönstren 
(Verschueren & Koomen 2012). 
 
Hedin (1987) visar med sin forskning att för att få trygga barn bör endast en pedagog ansvara 
för inskolningen. Kontakter med flera nya pedagoger samtidigt skapar en otrygghet hos barnet 
som försvårar vid anknytningen under och efter inskolningen på förskolan (Hedin 1987) 
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TEORETISK RAM 
Följande stycke redogör för studiens teoretiska ram, där Bowlbys anknytningsteori och 
implementeringsteorin tydliggörs. Bowlbys anknytningsteori ansåg vi vara den teori som 
visade den största trovärdigheten i förhållande till vårt syfte och frågeställningar. 
Implementeringsteorin kan ge förklaringar och förståelse kring tolkning av förskolans beslut 
om vald inskolningsmodell samt förskolans styrdokument.  

Bowlbys anknytningsteori 
Bowlbys (2010) anknytningsteori baseras på att barn kan ha fler än en anknytningsperson. 
Vårdnadshavarna är de som oftast blir barns primära anknytningspersoner, medan 
förskollärare är barns sekundära anknytningspersoner enligt Bowlby (2010). Trygg bas är det 
mest centrala begreppet i Bowlbys anknytningsteori (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 
44).   
 
Anknytningsteorin är en av de viktigaste teorierna inom det psykologiska området, i den 
bemärkelsen att den återkopplar till hur barn förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg. 
Detta gäller även barns egen förmåga, upptäckarglädje och självständighet. Barns 
anknytningsrelation är en stor del av den egna individens känslomässiga utveckling. Barn med 
trygg anknytning söker beskydd, trygghet och närhet hos sin primära anknytningsperson. 
Barnet och anknytningspersonen söker även trygghet och närhet till varandra samt känner 
obehag vid ofrivillig separation menar Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 33-36). 
 
Normell (2004, s. 45) förklarar Bowlbys begrepp trygg bas som det beteende barn uppvisar 
när de utsätts för en ny miljö och de har med sig en eller flera anknytningspersoner som 
barnet känner sig trygg med. Barnet håller sig i början i närheten av sin “trygga bas” eller sin 
primära anknytningsperson. När barnet känner sig säkra på att barnets trygga bas inte 
försvinner, skapas trygghet och barnet börjar utforska den nya omgivningen. Om barnet 
upplever rädsla, osäkerhet eller nervositet, återkommer barnet till sin trygga bas och “tankar” 
på med trygghet för att sedan kunna lämna den tryggheten och åter undersöka sin nya 
omgivning (Normell 2004, s. 45). 
 
Enligt Bowlby (2010, ss. 33-34) är det viktigt att små barn och unga vuxna känner en trygghet 
i sina vårdnadshavare, att barn har kunskap om att de alltid kan vända sig till vårdnadshavarna 
och känna sig välkomna och trygga. Vårdnadshavarnas roll är att visa en riktning till lösning 
på det område barnet känner sig osäker på, som att visa på en leksak, eller ge råd i en fråga, 
men det är här viktigt att vårdnadshavares roll är att inte lösa barnens problem utan bara stötta 
(Bowlby 2010, ss. 33-34). 

Bowlbys anknytningsteori - olika faser 
Bowlbys anknytningsteori (Bowlby 2010) är uppbyggd av olika faser, där en av faserna 
handlar om de intima känslorna som anknytningsteorin menar binder samman vårdnadshavare 
och barn. Ett barn som är omvårdnadssökande håller sig i närheten av sin primära 
anknytningsperson i första hand och i andra hand sin sekundära anknytningsperson. Graden 
av tillgänglighet varierar beroende på miljö och tillgång till anknytningspersoner, därifrån 
kommer begreppet anknytningsbeteende. (Bowlby 2010, s. 146). 
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Olika typer av anknytning enligt Bowlby 
Bowlbys (2010) anknytningsteori går att dela in i tre olika typer av anknytning vilka är 
undvikande, ambivalent och trygg anknytning (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 51; 
Normell 2004, s. 46). 
 
Undvikande anknytningsbeteende visas genom att barn inte känner behov av att ha någon 
trygg bas att “tanka” trygghet vid. Det kan orsakas av att vårdnadshavare inte ger barn den 
trygghet som barn är i behov av. Bowlby (2010, s. 106) beskriver att barn som möter ovilligt 
gensvar och betraktas som ett besvärligt barn troligtvis har en otrygg anknytning, där barn i 
många fall försöker undvika sin primära anknytningsperson. 
 
Det ambivalenta anknytningsbeteendet kan beskrivas som att barn känner sig osäkert på hur 
anknytningspersonen kommer att reagera i olika situationer samt att barn upplever osäkerhet 
på hur anknytningspersonens beteende ska besvaras (Bowlby 2010, s. 106). 
 
Den trygga anknytningen går att jämföra med ett gummiband (Broberg, Hagström & Broberg 
2012, ss. 46-53; Normell 2004, ss. 46-47). Ett annat sätt att likna den trygga anknytningen vid 
är som termostaten i en vattenkokare, när barnet är i behov av trygghet och anknytning värms 
vattnet i vattenkokaren till rätt temperatur, när trygghetsgraden eller i det här fallet vattnet når 
rätt temperatur slås värmen av och barnet är fylld med trygghet och vågar åter utforska 
omvärlden. När barnet åter känner behov av trygghet slås anknytningen (vattenkokaren) på 
igen. 
 
Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 23) förklarar att pedagoger med en god omvårdnad 
kan ge barn trygghet, vilket i sin tur gör att barn inte behöver “slå på” sin anknytning till sin 
primära anknytningsperson lika ofta. På så sätt kan barn genom att de känner sig trygga 
utforska sin omvärld och skapa sig nya egna erfarenheter och kunskaper. “Lärande förutsätter 
med andra ord god omvårdnad”. 
 
Normell (2004, s. 49) förklarar att anknytningsmönster går i arv till nästa generation. Det 
betyder att de vårdnadshavare som själva har upplevt en trygg anknytning ger sina barn 
chansen att uppleva en trygg anknytning. Enligt Normell (2004, ss. 47- 49) visar det sig att 
ungefär 70 % av de vårdnadshavare som uppvisar att just det anknytningsmönster de själva 
upplevt som barn sitter kvar och används även som vuxna individer1

Implementeringsteorin 

. 

Implementeringsteorin definieras av Hertting (2014, s. 185) som den processen varvid 
politiska besluts praktiskt verkställs i verksamheterna. 
 

”Små och närmast vardagliga behov i processen gör att den faktiskt genomförda 
politiken riskerar att bli något helt annat än den beslutade. Det är detta som är 
implementeringsproblemet: under processens gång uppstår en skillnad mellan beslut 
och implementerad policy” (Hertting 2014, s. 185). 

 
Det handlar om skillnaden mellan ett teoretiskt beslut och hur det sker i praktiken. 
Implementeringsteorin är det som påverkar hur ett beslut tas emot i verksamheten, det vill 
säga skillnaden mellan hur beslutet är tänkt att implementeras i verksamheten och hur det sker 
praktiskt i verksamheten. Implementeringsteorin menar att det är de som är verksamma på 

                                                 
1 Forskning Adult Attachment Interview, se Normell 2004, ss. 47-49. 
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den pedagogiska enheten såsom förskollärare, barnskötare och förskolechefer, som tar emot 
och tolkar beslutet som är avgörande för hur det påverkar verksamheten och samhället (2014, 
ss. 200-201). Teorin är från början skapad under sjuttio/åttiotalet av två amerikanska 
statsvetare L. Pressman och Wildavsky (se Hertting 2014, s. 185). I Sverige är det främst 
statsvetarna Sannerstedt och Rothstein som beskrivit och utvecklat teorin (se Hertting 2014, s. 
185). 

Implementeringsteorins centrala villkor 
För att utvärdera om eller hur ett politiskt beslut eller ett beslut från förskolechefen tas emot 
och verkställs i den pedagogiska verksamheten använder sig implementeringsteorin sig av tre 
centrala villkor som är: förstå-problem, kan-problem och vill-problem (Hertting 2014, s. 191). 
 
Om skolan har ett förstå-problem är det svårt att få beslut som ska implementeras att fungera. 
Vid ett förstå-problem innebär det att verksamheten och skolledningen inte har kunskapen 
som behövs för att genomföra det beslutet. Bristande kunskap kan stoppa upp 
implementeringsprocessen vid genomförande av politiska beslut i verksamheten (Sannerstedt 
2001, ss. 30-32). 
 
Om kunskapen finns, det vill säga att beslutet förstås måste det även kunna genomföras rent 
praktiskt. Det kan dock vara förutsättningar som saknas för att beslutet kan genomföras i 
verksamheten. Ett exempel kan vara att förskolan inte har några för barnen kända vikarier 
tillgängliga, trots att förskolechefen kan ha beslutat om att förskolan ska ta in en för barnen 
känd vikarie vid inskolningar för att stötta upp i den befintliga barngruppen så kan inte 
beslutet genomföras. Det teorin här visar på är när beslut inte går att genomföra på grund av 
kan-problem, ska verksamheten fundera på om de besluten bör ses som en målsättning istället 
för ett icke genomfört beslut (2001, ss. 30-36). 
 
Vill-problem handlar om personalen vill genomföra beslutet i verksamheten. Det kan även 
vara den formen av beslut som personalen inte vill genomföra i verksamheten. 
Implementeringen blir då ett vill-problem. Även beslut som personalen upplever som fel 
tillhör vill-problem. Ett exempel kan vara att vårdnadshavare som har barn med rätt till 
femton timmars förskola tillexempel föräldralediga ska få möjlighet att välja vilka dagar i 
veckan de ska vara schemalagda på förskolan, men om bemanningen av personalen är gjord 
efter större barngrupp tisdag-torsdag vill förskolan med största sannolikhet inte genomföra 
beslutet utan väljer att schemalägga barnen tisdag-torsdag (2001, s. 37).  
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METOD  
Här följer en beskrivning av de metoder vi använt oss av i vår studie. Studiens syfte var att 
undersöka hur förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan påverka grunden till 
trygghet och förtroende i relationen med barn och deras vårdnadshavare. Studiens urval, 
genomförande och analys presenteras nedan. 

Kvantitativ metod 
Den kvantitativa forskningsmetoden är den metod som används när undersökaren vill studera 
något ämne statistiskt. Kvantitativ metod går bara att använda vid tydligt mätbara data. Det 
kan handla om att undersöka respondenternas ställningstagande eller deras åsikter om något 
specifikt ämne. Det verktyg som är vanligast inom den kvantitativa metoden är enkäter. 
Enkäter lämpar sig bra när forskaren vill ta reda på vad ett antal respondenter anser i en fråga. 
Den insamlade datan eller empirin sammanställs till statistik och redovisas genom diagram 
eller grafer (Patel & Davidson 2003, ss. 111-113). 
 
Statistiken kan delas in i två grupper: den deskriptiva gruppen och den hypotesprövande 
gruppen. Deskriptiv statistik innebär att forskaren har valt att redovisa sina resultat genom 
siffror. Hypotesprövande statistik används för att beskriva en statistisk hypotes (Patel & 
Davidson 2003, s. 109). 

Enkäter 
Enkäter utformas efter vad forskaren söker svar på. En av de vanligaste modellerna är att 
respondenten mottager ett antal slutna frågor och är ombedd att svara enskilt. Enkäter har en 
fördel, vilken är att det tar forskaren mindre tid att samla in sin empiri, och det är lätt att få 
många respondenters svar på frågan som undersöks. Analysen av empirin som samlats in med 
hjälp av enkäter kan med hjälp av olika mallar gå ganska fort att analysera framför allt om 
forskaren använt sig av slutna frågor i enkäten. Slutna frågor innebär att respondenten bara 
har ett specifikt antal svarsalternativ. Enkäter har en nackdel då det inte är säkert att 
respondenterna förstår frågan på det sättet som forskaren tänkt sig. Det kan därför vara klokt 
att testa enkätfrågorna på en pilotgrupp innan den färdiga enkäten skickas ut. Det finns 
ytterligare en nackdel med att skicka enkäter till respondenterna och det är att om 
respondenterna vill kan de läsa hela enkäten innan de svarar på den. Forskaren bör därför 
medvetet konstruera enkäten så att inte alla frågor behöver besvaras i följd utan kan besvaras i 
den ordning respondenten själv väljer att svara i. En viktig del i arbetet med enkäter är att 
forskaren har att relatera till det bortfall som finns i studien. Ett stort bortfall kan påverka 
validiteten i studien (Bryman 2008, ss. 225-235). 

Kvalitativ metod 
I den kvalitativa forskningsmetoden är forskaren mer intresserad av att undersöka åsikter och 
förstålelser om ett fenomen. De vanligaste verktygen i en kvalitativ forskningsmetod är 
intervjuer, fokusgrupper och observationer. Den kvalitativa forskningsmetodens uppgift är att 
förstå eller förklara ett socialt fenomen. Till största delen är kvalitativ forskningsmetod 
induktiv, vilket innebär att se mönster och samband mellan teorier och insamlad empiri. Det 
finns undersökningar som är deduktiva men de är mycket få till antalet. Induktiv teori innebär 
att forskaren inte har en förutbestämd hypotes att luta sig mot utan låter resultatet bli det som 
styr undersökningen. Deduktiv teori innebär att forskaren undersöker ämnet med hjälp av en 
förutbestämd hypotes som ska bekräftas eller dementeras (Bryman 2011, ss. 26-28, 340-341). 
Kvalitativ forskning går att beskriva genom sex steg. Det första steget handlar om att skapa 
generella frågeställningar. Det andra steget om att välja ut de relevanta platser och de 
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informanter som passar undersökningens syfte. Det tredje steget är att samla in fysiska data. 
Det fjärde steget är tolkningen av den insamlade empirin. Det femte steget är diskussion och 
analys av data som inkommit. Det sjätte steget handlar om att redovisa resultatet och med 
hjälp av teori och empiri kunna visa på de slutsatser forskaren har dragit (Bryman 2011, ss. 
345-346). 

Intervjuer 
Enligt Kihlström (2007, ss. 48-53) går det att beskriva kvalitativa intervjuer som ett samtal 
där syftet är att ta reda på vad människor i din omkrets tycker och upplever. Du som 
undersökare bör undvika att själv tycka om något i frågan under intervjun. Det är viktigt innan 
intervjuerna genomförs att det planeras grundligt. Första delen i planeringen är att formulera 
vad det är som ska undersökas. När frågan är formulerad bör du fundera på vilka som bör vara 
med i din intervju, om den ska ske enskilt eller i grupp. Vid intervjuer bör forskaren tänka på 
att ställa öppna frågor. Öppna frågor är frågor som respondenten inte kan besvara med endast 
ja eller nej. Det här för att få fördjupande svar och åsikter på frågeställningarna. Efter det är 
det dags att tänka på det praktiska som följer med en intervju bland annat hur rummet som 
intervjun sker i är utformat, och om det finns mycket annat som tar uppmärksamheten i 
anspråk. Rummet bör vara utformat så att du och respondenten ser varandra under intervjun 
och att det går att spela in intervjun utan störande bakgrundsljud. Det viktigaste är att det är 
tydligt för respondenterna att de när som helst kan avbryta intervjun. En fördel är att ha gott 
om tid för intervjun för att få ett bättre resultat från respondenterna (Kihlström 2007, ss. 48-
53). 
 
När respondenten intervjuas med kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot respondenten 
och syftet med intervjun är att få reda på dennes ståndpunkt. Undersökaren kan även avvika 
från frågeschemat och ställa nya frågor kring det respondenten säger. Det är inte nödvändigt i 
kvalitativa intervjuer att frågeschemat följs punkt för punkt, utan det kan tas i den ordning 
som undersökaren anser passar bäst. Det kan även kallas för semistrukturerad intervju 
(Bryman 2011, ss. 413-415). 

Urval (enkäter och intervjuer) 
Vår urvalsprocess började med att vi valde att rikta in oss på den södra delen av Sverige, detta 
för att avgränsa storleken på vår studie geografiskt. Vi har i vår studie valt att bara hämta data 
från utbildade förskollärare dels för att begränsa vår studie och dels för att Skolverket skriver i 
Lpfö (rev 2016) att det är förskollärarens ansvar att se till att vårdnadshavare och barn får en 
bra introduktion i förskolan. Skolverkets utkast (se bilaga 5) för den nya läroplanen för 
förskolan säger även den att det är förskollärarens ansvar att ha kontroll över inskolningen. 
Efter förtydligande av vårt syfte skickade vi ut en förfrågan till förskolechefer om de kunde 
vidarebefordra en enkätundersökning till sina förskollärare. Denna förfrågan skedde digitalt. 
Vi kontaktade även förskollärare, där vi hade kunskap om vilken inskolningsmodell de 
använde sig av. Syftet var att kunna jämföra olika inskolningsmodeller. Av de sju tillfrågade 
förskollärarna valde fyra att ställa upp på intervju om sin inskolningsmodell. Vi valde att 
genomföra både enkätundersökningar och intervjuer för att vi på det sättet skulle få mer 
trovärdiga svar och djupare resultatdiskussioner. 
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Genomförandet 
I vår studie har vi använt oss av både en kvantitativ enkätmetod och en 
kvalitativ intervjumetod. 

Kvantitativ- delstudie 1. 
I den kvantitativa studien kontaktade vi 20 förskolechefer via mail för att skicka ut digitala 
enkäter (se bilaga 2). I mailet bifogades missivbrev samt förfrågan om de ville deltaga i 
studien. Vid medgivande om deltagande samt uppgift om antal förskollärare inom 
förskolechefens område distribuerades länken till den digitala enkäten till förskolecheferna. 
De vidarebefordrade länken samt missivbrev till sina förskollärare. Anledningen att vi som 
undersökare behöver veta hur många enkäten distribuerades till beror på möjligheten att 
redovisa studiens bortfall. Av de 20 förskolecheferna valde 7 förskolechefer att deltaga i vår 
studie. De förskolechefer som inte svarade på vårt mail, kontaktade vi igen via mail två 
veckor efter att det första mailet skickades. Detta för att påminna förskolecheferna om att 
vidarebefordra vår digitala enkät. Då svarade ytterligare 3 förskolechefer. Det innebär att 10 
förskolechefer totalt valde att deltaga i studien. Ett bortfall på 50 %. 
Av de 10 förskolechefer som valde att deltaga i vår studie distribuerades sammanlagt 72 
enkäter till förskollärare, varav 41 förskollärare valde att deltaga. Detta innebär att vi fick ett 
bortfall på 43 %. Den digitala enkäten var tillgänglig under totalt 20 dagar. 

Cirka 39 % (n=16) av respondenterna som svarat på enkäten har arbetat aktivt som 
förskollärare i mer än 16 år. Cirka 34 % (n=14) har arbetat 0-5 år som förskollärare. De övriga 
förskollärarna cirka 27 % (n=11) har arbetat mellan 6-15 år.  

Svaren som inkommit från den digitala enkäten sammanställdes. Sammanställningen 
analyserades och resultatet utläses i frekvenstabeller för att se statistiken som uppkommit av 
vår enkät. När statistiken var sammanställd presenterades resultaten från intervju och enkät. 

Kvalitativ- delstudie 2. 
I vår kvalitativa studie intervjuade vi fyra förskollärare, där två använder sig av föräldraaktiv 
inskolningsmodell och två använder sig av traditionell inskolningsmodell. Tre av intervjuerna 
skedde i enskilda rum, där uppsatsförfattarna och respondenten var närvarande. En av 
uppsatsförfattarna tog anteckningar och observerade intervjun samtidigt som den andra 
uppsatsförfattaren koncentrerade sig på intervjun. Uppsatsförfattarna turades om att vara den 
som observerade och den som ansvarade för att ställa frågorna. Vid den fjärde intervjun var 
en av uppsatsförfattarna inte närvarande på grund av sjukdom. Den intervjun skedde i ett 
enskilt rum, och med samma uppsatsförfattare som både frågade och observerade 
respondenten. Alla intervjuer var semistrukturerade vilket innebär att författarna till denna 
uppsats har valt att använda en frågemall (se bilaga 4). Frågorna ställdes inte i ordning och 
författarna till uppsatsen kunde även ställa andra frågor för att förtydliga eller fördjupa 
respondentens svar (Bryman 2012, s. 413). Intervjuerna spelades in och transkriberades. Detta 
delades upp mellan de båda uppsatsförfattarna och de transkriberade två intervjuer var.   
 
När alla intervjuer transkriberats genomförde uppsatsförfattarna en dokumentanalys av den 
insamlade empirin. Under dokumentanalysen blandades intervju respondenternas svar i ett 
dokument men delades i respektive inskolningsmodell för att uppfylla anonymitetskravet, då 
respondenterna blev anonyma även för uppsatsförfattarna. Studiens syfte var inte att 
undersöka vad enskilda förskollärare anser i frågorna kring inskolningsmodeller utan vad de 
båda inskolningsmodellerna har gemensamt eller skiljer dem åt i. Analysen skedde i tre steg 
varvid första steget var att se svaret på uppsatsförfattarnas frågeställningar i empirin. Efter det 
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sammanställdes de olika kategorierna och uppsatsförfattarna sökte efter mönster i empirin. 
Nästa steg i analysen gick ut på att sammanställa resultatet. 

Forskningsetik 
Vid utförandet av studier ska du som undersökare ta hänsyn till ett antal etiska krav som är 
framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Kraven är framtagna i syfte att inte skada eller kränka 
deltagare i studier. Kraven som tagits fram är informations, samtyckes, nyttjande samt 
anonymitetskrav. Informationskravet innebär att du ska informera respondenten om vad 
studien handlar om, vad den kommer att användas till samt vem den genomförs för (Löfdahl 
2014, s. 36). Vi har via vårt missivbrev informerat våra respondenter om studiens syfte samt 
varför vi genomför studien. Samtyckeskravet innebär att respondenten ger sitt medgivande till 
att deltaga i studien, och medgivandet ska vara muntligt eller skriftligt (2014, ss. 36-37). Vi 
har vid våra intervjuer tillfrågat våra respondenter muntligen om de vill deltaga i vår studie. 
Vi har varit tydliga med att respondenten har möjlighet att avbryta intervjun om de upplever 
att de inte vill svara på frågorna eller alternativt välja att inte svara på en fråga. I enkäten 
väljer respondenterna själva vilka frågor de vill svara på eller om de vill avbryta deltagandet. 
Nyttjandekravet innebär att forskaren tydligt berättar vem som kommer ha tillgång till 
studien, anonymitetskravet innebär att alla respondenters identitet ska skydda (2014, s. 38). Vi 
har under arbetet med vår studie varit noga med att inte låta vårt material ligga öppet och vi 
har även anonymiserat alla respondenter även för oss själva. Syftet och nyttjandet med vår 
studie har tydligt delgetts alla respondenter. 

Trovärdighet och validitet 
Bryman (2011, ss. 573-574) förklarar hur en studies trovärdighet kan ökas när olika 
undersökningsmetoder används. Den insamlade empirins resultat får då fler dimensioner och 
blir då mer trovärdigt. Om undersökaren även har valt att använda sig av ett större geografiskt 
område ökar trovärdigheten ytterligare. Bryman (2011, ss.50-51) beskriver validitet som ett 
forskningskriterium. När forskaren i sin studie tar hänsyn till de etiska aspekterna, är 
noggrann vid transkribering av sin empiri samt motiverar sitt urval och är kritisk vid analysen 
blir studien trovärdig, och så kallad intern validitet har tagits hänsyn till. Begreppet extern 
validitet innebär att studiens resultat kan generaliseras. Det innebär att studien får liknande 
resultat om den genomförs på samma sätt. Om studien är betalad av ett företag ska detta 
tydligt framkomma i rapporten. Vi har i vår studie valt att använda oss av både enkät och 
intervju för att få en djupare empiri som ökar trovärdigheten och validiteten på vår studie. 

Reliabilitet 
Tillförlitlighet, pålitlighet eller reliabilitet som det kan kallas vid forskning handlar om 
huruvida resultatet på studien skulle få samma resultat om studien utfördes igen. Reliabilitet 
är vanligast vid kvantitativa undersökningar då forskaren ska ta hänsyn till hur trovärdigt 
resultatet är (Bryman 2011, s.49). För ett reliabelt forskningsresultat måste forskaren ta 
hänsyn till trovärdigheten i resultatet. Om studien utförs av fler än en forskare är det av stor 
betydelse för resultatet att alla forskarna är införstådda med att forskarna kan ha olika 
värderingar men analysarbetet ska alltid ske objektivt. Intern reliabilitet går att förklara genom 
hänsyn till vilken skala resultatet presenteras i. Är det totala poängen som är det viktiga eller 
är det poängen på varje fråga vid tillexempel ett prov i skolan. För att studien ska bli reliabel 
behöver forskarna tydligt förklara vad studien ska påvisa. Om dessa tre delar tas i beaktande 
av forskarna påvisar studien hög reliabilitet (Bryman 2011, ss.49, 160-162) 
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Analys/bearbetning 

Enkäter 
Efter det att empirin samlats in sammanställdes rådata i procent i frekvenstabeller, och 
frekvenstabellerna sammanställdes i resultatet. I resultatet valdes några frågor att presenteras 
sida vid sida för att tydligare se mönster. Alla enkätfrågor finns tillgängliga som bilaga 4. 
Intervju- och enkätresultatet jämfördes slutligen i kategorierna föräldraaktiv 
inskolningsmodell samt traditionell inskolningsmodell. 

Intervjuer 
Efter intervjuerna genomförts och spelats in, transkriberades intervjuerna. Efter transkribering 
skrevs uttryck som hmm, suckar och ljud bort, kvar blev ren text. Texten delades i 
föräldraaktiv inskolningsmodell samt traditionell inskolningsmodell och respondenternas svar 
blandades inom respektive inskolningsmodell för att anonymisera empirin även för 
uppsatsförfattarna. Texten dokumentanalyserades i tre steg. Texten kategoriserades i tre 
huvudkategorier, förtroende och trygghet, styrdokument och inskolningsmodeller. Mönster 
letades inom varje kategori därefter sorterades mönstret in i huvudkategorierna innan 
resultatet sammanställdes. 
  



 

15 
 

RESULTAT 
I följande stycke presenteras studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar. Studiens syfte 
var att undersöka förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan påverka grunden till 
trygghet och förtroende i relation med barn och deras vårdnadshavare. Resultaten från 
enkäterna redovisas i procent med antal svarande inom parentes. Alla citat är hämtade från 
studiens intervjuer. 

Enkätundersökning 
Cirka 39 % (n=16) av respondenterna som svarat på enkäten har arbetat aktivt som 
förskollärare i mer än 16 år. Cirka 34 % (n=14) har arbetat 0-5 år som förskollärare. De övriga 
förskollärarna cirka 27 % (n=11) har arbetat mellan 6-15 år.  

Trygghet och förtroende. 
Vid frågan om respondenterna anser att deras valda inskolningsmodell gav vårdnadshavare 
trygghet och insyn i verksamheten. Gavs följande svar: Cirka 76 % (n=31) instämde helt med 
att deras inskolningsmodell ger vårdnadshavarna trygghet och insyn i verksamheten. Cirka 24 
% (n=10) Instämde delvis och cirka 0 % (n=0) instämde inte alls.  

 
Om den valda inskolningsmodellen gav barnen en trygg bas och tydlig anknytning till 
personalen på förskolan. Samt vid frågan om respondentens valda inskolningsmodell gav 
barnen en trygg bas och tydlig anknytning valde en respondent att inte svara på den frågan. 
Cirka 73 % (n=29) instämde helt att inskolningsmodellen ger barnen en trygg bas och tydlig 
anknytning till personalen i förskolan. Cirka 27 % (n=11) instämde delvis och cirka 0 % (n=0) 
instämde inte alls. 
 

 
Figur 1. Diagrammet visar i procent respondenternas uppfattning om hur den valda inskolningsmodellen ger trygghet och förtroende hos 
barn och vårdnadshavare. 
 

Styrdokument 
Vid frågan om respondenterna tagit del av Skolverkets allmänna råd med kommentarer om 
måluppfyllelse för förskola (2017), svarade cirka 49 % (n=20) att de tagit del av Skolverkets 
allmänna råd. Cirka 46 % (n=19) är medvetna om att de publicerats men inte tagit del av dem 
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vilket tillsammans utgör cirka 95 %. Cirka 5 % (n=2) hade ingen kännedom om de allmänna 
råden från Skolverket (2017). Detta innebär att ett övervägande antal hade kännedom om 
Skolverkets allmänna råd.  
Vid frågan om respondenten anser att citatet från skolverkets allmänna råd i måluppfyllelse 
för förskolan (2017) “Förskollärare och annan personal bör under introduktionen i förskolan 
lägga grunden för att barnet och dess vårdnadshavare känner trygghet och förtroende för 
utbildningen och personalen” (Skolverket 2017) efterföljs i förskolan och vid varje inskolning 
svarade cirka 76 % (n=31) att de instämde helt i påståendet om att citatet följdes upp vid varje 
inskolning på respondentens förskola. Cirka 22 % n=(9) instämde delvis och cirka 2 % (n=1) 
instämde inte alls. 
 

Figur 2.                                                                     Figur 3. 
Diagrammen ovan visar i procent respondenternas uppfattning kring det valda citatet   
 
Vid frågan om respondenterna tydligt förankrar förskolans styrdokument vid 
inskolningssamtal svarade cirka 56 % (n=23) att de instämde helt med påståendet att de 
tydligt förankrar förskolans styrdokument vid inskolningssamtal. Cirka 44 % (n=18) instämde 
delvis med påståendet. Cirka 0 % (n=0) svarade att de inte alls förankrar förskolans 
styrdokument vid inskolningssamtal. 

Inskolningsmodeller 
Figur 4 visar vilken inskolningsmodell respondenterna använder på den förskola de aktivt 
arbetar på. Majoriteten av respondenterna använder sig av den föräldraaktiva 
inskolningsmodellen cirka 58 %,(n=24). Cirka 24 % (n=10) använder sig av den traditionella 
inskolningsmodellen. Cirka 18 % (n=8) svarade att de använde sig av annan modell och 
uppmanades att förklara hur de skolar in. Varav cirka 9 % (n=4) använde sig av en modifierad 
version av föräldraaktiv inskolningsmodell som innebär tre föräldraaktiva dagar som fortsätter 
individuellt utifrån barnets behov. De övriga cirka 9 % (n=4) använder sig av individuella 
inskolningsmodeller. 

 
Figur 4. Bilden visar i procent vilken inskolningsmodell respondenterna i vår studie använder i procent. 
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På frågan om den valda inskolningsmodellens syfte är lätt att förklara för och förstås av 
vårdnadshavarna svarade cirka 73 % (n=30) av respondenterna att de instämde helt. Cirka 24 
% (n=10) svarade att de instämde delvis och cirka 3 % (n=1) svarade att de inte alls instämde. 
Vid frågan om respondenterna var nöjda med sin valda inskolningsmodell svarade cirka 78 % 
(n=32) att de instämde i att de var nöjda med sin valda inskolningsmodell. Cirka 22 % (n=9)  
instämde delvis och cirka 0 % (n=0) instämde inte alls. 
 

 
Figur 5. Bilden visar i procent om respondenterna är nöjda med sin valda inskolningsmodell. 

 

INTERVJUER 
Av de respondenter som intervjuades fanns en yrkeserfarenhet inom förskolläraryrket på 
mellan 4 och 23 år. Två av de intervjuade använde sig av traditionell inskolningsmodell och 
två av föräldraaktiv inskolningsmodell. De förskollärare som använder sig av föräldraaktiv 
inskolningsmodell hade fått det beslutat av förskolechefer på kommunal nivå. De som 
använder sig av den traditionella inskolningsmodellen saknade kunskap om varför just den 
modellen används på förskolorna. 

Trygghet och förtroende  

Föräldraaktiv inskolningsmodell 
Enligt de respondenter som arbetar med föräldraaktiv inskolningsmodell belyser de vikten av 
att barnet som skolas in behöver veta var vårdnadshavarna och pedagogerna befinner sig. Det 
är även viktigt att vårdnadshavare och pedagoger berättar när de lämnar platsen där barnet 
befinner sig. En förskollärare säger: 

Så att de vet var vi är så det inte bara är massa vuxna som bara hejsan hoppsan är borta 
(Förskollärare, föräldraaktiv inskolningsmodell). 

Innan inskolningen börjar bjuder förskolan in till ett informationsmöte. De tar även 
direktkontakt med vårdnadshavarna för att be dem komma och hälsa på, på förskolan, innan 
inskolningen startar. Under inskolningen är det viktigt att tydligt visa vilka det är som arbetar 
på förskolan och vilka som är föräldrar då inskolningar kan ske samtidigt med flera barn. 
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Respondenterna är tydliga med att det är förskolan tillsammans med barnet som avgör när 
barnet är redo att lämnas självt. En förskollärare säger: 

Inte öva på att lämna på förskolan de ska öva på att vara på förskolan (Förskollärare, 
föräldraaktiv inskolningsmodell). 

Respondenterna för den föräldraaktiva inskolningsmodellen betonar vikten av att ta sig tid till 
avsked, om avskedet inte sker på ett tryggt sätt skapar det otrygghet hos barnet. För att ge 
vårdnadshavarna möjlighet till det är det viktigt att förskollärarna tar sig tid för att lyssna på 
vårdnadshavarna, genom det skapar vårdnadshavarna en känslosmitta till sina barn i en positiv 
riktning. En förskollärare säger: 

Pratar med föräldrarna då märker barnet att föräldrarna känner tillit till personalen så 
smittar det av sig (Förskollärare, föräldraaktiv inskolningsmodell). 

Genom att förskolläraren visar sig villig att lyssna och prata med vårdnadshavaren, men även 
vara ärlig om det finns tidsbrist. En förskollärare säger: 

Viljan att lyssna när barn och föräldrar vill prata. Finns inte tid just nu var ärlig och 
säg det och bestäm en tid lite senare med föräldrarna. Samma med barnen “jag vill 
höra vad du vill berätta jag ska bara byta blöja på XX” till exempel var intresserad och 
ärlig (Förskollärare, föräldraaktiv inskolningsmodell). 

Förskolläraren kan även ge vårdnadshavarna extra trygghet genom att skicka exempelvis sms 
till vårdnadshavarna om hur det går för barnet på förskolan. Genom att bemöta 
vårdnadshavarnas oro och att lyssna kan ökad trygghet skapas menar respondenterna. 

Respondenterna påpekar även vikten av att visa för barnet att det redan är en del av 
barngruppen och att det tydligt har sin plats i verksamheten, det för att ge barnet trygghet och 
visa att de vill att barnet ska vara med. En förskollärare säger: 

Se dem att man bemöter dem och säger Hej, vad kul att du ska börja här hos oss och 
titta här har vi en plats till dig (gestikulerar och visar) och att deras namn redan står 
färdigt i hallen (Förskollärare, föräldraaktiv inskolningsmodell). 

Vårdnadshavarnas aktiva deltagande skapar även trygghet för barnet och trygghet för 
vårdnadshavarna genom att de har sett den verksamhet som barnet kommer vistas i. 

Den redan befintliga barngruppen ska vara trygg under inskolning av nya barn för att ge de 
nya barnen mer trygghet. Det kan bland annat skapas genom att förskolan använder sig av 
kända vikarier samt delaktiga, nyfikna och närvarande pedagoger. För att skapa den trygga 
basen för barnen att använda hos både förskollärare och vårdnadshavare, (det som vi även 
förklarade som vattenkokaren). Barnen vet hos vem de kan tanka sin trygghet. En 
förskollärare säger: 

Egentligen skulle man behöva just för att skapa en jätte trygg grund så just under 
inskolningsperioden skulle man faktiskt behöva ha stöd av en känd vikarie som känner 
de gamla barnen så att man ges tid för att skapa den anknytning som behövs 
(Förskollärare, föräldraaktiv inskolningsmodell). 

Traditionell inskolningsmodell 
De respondenter som använde sig av den traditionella inskolningsmodellen belyser att barnen 
blir trygga i sig själva med vetskapen om att vårdnadshavaren alltid kommer tillbaka. Då 
barnen fått denna vetskap, blir inte avskeden långa och svåra för barnet. 
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Innan inskolningen börjar tar förskolan kontakt med vårdnadshavarna och de bjuds in till ett 
möte där förskollärarna kort informerar, visar runt på förskolan och delger vårdnadshavaren 
viktig information och viktiga dokument. Därefter bestäms datum för inskolningens början, 
allteftersom barnet uppvisar trygghet anpassas vårdnadshavarens närvaro, efter en och en halv 
vecka behöver de vanligtvis inte närvara alls. En förskollärare säger: 

Ja men vi berättar ju hur vi arbetar här och varför vi har gjort som vi gör det hoppas 
jag ju ger trygghet, lyssna på barnens tankar. Vi får trygga barn om vi är äkta 
(Förskollärare traditionell inskolningsmodell). 

Barnen blir påverkade av vårdnadshavarens känslor, om vårdnadshavaren är lugn och trygg, 
så blir barnet lugnt och tryggt. Barnet speglar med andra ord vårdnadshavarens känslor. 
Genom denna inskolningsmodell bygger förskollärare och vårdnadshavare upp en relation och 
kontakt som hela tiden utvecklas. En förskollärare säger: 

En trygg förälder ger ju ett tryggt barn det måste man ju hela tiden tala om för 
föräldern, oavsett hur jobbigt det är att lämna sitt barn så måste man ju ändå veta eller 
de behöver veta att är du glad och lugn så kommer ditt barn att också bli 
det (Förskollärare traditionell inskolningsmodell). 

Alla respondenter påvisar vikten av att barn behöver få veta var anknytningspersoner är, att de 
inte bara har en förskollärare de har knutit an till utan att barnet känner trygghet i fler 
förskollärare. Miljön för att skapa den tryggaste anknytningen mellan barn och förskollärare 
sker inomhus, där det lättare går att skapa en kontrollerad trygghet. Vårdnadshavarna smittar 
barnen med positiva känslor. Följande citat från förskollärare noteras: 

Ta det lugnt börja inne, innemiljö även om vi är ute mycket så kanske vi, kanske är i 
lekrummet så vi är på ett ställe mestadels inne och så när man är ute så är man bara på 
avdelningsgården då och ja förhoppningsvis är det ju då samma personer som är 
runtomkring barnet hela tiden (Förskollärare traditionell inskolningsmodell). 

Föräldern bör ju vara trygg för att det ska gå bättre för barnet och det talar vi ju om för 
föräldern att är du trygg med vad vi gör nu med att du ska gå härifrån till exempel om 
den ska lämna för en stund så får den ju visa du måste ju visa din trygghet för barnet är 
du osäker så speglar det ju av sig på barnet (Förskollärare traditionell 
inskolningsmodell). 

Styrdokument 

Föräldraaktiv inskolningsmodell  
Under kategorin styrdokument svarade respondenter med föräldraaktiv inskolningsmodell att 
de tydligt kunde förankra sin modell i Lpfö 98/16 under målen för samverkan mellan hem och 
förskola. Respondenterna svarade att de förankrar sin modell genom att göra vårdnadshavarna 
delaktiga i verksamheten och försöka skapa förtroende för förskolan och personalen. 
Delaktighet och förtroende menar de är grunden till en lyckad inskolning. En förskollärare 
säger: 

Jag tycker att vi verkligen kan förankra vår modell när jag läser under hem och 
förskola. Kommer inte ihåg exakta formuleringarna men delaktighet och förtroende 
har jag för mig står och det upplever jag att vår inskolning ger (Förskollärare 
föräldraaktiv inskolningsmodell). 
 

Respondenterna med föräldraaktiv inskolningsmodell hade vetskap om Skolverkets allmänna 
råd men inte tagit del av hela. De delgav oss sina tankar om att den samverkan som redan är 
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benämnd i Lpfö (98/16) om samspelet mellan hem och förskola kommer bli tydligare i den 
nya läroplan för förskolan som kommer publiceras under 2018. Följande citat från 
förskollärare noteras: 
 

Någonting som jag tycker är mycket tydligare och bättre är när det gäller samverkan 
mellan hem och förskolan (Förskollärare föräldraaktiv inskolningsmodell). 
  
Jag har inte läst hela men jag har läst en sammanfattning av den. Det känns som att det 
är det som Skolverket belyser där som de kommer att fokusera på i nya läroplanen 
(Förskollärare föräldraaktiv inskolningsmodell). 

  

Traditionell inskolningsmodell 
Respondenterna som använder den traditionella inskolningsmodellen förklarar hur de hänvisar 
och förankrar sin inskolning i Lpfö 98/16 men att de inte tvingar föräldrarna att läsa den. En 
förskollärare säger: 

Vi propsar inte på och predikar inte läroplanen men vi hänvisar till den, den finns och 
vill de läsa i den så finns den på plats i hallen (Förskollärare traditionell 
inskolningsmodell). 

Respondenterna hade ingen kunskap om de allmänna råden för förskolan (Skolverket) som 
utkommit 2017 men deras tankar kring tidigare allmänna råd, då kallad måluppfyllelse för 
förskolan förklarade respondenterna att det är skolverkets sätt att delge och förtydliga hur 
läroplanen kan tolkas. En förskollärare säger: 

I de allmänna råden så förklarar de sina tankar kring läroplanen (Förskollärare 
traditionell inskolningsmodell). 

 

Inskolningsmodeller 

Föräldraaktiv inskolningsmodell 
Respondenter med den föräldraaktiva inskolningsmodellen svarade att de alltid bjuder in till 
informationsmöte. En respondent svarade att de skickar ut ett “välkomna till oss” vykort 
någon vecka före inskolningsstart. Eftersom vårdnadshavarna är med på förskolan under tre 
dagar tror de att vårdnadshavarna känner sig delaktiga och får insyn i verksamheten samt att 
barnen är trygga då vårdnadshavaren deltar i alla omsorgssituationer under de första dagarna. 
En respondent förklarar att första lämningen det vill säga den fjärde dagen är den viktigaste, 
om den blir lugn och harmonisk blir första dagen själv för barnet mycket enklare. En 
förskollärare säger: 

Det är föräldern som tar hand om sitt barn och så ser vi vem av oss pedagoger som 
barnet söker sig till, tycker verkar intressant. Fjärde dagen när barnet lämnas första 
gången är det extra viktigt att lämningen blir lugn och förhoppningsvis harmonisk för 
att dagen ska bli så trygg som möjligt (Förskollärare föräldraaktiv inskolningsmodell). 

 
Respondenterna startar helst inte en inskolning på onsdagar då första dagen själv blir efter ett 
par dagar ledigt, inte heller vill de starta en inskolning på fredagar då den första nyfikenheten 
som skapats hinner lägga sig över helgen och det upplever det då svårare för barnen att bli 
trygga. Respondenterna är även tydliga med att den föräldraaktiva inskolningsmodellen 
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handlar om att öva på att vara på förskolan inte öva på att lämnas på förskolan. En 
förskollärare säger: 

Vi beskriver då att de är en föräldraaktiv inskolning och att de är med sina barn och att 
de tar hand om sina barn för de ska inte öva på att lämna på förskolan de ska öva på att 
vara på förskolan (Förskollärare föräldraaktiv inskolningsmodell). 

Respondenten påpekar vikten av att barn inte har för långa dagar under inskolningen. De 
menar även att det är viktigt för barn att alltid veta var vårdnadshavaren är så att barn, så fort 
det behöver kan komma och “tanka trygghet” innan det åter springer och leker igen. En 
svårighet respondenterna tar upp är om vårdnadshavaren känner sig obekväm i sin roll under 
inskolningen eller om rollen är oklar då blir det svårt att känna sig trygg på förskolan. 

Traditionell inskolningsmodell 
De respondenter som använder den traditionella inskolningsmodellen bjuder också in till ett 
informationsmöte på våren inför höstens inskolningar. De förklarar hur de oftast har en 
huvudansvarig för inskolningen men att all personal på förskolan är delaktiga så att barnet har 
en anknytning till alla innan inskolningen är färdig. Hur långa dagar barnen är på förskolan 
beror på barnet, och det ökar successivt utefter hur barnet knyter an till förskolan och 
förskollärarna. En förskollärare säger: 

Jag är lite skeptisk till det här att vårdnadshavaren är med hela tiden och sen pang inte, 
det jag har sett fungerar det inte bra. Det är bättre med små etapper där den som är 
med går en liten stund och sen kommer tillbaka. Så är det ju i hemmiljön, vi går iväg 
en stund och handlar eller tränar men är snart hemma igen efter någon timme 
(Förskollärare traditionell inskolningsmodell). 

 
Med den traditionella inskolningsmodellen är aldrig vårdnadshavare med under lunch och 
vila. En respondent förklarar att personaltätheten måste tas i beaktande under inskolningar så 
att alla barn får en relation till alla pedagoger och en anknytning till alla. Negativt med den 
traditionella inskolningsmodellen kan vara att vårdnadshavare inte får någon insyn i 
verksamheten och då inte känner sig delaktiga tror respondenterna. 

Alla respondenterna betonar att alla inskolningar är individuella och barnets behov alltid ska 
komma i första hand. En respondent tror att egentligen behövs inga modeller vi måste anpassa 
varje inskolning efter barnet. En förskollärare säger: 

Jag tror inte att det är något fel på någon av inskolningarna. Jag tror man behöver 
anpassa sig enbart efter barnet och inte bara gå efter någon mall att så här ska vi göra 
och så här ska vi alltid göra utan man ska anpassa sig (Förskollärare traditionell 
inskolningsmodell). 

Sammanfattning av resultatet  
Sammanfattningsvis går det utläsa från vårt resultat att båda inskolningsmodellerna påvisar att 
trygghet är en stor grund i inskolningsarbetet. Både enkätresultatet och intervjuerna visar att 
förskollärarna anser sig använda metoden trygg bas i arbetet med inskolning. Förskollärarna 
är helt eniga oberoende inskolningsmodell att de ger vårdnadshavarna klar insyn och trygghet 
med verksamheten vid inskolning med just deras modell.  
 
Resultatet visar att alla förskollärare förankrar förskolans styrdokument. Skolverkets allmänna 
råds citat besvarades med att 76 % av de förskollärare som svarade på enkät och i intervjuerna 
i verksamheterna försöker efterleva Skolverkets råd.  
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80 % av de svarande är helt nöjda med sin valda inskolningsmodell. Från intervjuerna och 
kommentarer vid enkätsvaren framkommer att barnens individuella trygghet och nyfikenhet 
vid inskolningen har stor betydelse för hur fortsatt inskolning sker, med den föräldraaktiva 
modellen handlar det om hur långa dagar barnet vistas på förskolan både med och utan 
vårdnadshavare. Med den traditionella inskolningsmodellen påverkar detta hur långa och hur 
ofta vårdnadshavaren lämnar barnet på förskolan under inskolningen. I en av intervjuerna 
uttryckte sig förskolläraren så här: 
 

Jag tror inte att det är något fel på någon av inskolningarna. Jag tror man behöver 
anpassa sig enbart efter barnet och inte bara gå efter någon mall att så här ska vi göra 
och så här ska vi alltid göra utan man ska anpassa sig (Förskollärare traditionell 
inskolningsmodell). 
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DISKUSSION 
Här följer en diskussion av resultatet av vår studie. Studiens syfte var att undersöka 
förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan påverka grunden till trygghet och 
förtroende i relationen med barn och deras vårdnadshavare. Även metodvalen enkät och 
intervju och de didaktiska konsekvenserna som uppkommit av resultatet från våra delstudier 
diskuteras.  

Resultatdiskussion 
Majoriteten (cirka 70 %) av respondenterna i vår enkätundersökning använder den 
föräldraaktiva inskolningsmodellen. Vi har uppmärksammat under arbetets gång med 
uppsatsen att vetenskapliga artiklar som är daterade de senaste tio åren belyser just den 
föräldraaktiva inskolningsmodellen. Vetenskapliga artiklar som belyser den traditionella 
inskolningsmodellen har varit mycket svåra att hitta, speciellt om de är publicerade de senaste 
tio åren. Kanske kan det bero på att den föräldraaktiva inskolningsmodellen är vanligast 
förekommande på förskolorna idag. 

Trygghet och förtroende 
För att barnen ska kunna utforska och lägga grunden till sitt livslånga lärande behövs 
trygghet. Andersson och Lantz (2016) påpekar att startknappen till utforskande och lärande 
ligger i barnets trygghet. Med vår enkätundersöknings resultat går det att utläsa att 
respondenterna helt eller delvis instämmer med att deras valda inskolningsmodell ger barnen 
den tryggheten som är grunden för det livslånga lärandet.  
 
Jonsdottir och Nyberg (2013. s. 66) menar att trygghet kan förklaras på många olika sätt, det 
kan gälla barns fysiska miljö och grundläggande biologiska behov. De biologiska behoven 
kan vara att barnen får mat, vila och en god dygnsrytm. Trygghet kan även förklaras som de 
emotionella behoven som alla människor känner, som bekräftelse och känna tillhörighet till 
gruppen. Från intervjuerna med de respondenter som använder den föräldraaktiva 
inskolningsmodellen framkom att för dem var det mycket viktigt att visa barn som inskolas att 
de är en del av den befintliga barngruppen på förskolan. I hallen har de en plats förberedd för 
barnet och redan innan inskolningsstart har barn och vårdnadshavare mottagit ett 
välkomstvykort från förskolan.  
 
Vårdnadshavares trygghet och förtroende för förskolans verksamhet samt personal är den 
gemensamma grunden som de båda i symbios bygger vidare på för att skapa en god 
introduktion för barn i förskolan (Jonsdottir & Nyberg 2013, s. 66). Respondenterna i vår 
enkätundersökning var eniga om att deras valda inskolningsmodell ger vårdnadshavare 
trygghet och insyn i verksamheten. Både respondenter från intervjuerna med föräldraaktiv 
inskolningsmodell och traditionell inskolningsmodell beskriver hur de bjuder in 
vårdnadshavare till informationsmöte om förskolan och dess verksamhet innan inskolningarna 
börjar.  
 
Bernspång och Jonasson (2016) förklarar att trygghet är nyckeln till lärande hos barn och hur 
vårdnadshavares trygghet speglas i barn. För att vårdnadshavare ska känna trygghet och 
förtroende för förskolan. Beskrev respondenter med den föräldraaktiva inskolningsmodellen 
hur de håller vårdnadshavare uppdaterade om hur barnet har det på förskolan via sms, och är 
noga att ta sig tid till att lyssna och förklara oklarheter och frågor för vårdnadshavare.  



 

24 
 

Engagemang, samförstånd och ömsesidig respekt är grundstenarna för att skapa ett gott 
förtroende mellan vårdnadshavare och den pedagogiska verksamheten (Öhman 2003, ss. 65-
66).  
Ett tydligt sätt att skapa den respekten och det förtroendet är om all personal på förskolan 
tydligt visar vilka som arbetar och vilka som är utomstående, det kan göras med bland annat 
arbetskläder, namnskyltar eller dylikt menar respondenter från intervjuerna med den 
föräldraaktiva inskolningsmodellen.  
 
Inskolningar bör vara en integrerad del av förskolans verksamhet som påverkar den befintliga 
barngruppen i minsta möjliga mån (Andersson & Lantz 2016). Det bekräftas av de 
respondenterna från vår intervjustudie med föräldraaktiv inskolningsmodell.  
 
Respondenterna från vår intervjustudie med föräldraaktiv inskolningsmodell påpekar om 
vikten med att barn alltid vet var vårdnadshavare befinner sig. Det gör att vårdnadshavare som 
är med i verksamheten under inskolningen får god insyn i förskolans pedagogiska 
verksamhet. Respondenterna från den traditionella inskolningsmodellen visar däremot på 
vikten av att fokusera på att vårdnadshavare alltid kommer tillbaka. Vid trygg anknytning 
söker både den primära anknytningspersonen och barnet närhet och trygghet hos varandra och 
känner obehag vid ofrivillig separation. Barn söker i första hand trygghet, närhet och beskydd 
hos sin primära anknytningsperson (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 33-36). Enligt 
Bowlby (2010, ss. 33-34) är det oftast vårdnadshavare som blir barns primära 
anknytningsperson medan rollen som den sekundära anknytningspersonen ofta går till 
förskollärare. Hur barn interagerar med den primära och den sekundära anknytningspersonen 
skiljer sig åt (Hårsman 1994, ss. 365-383). Respondenterna från våra intervjuer bekräftar 
barns skilda interagerande med vårdnadshavare och förskollärare. De menar att förskolans 
uppgift är att skapa trygghet som i sin tur ger så likt interagerande som möjligt. Barn ska 
känna sig trygga så de vågar visa känslor på förskolan och gentemot sin sekundära 
anknytningsperson. 
 
Hårsman (1994) har visat att inskolning på förskolan utlöser en reaktion på separationer hos 
barn. Reaktionen kan ske under de första veckorna eller två till fem månader efter 
inskolningsstart. Nedstämdhet, sömnproblem och sorgereaktioner är de vanligaste 
reaktionerna (Hårsman 1994, ss. 365-383). Respondenter med föräldraaktiv 
inskolningsmodell menar att det är mycket viktigt att barn alltid vet var både vårdnadshavare 
men även pedagoger är under vistelsen på förskolan för att tydliggöra när en separation sker 
och på så sätt göra det enklare för barn. Respondenter med traditionell inskolningsmodell 
liknar den traditionella modellen hur det är i hemmiljön. Vårdnadshavare lämnar barnet en 
stund men är snart tillbaka igen. Barn tränar på att lämnas under inskolningen. 
 
Verschueren och Koomen (2012) förtydligar att den traditionella inskolningsmodellen i stor 
grad baseras på grunderna i Bowlbys anknytningsteori. Enligt respondenterna från vår 
intervjustudie med traditionell inskolningsmodell framkommer det tydligt att en viktig aspekt 
i inskolningsarbetet är att barn inte knyter an till bara en förskollärare utan de bör knyta an till 
flera för sin egen trygghet. Detta uttalande motsätter sig Hedin (1987) som med sin forskning 
påvisar att trygga barn skapas när de bara har en ansvarig förskollärare vid inskolningen.  
 
Respondenterna med den traditionella inskolningsmodellen påpekar även för vårdnadshavare 
att barnen speglar vårdnadshavares känslor, vilket innebär att om vårdnadshavare visar sig 
lugna och säkra ger det barn lugn och trygghet. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 23) 
skriver att om ett barn är säker med sin anknytningsperson (primär som sekundär) behöver 
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inte barn “slå på” sin anknytning lika ofta och de känner sig så pass trygga att de kan börja 
utforska sin omvärld och skapa egna kunskaper och erfarenheter som de lär sig av.  
 
För att sammanfatta svaren på vår frågeställning: Hur tolkar förskollärarna citatet från 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan (2017)? Trygghet 
är grunden för utforskande och lärande för barnen. Trygga barn vågar undersöka nya miljöer 
och det sociala samspelet som förskolan kan bidra till. Vårdnadshavares förtroende för 
förskolan grundar sig i trygghet, delaktighet och insyn.  

Styrdokument 

Läroplan för förskola 
Förskolans styrdokument såsom Läroplan för förskola (Lpfö 98/16), skollagen (SFS 
2016:1184) samt Barnkonventionen (2009) beskriver förskolans uppdrag. Lpfö (98/16) 
beskriver vårdnadshavares delaktighet under kapitlet samverkan förskola och hem (s. 13). 
 
I enkätundersökningen svarade drygt hälften av respondenterna att de tydligt förankrar 
styrdokumenten vid inskolningssamtal med vårdnadshavare. 
Vid intervjuerna svarade respondenterna med den föräldraaktiva inskolningsmodellen att de 
tydligt förankrar sin inskolningsmodell i Lpfö (98/16) genom att göra vårdnadshavare 
delaktiga i verksamheten. Respondenter med traditionell inskolningsmodell förklarar hur de 
berättar för vårdnadshavare var Lpfö (98/16) finns men inte tvingar någon att ta del av den. 
Implementeringsteorins centrala villkor handlar om hur beslut tas emot och implementeras i 
verksamheten. Hur respondenterna i studien förankrar förskolans styrdokument kan diskuteras 
om det handlar om ett förstå-, kan- eller vill-problem.  
 
Enkätundersökningens respondenter anser vi har förståelse för styrdokumenten. Majoriteten 
har kunskap om hur förskolan bör arbeta utifrån styrdokumenten. Vi ställer oss därför frågan 
om problemet är ett kan-problem för de respondenter som inte förankrar styrdokumenten 
under inskolningssamtal. När vi läser intervjusvaren från respondenter som använder den 
traditionella inskolningsmodellen förklaras att de berättar om styrdokumenten vid 
inskolningssamtal men inte tvingar vårdnadshavare att ta del av dem. 
 

Allmänna råd för förskolan 
 

Förskollärare och annan personal bör under introduktionen i förskolan lägga grunden 
för att barnet och dess vårdnadshavare känner trygghet och förtroende för utbildningen 
och personalen (Skolverket 2017). 

 
Rådet från Skolverkets allmänna råd för förskolan (2017) som belyser trygghet och förtroende 
för både barn och vårdnadshavare, visar enkätundersökningens svar att cirka 95 % anser att de 
bör efterföljas vid varje inskolning i förskolan. Cirka 76 % av respondenterna anser sig 
genomföra skolverkets råd vid varje inskolning i förskolan. Cirka 22 % av respondenterna 
svarade att det delvis genomför skolverkets råd vid varje inskolning på förskolan. En 
majoritet av respondenterna cirka 95 % hade tagit del av eller hade kännedom om Skolverkets 
allmänna råd för förskolan (2017). 
 
Respondenterna från vår intervjustudie som använde sig av föräldraaktiv inskolningsmodell 
svarade att de tagit del av Skolverkets allmänna råd men inte läst hela. De respondenter från 
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vår intervjustudie som använde sig av traditionell inskolningsmodell hade ingen kännedom 
om de senaste publicerade allmänna råden för förskolan (2017).  
I början av vår studie hade vi en idé om att implementeringsteorin kunde vara spännande att 
diskutera mot respondenternas svar på de frågor vi hade kring Skolverkets allmänna råd.  
Resultatet förvånade oss när cirka 95 % hade förkunskap om de allmänna råden och genomför 
råden konkret vid inskolningar i sin förskola. Utifrån empirin kan vi konstatera att vår studies 
respondenter förstår de allmänna råden och använder sig av dem. Respondenterna vet hur de 
implementerar skolverkets allmänna råd i verksamheten. Den slutsatsen som vi kan dra av 
studiens resultat är att skolverkets allmänna råd verkar vara anpassningsbara och flexibla för 
tolkning. Det är som en respondent påpekar att skolverkets allmänna råd kan vara en föraning 
om Skolverkets tankar för den nya läroplanen. Vår analys visar att respondenterna vill 
implementera Skolverkets allmänna råd (2017) i sin verksamhet, ett för oss positivt resultat. 
 
För att sammanfatta vår frågeställning: Hur förankrar förskollärarna sin valda modell mot 
styrdokumenten inom förskolan?  Vid inskolningssamtalen framkommer det att majoriteten 
av respondenterna informerar om läroplanen. Över 90 % av respondenterna har kännedom om 
Skolverkets allmänna råd (2017) och arbetar medvetet med råden vid inskolningar. 

Inskolningsmodeller 
Enligt respondenterna från vår intervjustudie som använder sig av föräldraaktiv 
inskolningsmodell är det viktigt att vårdnadshavarna känner sig delaktiga och får en god insyn 
i förskolans verksamhet under inskolningen. Då kan en bra idé vara att inte börja inskolningen 
på en onsdag menar respondenterna, eftersom det leder till att efter de tre föräldraaktiva 
dagarna kommer det en helg. På måndagen ska barnet i så fall lämnas ensamt en stund på 
förskolan, vilket kan skapa oro hos barnet. Arnesson Eriksson (2010, ss. 30-31) menar att det 
är viktigt att betänka på barn som redan befinner sig i barngruppen, kan uppleva svårigheter 
med närvaro av många nya ansikten. Även förskollärarens roll blir delad då uppmärksamheten 
bör ligga på både inskolningen och den befintliga barngruppen. Positivt är att 
vårdnadshavaren ges en möjlighet att få en djupare förståelse för hur verksamheten fungerar, 
vilket i sin tur kan leda till bättre tolerans och förtroende i kommunikationen mellan hem och 
förskola.  
 
Barn med trygg anknytning söker trygghet, tröst och beskydd hos sin primära 
anknytningsperson, oftast vårdnadshavare. Under inskolningen är det viktigt att barn känner 
trygghet, tröst och beskydd (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 36-38). Respondenter 
från vår intervjustudie med den föräldraaktiva inskolningsmodellen anser att barns första 
dagar på förskolan inte får vara för långa. Barn bör under sin inskolningstid på förskolan vara 
pigga och öppna för nya intryck. Respondenterna anser att det är viktigt med att barn får öva 
sig genom att inte vara för långa dagar på förskolan. Respondenter med traditionell 
inskolningsmodell förklarar sina tankar med att barn lämnas kortare stunder liknar 
hemförhållandena när en vårdnadshavare åker och handlar och återkommer efter en stund. De 
båda inskolningsmodellerna påvisar trygghet, tröst och beskydd för barn men på olika vis. 
 
Grunden för en trygg anknytning under inskolningen är samspel. Samspel mellan barn och 
förskollärare samt mellan vårdnadshavare och förskollärare (Forsberg, Andersson & Videén 
2016). Varje barn och samspel är unikt. Samtliga respondenter i vår intervju delstudie är eniga 
om att varje inskolning är unik och bör individanpassas. Citatet från Skolverkets allmänna råd 
för förskolan och citatet från vår intervjustudie är svaren på hur en bra inskolning ska gå till. 
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Förskollärare och annan personal bör under introduktionen i förskolan lägga grunden 
för att barnet och dess vårdnadshavare känner trygghet och förtroende för utbildningen 
och personalen (Skolverket 2017). 

 
Jag tror inte att det är något fel på någon av inskolningarna. Jag tror man behöver 
anpassa sig enbart efter barnet och inte bara gå efter någon mall att så här ska vi göra 
och så här ska vi alltid göra utan man ska anpassa sig (Förskollärare traditionell 
inskolningsmodell). 

 
Förskolläraren ska skapa trygghet och förtroende genom att anpassa inskolningen efter varje 
enskilt barn och vårdnadshavare. Vilken modell förskolläraren använder som grund har ingen 
betydelse, varje inskolning är unik och bör individanpassas. 
 
För att sammanfatta våra frågeställningar: Hur resonerar förskollärare kring traditionell 
respektive föräldraaktiv inskolning? Vilken är den mest förekommande inskolningsmodellen 
bland respondenterna? Respondenterna påpekar tydligt att det inte är någon skillnad i 
modellerna så länge som varje inskolning individanpassas till barnet. Under intervjuerna 
framkom att en mix av traditionell och föräldraaktiv inskolningsmodell skulle passa en 
majoritet av barn, dock bör varje inskolning individanpassas. Föräldraaktiv inskolningsmodell 
influerade en majoritet av respondenterna.  

Metoddiskussion 
De metoder som vi valde för vår studie, enkäter och intervjuer, gör att vi kan redovisa ett 
resultat som går att förklara på en djupare nivå. Svaren från enkätfrågorna ger statistiska och 
ytliga svar. Respondenterna som svarade på vår intervjustudie ger mer utförliga och djupare 
svar på samma frågeställning. Detta beror på att vid en kvalitativ undersökning, som 
tillexempel en intervjuundersökning riktar undersökaren in sig på att förstå åsikter och 
erfarenheter kring ett fenomen eller i detta fall inskolningsmodeller (Bryman 2011, ss. 26-28). 

Enkätmetoden tillhör den kvantitativa undersökningsmetoden där den person som står bakom 
undersökningen vill ta reda på statistisk data om någon specifik fråga (Patel & Davidson 
2003, ss. 111-113). I vår studie gick det att utläsa av enkäterna att majoriteten av 
respondenterna är nöjda med sin inskolningsmodell. Vi kunde sedan tydligare förstå samband 
med hjälp av svaren från både enkäterna och intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna kände sig trygga med och som var 
utan störande moment runt omkring (Kihlström 2007, ss. 48-53). Detta var till fördel för 
respondenterna.  

Frågorna under intervjuerna besvarades med tydliga svar av respondenterna men, det som vi 
kunde gjort annorlunda är att ha gett respondenterna mer tid mellan frågorna. Det fanns nu 
inte mycket tid för respondenten att komma med andra tankar och åsikter. I 
enkätundersökningen kunde fler kommuner ha tillfrågats om medverkan i studien. Då det var 
en digital enkät var distribution enkel att utföra. En ökad distribution kunde ha gett en större 
bild på hur verkligheten ser ut i hela Sverige. Vi fick ett relativt stort bortfall på enkäten med 
hela 43 %. Ett ännu större antal utskickade enkäter skulle kanske gett en mer korrekt bild av 
verkligheten då ett större geografiskt område undersökts. Med det resultatet vi har fått kan det 
vara att det bara är de som uppskattar sin inskolningsmodell som har svarat på enkäten. Det 
kunde även ha varit intressant att höra vårdnadshavares åsikter om inskolningsmodellerna 
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som de har upplevt, för att undersöka skillnaderna mellan inskolningsmodellerna och jämföra 
med förskollärarnas uppfattning om samma inskolningsmodeller.  

Under studiens gång var vi väl medvetna om de forskningsetiska aspekterna genom att vara 
noga med att inte bryta mot kraven som finns för att försäkra respondenternas trygghet och 
anonymitet. Missiv breven till enkät respondenterna har vi inte haft någon möjlighet att veta 
om de uppfattats likadant av alla respondenter, då de distribuerades digitalt. Anonymiseringen 
av våra intervjurespondenter var vi extra noga med då studiens syfte inte handlar om enskilda 
åsikter utan om skillnader och likheter i inskolningsmodeller. För att tydligt anonymisera 
respondenterna i intervjustudien skiljde vi inskolningsmodellerna åt och blandade 
intervjusvaren i var sitt dokument. 

Didaktiska konsekvenser  
Inskolningsarbetet bör inte påverka befintlig barngrupp. Då kan en känsla av otrygghet skapas 
i barngruppen. Inskolningar bör vara en del av förskolans pedagogiska verksamhet, så har det 
dock inte alltid varit (Andersson & Lantz 2016). Tidigare har inskolningen varit något som 
skett vid sidan av den ordinarie verksamheten, vilket kunde skapa otrygghet i den befintliga 
barngruppen. Det förskollärarna kan göra för att motverka känslan av otrygghet kan vara att ta 
in en för barnen känd vikarie vid inskolningssituationer. Genom att barnen i den befintliga 
barngruppen har kända ansikten omkring sig är känslan av trygghet betydligt större. Vid den 
föräldraaktiva inskolningsmodellen är det extra viktigt då vårdnadshavare är med i 
verksamheten och blir på så sätt nya ansikten för den befintliga barngruppen. Med den 
traditionella inskolningsmodellen ska vårdnadshavare vara tråkiga och hålla sig i bakgrunden 
och detta ger till följd att barn i den befintliga barngruppen inte blir lika påtagligt medvetna 
om det nya ansiktet som i den föräldraaktiva inskolningsmodellen. 

Inskolningar bör individanpassas, då varje barn är unikt och vänjer sig vid nya miljöer på sitt 
eget sätt och i sin egen tid. Därför bör även inskolningen vara individuell. Vilken modell som 
används har ingen betydelse. Det är hur förskolan anpassar inskolningen till det enskilda 
barnet som påverkar dess känsla av trygghet och förtroende för förskolan. Bernspång och 
Jonasson (2016) belyser vårdnadshavares roll i känsloöverföringar till barn. Trygga 
vårdnadshavare skapar förutsättning för trygga barn. Trygga barn vill utforska, uppleva och 
utmanas. En respondent från vår intervjustudie sammanfattar det: 

Jag tror inte att det är något fel på någon av inskolningarna. Jag tror man behöver 
anpassa sig enbart efter barnet och inte bara gå efter någon mall att så här ska vi göra 
och så här ska vi alltid göra utan man ska anpassa sig (Förskollärare traditionell 
inskolningsmodell). 

 
Barn är egna unika individer som bör få inskolningen på förskolan anpassad efter just sig. För 
det är precis som med snöflingor det finns inte två likadana i hela världen.  

 

 
 



 

 
 

REFERENSER 
 
Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan [Elektronisk resurs]. (2017). Skolverket. 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3749 [2017-11-16]. 
 
Andersson, I. & Lantz, B. (2016). Hur kan inskolning bli en integrerad del av förskolans 
verksamhet? Inskolning ur pedagogers - och verksamhetens perspektiv. Samlingsrapport för 
forskningscirkel, Sektionen för lärande och miljö. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 
https://pdfs.semanticscholar.org/f35f/3ac030e963db95ff6129ba08ee60e129d38b.pdf [2017-
11-06]. 
 
Arnesson Eriksson, M. (2010). En bra start: om inskolning och föräldrakontakt i 
förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 
 
Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF 
Sverige. Tillgänglig på internet: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full [2017-11-
24]. 
 
Bernspång, K. & Jonasson, C. (2016). Vilka uppfattningar finns om föräldraaktiv inskolning 
hos pedagoger och föräldrar? Samlingsrapport för forskningscirkel, Sektionen för lärande 
och miljö. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 
https://pdfs.semanticscholar.org/f35f/3ac030e963db95ff6129ba08ee60e129d38b.pdf [2017-
11-06]. 
 
Bowlby, J. (2010). En trygg bas. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2012). Anknytning i förskolan vikten av trygghet 
för lek och lärande. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 
 
Forsberg, A-C., Andersson, S. & Videén, S. (2016). Förskollärares uppfattningar kring 
inskolning av yngre barn i förskolan. Samlingsrapport för forskningscirkel, Sektionen för 
lärande och miljö. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 
https://pdfs.semanticscholar.org/f35f/3ac030e963db95ff6129ba08ee60e129d38b.pdf [2017-
11-06]. 
 
Hedin, L. (1987). Inskolning på daghem: ett planeringsunderlag. 1. uppl. Stockholm: 
Liber. 
 
Hertting, N. (2014). Implementering: Perspektiv och mekanismer. I Rothstein, B. (red.). 
Politik som organisation: Försvarspolitikens grundproblem. Stockholm: Studentlitteratur, ss. 
185-211. 
 
Hårsman, I. (1994). Dagliga separationer och tidig daghemsstart. Stockholm: HLS Förlag. 
Jonsdottir, J., Nyberg, E. (2013). I Harju, A. & Tallberg, Broman, I. (red). Föräldrar, förskola 
och skola Om mångfald, makt och möjligheter. Stockholm: Studentlitteratur. 
 



 

 
 

Kihlström, S. (2007). Intervju som redskap. I Dimenäs, J.(red). Lära till lärare. Stockholm: 
Liber. 
 
Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. uppl.] (2016). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på 
Internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2
Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442 [2017-11-06]. 
 
Löfdahl, A (2014). God forskningssed- regelverk och etiska förhållningssätt. I Löfdahl, A., 
Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 1. uppl. 
Stockholm: Liber. 
 
Månsson, A. (2013). Familjens inskolning i förskolan - ett rum för möjligheter. I Harju, A. & 
Tallberg Broman, I. Föräldrar, förskola och skola. Stockholm: Studentlitteratur. 
 
Normell, M. (2004). Pedagogens inre rum - om betydelsen av känslomässig mognad. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Orlenius, K. & Bigsten, A. (2006). Den värdefulla praktiken yrkesetik i pedagogers vardag. 
Stockholm: Liber. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder.3 uppl. Studentlitteratur. 
 
Sannerstedt, A. (2001) ”Implementering: hur politiska beslut genomförs i praktiken” I. 
Rothstein, B. (2008) Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag.  
 
Verschueren, K. & Koomen, H. (2012). Teacher child relationship from an attachment 
perspective, Attachment & Human Development, 14:3, ss. 205-21. DOI: 
10.1080/14616734.2012.672260,Tillgänglig på internet: 
https://doi.org/10.1080/14616734.2012.672260 [2017-11-10]. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskapligforskning, Vetenskapsrådet, Stockholm. Tillgänglig på internet: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf [2017-
12-01]. 
 
Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i 
pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber. 
 
Öhman, M. (2003). Empati genom lek och språk. Stockholm: Liber. 
  



 

 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 – Missivbrev Enkät 

 
 
 
 
Missivbrev 2017-11-14 
 
 
 
 
Förfrågan om att deltaga i enkät 
 
 
Vi heter Anna Bjuggren Svensson och Carin Johansson och studerar till förskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på förskollärares syn på hur inskolningsmodell kan 
påverka hur grunden till trygghet och förtroende upplevs i samspel med barn och dess 
vårdnadshavare. 
Vi kommer i vår studie distribuera digitala enkäter till förskollärare. Enkäterna bör ta cirka 5 
minuter att fylla i och sker på frivillig basis. 
 
Det är viktigt att ni som deltagande förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. 
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersökning 
syfte. 
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på förskollärare och förskola används så att allas identiteter skyddas. 
• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mail 
sXXXXXX@student.hb.se (Anna), sXXXXXX@student.hb.se (Carin) eller mobilnummer 
0708-XX XX XX (Anna), 0739-XX XX XX (Carin) 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna och Carin 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 – Missivbrev intervju 
 
 

 
 
 
 
Missivbrev 2017-11-14 
 
 
 
 
Förfrågan om att deltaga i Intervju 
 
 
Vi heter Anna Bjuggren Svensson och Carin Johansson och studerar till förskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på förskollärares syn på hur inskolningsmodell kan 
påverka hur grunden till trygghet och förtroende upplevs i samspel med barn och dess 
vårdnadshavare. 
Vi kommer i vår studie intervjua förskollärare. Intervjuerna bör ta omkring 30 minuter och 
sker på frivillig basis. 
 
Det är viktigt att ni som deltagande förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. 
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersökning 
syfte. 
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på förskollärare och förskola används så att allas identiteter skyddas. 
• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mail 
sXXXXXX@student.hb.se (Anna), sXXXXXX@student.hb.se (Carin) eller mobilnummer 
0708-XX XX XX (Anna), 0739-XX XX XX (Carin) 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna och Carin 
 
 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 3 – Enkät frågor 
Enkätfrågor 
1.  Hur många år har du aktivt arbetat som förskollärare? 

• 0-5 år 
• 6-10 år 
• 11-15 år 
• mer än 16 år. 

 
2. Vilken inskolningsmodell använder ni på er förskola? 

• Föräldraaktiv modell  
• Traditionell modell 
• Annan modell  
• Om annan vilken? 

 
3. Jag anser att min valda inskolningsmodell ger vårdnadshavare trygghet och insyn i 
verksamheten! 

• Instämmer helt 
• Instämmer delvis 
• Instämmer inte alls. 

 
4. Jag anser att min valda inskolningsmodell ger barnen en trygg bas och tydlig anknytning 
till personal på min förskola? 

• Instämmer helt 
• Instämmer delvis 
• Instämmer inte alls. 

 
5. Jag anser att min valda inskolningsmodell är enkel att förklara och förstås av 
vårdnadshavarna? 

• Instämmer helt 
• Instämmer delvis 
• Instämmer inte alls. 

 
6. Har du tagit del av Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse för 
förskolan som publicerades 2017? 

• Ja, Jag har tagit del av dem 
• Jag är medveten om att de har publicerats men inte tagit del av dem 
• Nej jag har ingen kunskap om detta.  

 
7. Skolverkets råd i måluppfyllelse för förskolan “Förskollärare och annan personal bör 
under introduktionen i förskolan lägga grunden för att barnet och dess vårdnadshavare 
känner trygghet och förtroende för utbildningen och personalen” Anser du att citatet 
efterföljs i din förskoleverksamhet? 

• Ja 
• Nej 

 
8. Jag upplever att citatet i fråga 7 till största delen genomförs under varje inskolning på min 
förskola. 

• Instämmer helt 
• Instämmer delvis 
• Instämmer inte alls.  



 

 
 

 
9. Vid inskolnings samtal förankrar jag tydligt Förskolans styrdokument för vårdnadshavaren! 

• Instämmer helt 
• Instämmer delvis 
• Instämmer inte alls. 

 
10. Jag är helt nöjd med den inskolningsmodell vi på min förskola använder!  

• Instämmer helt 
• Instämmer delvis 
• Instämmer inte alls. 

 
  



 

 
 

Bilaga 4 – Intervjufrågor 
Intervjufrågor 
1. Hur många år har du varit aktiv inom förskolläraryrket? 
 
2a. Vilken inskolningsmodell använder ni på din förskola? 
b. Beskriv hur en inskolning går till.  
c. Hur gör ni för att skapa en tillitsfull relation under introduktionen på förskolan? 
 
3. Har du kännedom om varför ni valt just den modellen? Förklara 
 
4. Hur ser du på den andra inskolningsmodellen utifrån anknytnings aspekter? 
 
5. Kan du förklara hur ni förankrar den inskolningsmodellen ni använder er av i förskolans 
styrdokument? 
 
6. Vad anser du om skolverkets allmänna råd och kommentarer om måluppfyllelse för 
förskolan som publicerades 2017?  
 
7. I Skolverkets allmänna råd står det “Förskollärare och annan personal bör under 
introduktionen i förskolan lägga grunden för att barnet och dess vårdnadshavare känner 
trygghet och förtroende för utbildningen och personalen” hur anser du att detta efterlevs med 
just er valda inskolningsmodell? 
 
8. Hur gör ni för att skapa en tillitsfull relation där barnen använder sig av sin trygga 
bas under introduktionen på förskolan med vårdnadshavarna?  
 
9. Skulle du vilja genomföra inskolningen på något annat sätt än det ni gör idag? Beskriv. 
 
10. Är det något du vill tillägga? 
 
Tack! 
 
  



 

 
 

Bilaga 5 - Utkast Läroplan för förskolan 2018 
[2017-11-14] 
 
2.4 Förskola och hem 
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. För att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska 
förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med barnens vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara med och påverka utbildningen inom ramen för de 
nationella målen i förskolan. 
 
Riktlinjer 
Förskollärare och annan personal ska 

• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och barnens 
vårdnadshavare, 

• samarbeta med barnens vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
utbildningen, 

• fortlöpande informera vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande, 
• hålla sig informerads om barnets personliga situation och iaktta respekt för barnets 

integritet, 
• väga in vårdnadshavarnas synpunkter på planering och genomförande av 

utbildningen, och 
• Vara tydliga i fråga om mål och innehåll för att skapa förutsättningar för barnens och 

vårdnadshavares möjligheter till inflytande. 
 
Förskolläraren ska ansvara för att 

• barnet tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan, 
• vårdnadshavare ges möjlighet att utöva inflytande över utbildningen, och 
• Vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av utbildningen. 
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