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Sammanfattning 

Studien undersöker fenomenet inskolning i en svensk förskolekontext. Vidare undersöks 

hur pedagoger beskriver vad ett förskolebarn kan vara och hur man blir det. Avsikten är 

att genom en beskrivning av pedagogers roller i en inskolningspraktik visa hur barn 

anpassas till förskolan och blir förskolebarn. Syftet undersöks med hjälp av en kvalitativ 

fenomenografisk ansats där sex pedagoger intervjuats rörande sina uppfattningar. 

Begrepp rörande socialisation och anknytning kombineras med ett barndomssociologiskt 

perspektiv för att utgöra de teoretiska utgångspunkterna. Studien utgår från barn som 

aktiva medskapare av sina barndomar och sin förskola. Slutsatserna vi drar är att 

pedagogernas roller i interaktionen med barn och föräldrar är nära sammanlänkade med 

vad de uppfattar att ett förskolebarn kan vara. Genom sina roller bidrar de till barnets 

anpassning till institutionen förskolan. Vidare ser vi att pedagogernas bild av barnet 

påverkar deras beskrivna handlingar.  
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Förord 

Självständigt uppsatsförfattande är på många sätt ett kollektivt samarbete med mycket 

reflektion och diskussion rörande textens innehåll och utformning. Vi har under denna 

termin fått stöd från flera olika personer i vår närhet som hjälpt oss i detta författande. 

Först av allt vill vi tacka de pedagoger som ställde upp på intervjuer, vilket på många sätt 

är en konstlad samtalsform. Vi vill också tacka vår handledningsgrupp som kommit med 

tips på vägen.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Britt Tellgren som kommit med värdefulla 

råd och litat till vår förmåga. David Eklund ska ha tack för all hjälp med datorer som 

lever sitt eget liv. Vi vill också tacka Ann-Marie Wallman och Albin Skillmark som 

kritiskt läst och kommit med kommentarer om textens innehåll och utformning. Båda har 

trott att vi ska fixa detta även när vår egen tilltro sviktat.  

Slutligen vill vi tacka våra familjer som stått ut med vårt ständiga funderande och 

skrivande vid alla tidpunkter på dygnet. Ett särskilt tack till våra partners, David och 

Albin, som skänkt värme och trott att vi ska ta oss ur uppsatsdimman.     
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1. Inledning 
Förskolan är en frivillig skolform som lyder under skollagen. Det är dock en institution som 

de flesta föräldrar väljer för sina barn. När barnet väl ska börja i, introduceras till, förskolan är 

det en omställning både för barnet, familjen och för hela familjesituationen. I introduktionen 

finns ambitionen att barnet och föräldrarna ges möjlighet att anpassa sig till den nya 

livssituationen.  

Forskning rörande småbarns introduktion till institutionen förskolan, i vardagligt tal kallat 

inskolning, är i en svensk kontext begränsad. I den svenska förskolan idag finns det flera olika 

modeller för inskolning, exempelvis traditionell inskolning, tredagarsinskolning, 

gruppinskolning och föräldraaktiv inskolning (Arnesson Eriksson 2010, Niss & Söderström 

2006). Hur inskolning har utformats har historiskt varierat och det finns både äldre och mer 

moderna handböcker om utformningen. Dock finns ingen reglering i varken läroplan (Lpfö 98 

reviderad 2010) eller Skollag rörande inskolningens utformning. Syftet med inskolningen kan 

vi dock urskilja i följande formuleringar hämtade ur läroplanen (Lpfö98/2010):  

Förskollärare ska ansvara för … att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 
introduktion i förskolan (Lpfö98/2010, s 15). 

Arbetslaget ska … visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer (Lpfö98/2010, s 15). 

Inskolningens syfte skulle därför kunna beskrivas som att barnen ska få en god introduktion 

och en början på samarbetet mellan förskola och hem. Skollagen kap 1 § 5 ställer krav på att 

verksamheten skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inskolningen kan ses 

som första mötet för barnet med förskolan och i förlängningen även skolan. Således behöver 

också denna del av verksamheten vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför 

ser vi ett behov av mer forskning kring inskolning av småbarn till institutionen förskolan. 

En studie av Maria Simonsson och Mia Thorell (2010)  utgår från barn som skapare av 

barndomar när de närmar sig inskolning ur ett barnperspektiv. De visar att 

inskolningspraktiken görs i relation mellan människor, men även artefakter i omgivningen. Vi 

intresserar oss till skillnad från Simonsson och Thorell (2010) för aktören, pedagogen i 

skapandet av inskolningspraktiken. I likhet med Simonsson och Thorell (2010) utgår vi från 



 
 
 

2 
 

att barndomar är något som konstrueras i institutionen förskolan när vi studerar 

inskolningspraktiken. 

Annika Månsson (2011) fokuserar hur småbarn under introduktionsfasen till förskolan görs 

till förskolebarn. Hon visar i sin studie olika subjektspositioner barn kan inta i 

introduktionsfasen. Vår studie uppmärksammar hur pedagoger talar om småbarns övergång 

till förskolebarn, med ambitionen att visa på pedagogers tal om sitt görande av dels 

inskolningspraktiken men likväl görandet av förskolebarn i denna praktik.  

I denna studie undersöks följaktligen hur pedagoger i förskolan ser på sin roll som 

inskolningspraktiker i svensk förskola. Hur pedagogerna beskriver att inskolningspraktiken 

görs av dem i relation till barnet och föräldrarna. Den övergripande frågan i undersökningen 

är: Hur görs man till förskolebarn vid en inskolning? För att få reda på detta frågar vi oss hur 

pedagoger uppfattar och beskriver sin roll som inskolande pedagog i förhållande till barn, 

föräldrar och övrig verksamhet? Hur beskrivs barnets anpassning till institutionen förskolan 

genom inskolningen? Undersökningen har genomförts som en fenomenografisk intervjustudie 

där pedagogers uppfattningar analyseras i studien utifrån teorier om barndomskonstruktioner, 

barns socialisation i institutionen förskolan och begrepp från anknytningsteori.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur fenomenet inskolning av barn till institutionen förskolan görs och 

hur pedagoger talar om vad ett förskolebarn är. Detta utifrån hur pedagoger uppfattar sin roll 

som inskolande pedagog av de yngsta barnen i den svenska förskolan.  De två övergripande 

forskningsfrågorna är: 

- Hur beskriver pedagogerna vad ett förskolebarn är och hur man blir det? 

- Vilka inskolningsroller beskriver pedagogerna att de intar? 

1.2 Disposition 

Vi har inlett uppsatsen med att presentera vår problemställning med efterföljande syfte och 

frågeställningar. Studien tar avstamp i inskolningspraktiken och två nyligen framlagda artiklar 

baserade på etnografiska studier som fokuserar barnet i introduktionen till förskolan. Vi 

intresserar oss istället för pedagogens roll i denna fenomenografiska studie. I kapitel två 
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presenteras den teoretiska ram som vi använder i studien. Först presenteras hur vi kan förstå 

förskolan som en institution utifrån Gunilla Halldén (2007), Christina Gars (2006/2009) och 

Gunilla Dahlberg; Peter Moss och Alan Pence (2001/2006) beskrivningar av förskolans 

utbyggnad under de senaste årtiondena och implikationer med detta. Gunilla Dahlberg och 

Hillevi Lenz Taguchi (1994/1998) bidrar även de med en förståelse av institutionen och en idé 

om hur barn kan uppfattas. Idén och därmed det socialkonstruktionistiska perspektivet på 

barndom utvecklas sedan med hjälp av Halldén (2007) och Dahlberg; Moss och Pence 

(2001/2006). Elin Michélsen (2004) bidrar i efterföljande avsnitt med en förståelse av 

socialisationsbegreppet i en förskolepraktik. Socialisation kan sägas vara ett av förskolans 

syften när den uppfostrar och utbildar barn (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994/1998).  

Avsnittet som följer socialisationsbeskrivningen behandlar begreppet trygghet och hur detta 

kan förstås i en inskolningspraktik med hjälp av utvecklingspsykologisk teori. Vi har valt att 

använda Gerd Abrahamssen (2006) och Monika Röthles (2006) beskrivningar av småbarns 

inskolning och etablering av trygghet. Utvecklingspsykologins tankar har länge varit 

dominerande i förskolan menar Gars (2006/2009) därför använder vi begrepp från dessa 

teorier. Avslutningsvis presenteras i kapitlet en kortfattad beskrivning av hur inskolning kan 

utformas.  

Kapitel tre behandlar den metod vi använt, alltså hur vi genomfört studien, samt vilka 

metodologiska överväganden vi gjort. Sist i kapitel tre återfinns en metoddiskussion där vi 

reflekterar över våra val. I kapitel fyra presenteras studiens resultat rörande vad ett 

förskolebarn uppfattas vara. Vidare presenteras resultatet i form av de olika roller pedagoger 

beskriver att de intar under inskolningspraktiken i förhållande till förskolebarnen, föräldrarna 

och sin strävan att etablera trygghet. Det resultat och utfallsrum som presenteras relateras 

direkt till våra teoretiska utgångspunkter. Det avslutande kapitlet består av vår diskussion där 

vi förtydligar och problematiserar studiens resultat.  
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2. Teoretiska perspektiv  
Nedan presenteras en teoretisk bakgrund rörande fenomenet inskolning till institutionen 

förskolan. Vi utgår från teorier om förskolan som institution, barndomskonstruktioner och 

barns socialisering in i denna praktik. Vidare beskrivs inskolningspraktiken utifrån begrepp 

från anknytningsteori främst med fokusering på begreppet trygghet och hur en trygg start i 

förskolan kan förstås utifrån denna teori. Sist presenteras olika modeller för inskolning för att 

på så vis bidra till en förståelse av hur inskolning kan göras. De teoretiska perspektiven är 

valda utifrån studiens syfte att undersöka inskolning av barn till institutionen förskolan och 

vad ett förskolebarn är.  

2.1 Förskolan som institution 

Barns livsvärldar och hur vi ser på barndom har under det senaste århundradet förändrats 

relativt radikalt. Tidigare var det inom familjen barns hela omsorgsbehov tillgodoseddes, 

många mödrar var hemma med sina barn och skötte dem och hushållet. I och med att alltfler 

kvinnor sökte sig ut i arbetslivet föddes också ett ökat behov av en utbyggd förskola och 

omsorgen om barnen flyttades delvis till den offentliga institutionen förskolan (Halldén 2007, 

Gars 2006/2009, Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). Idag talas ibland om ett delat 

föräldraskap mellan föräldrar och stat/kommun. Barn spenderar alltmer tid i förskolan under 

uppsikt av professionella och förskolan kan alltså ses som platsen för den moderna 

barndomen. Barndomen är på så sätt institutionaliserad idag och även om förskolan inte är 

obligatorisk är den en del av skolsystemet (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994/1998, Halldén 

2007, Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006, Gars 2006/2009).   

Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi (1994/1998) menar i sin expertbilaga till SOU 

1994:45 Förskola och skola: om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats, att 

”alla samhälleliga institutioner uppstår ur ett samhälleligt behov och etableras med ett syfte att 

utföra en uppgift” (s 5). Förskolans uppgift kan sägas vara riktad mot både den enskilda 

familjens behov likväl ett samhälligt behov av uppfostran och utbildning av nästa generation 

menar de. Mål och metoder utvecklas av de aktörer som verkar i institutionen och en stor del 

av det beteende som aktörerna uppvisar blir med tiden rutinhandlingar. Institutionens rutiner 

begränsar i sin tur, samt reglerar det handlingsutrymme som kan sägas existera i institutionen.   
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Halldén (2007) menar dock att barndomen inte är institutionaliserad i betydelsen styrd av 

institutionen utan istället ses barn som aktiva medskapare av institutionen. Det utrymme som 

är skapat inom institutionen är ett resultat av förhandlingsprocesser mellan de aktörer som 

verkar där, både barn och vuxna. Barn och vuxna gör förskolan genom att delta i de 

förhandlingsprocesser som pågår. Förskolan som institution kan således inte betraktas som 

deklarerad av styrsystem med avsikt att påverka barn, utan som en institution där barn och 

vuxna är aktiva aktörer. Simonsson och Thorell (2010) menar också de att förskolepraktiken 

görs. Utgångspunkten i deras studie är att barn är aktiva skapare av sina liv, sina barndomar. 

De menar i enlighet med Halldéns (2007) syn på förskolan, att inskolningspraktiken är något 

som görs i interaktionen mellan vuxna och barn. Begreppet att göra förskolan innebär att 

institutionen förskolan är något som skapas genom de förhandlingsprocesser rörande normer 

och värden som bedrivs mellan de aktörer som finns i förskolan. Michélsen (2004) skriver att 

barnen ”gemensamt skapar sin livsstil och sina normer och regler för hur man ska vara mot 

varandra och förhålla sig till omvärlden” (s 35). Barnen kan alltså ses som medbestämmare 

när det gäller hur förskolan ska utformas, göras. Vi utgår från att förskolan är något som görs 

av de individer, stora som små, vilka befinner sig i den givna kontexten och interagerar i den. 

Samtliga individer medverkar i processen som avgör vilka normer som råder och vilka som 

ifrågasätts på just deras förskola. Vad denna förskola innefattar, gällande normer och värden, 

är under ständig omförhandling, en förhandling som samtliga aktörer är aktiva i. Vad ett 

förskolebarn är och hur ett sådant görs bestäms följaktligen av sociala spelregler som existerar 

vid just den tidpunkten. Förskolan är inte enbart en struktur bestämd av styrsystem utifrån 

vuxnas syfte att påverka barn utan en arena där barn likväl vuxna är aktörer (Halldén 2007). 

Marita Lindahl (1996) har i sin avhandling studerat ettåringars introduktion till förskolan och 

finner i sin studie att barn är aktiva skapare av sina livsvärldar. Hon studerade hur barn genom 

sitt handlande ger uttryck för sitt lärande och erfarande. Månssons (2011) och Simonsson och 

Thorells (2010) studier baserar delar av sina teorier på Lindahls (1996) studie när de utgår 

från barn som aktiva. Detta är relevant även för vår studie då vi anser att barn är aktiva 

skapare av sina barndomar i interaktion och förhandling med sin omgivning.  

Ovan har förskolan som institution beskrivits, att den förskola vi har idag vuxit fram ur en 

förändrad samhällsstruktur där alltfler mödrar förvärvsarbetar. Förskolan kan förstås som en 
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institution eftersom den är styrd av de lagar och läroplaner som omfattar denna skolform. Vi 

har vidare beskrivit hur detta inte innebär att barndomen är institutionaliserad, i meningen 

styrd av institutionen, utan att förskolebarn är med och skapar sin förskola och sitt livsrum i 

denna arena. Nedan kommer olika synsätt på barndom att presenteras, dessa kan vara mer 

eller mindre uttalade och styrande i den institution som beskrivits och får effekter på vilka 

normer och värden som förhandlas fram i interaktionen mellan aktörerna.  

2.2 Olika barndomskonstruktioner  
Halldén (2007) beskriver hur vi tidigare såg på barndom dels som något romantiserat tillstånd 

i livet på väg mot vuxenheten dels beskrevs den i singularis. Hon menar att idag är det mer 

fruktbart att tala om barndomar i plural, om barn som aktiva skapare av sina egna barndomar. 

Michélsen (2004) beskriver också hur barndomen har utökats från en till flera, parallella, 

barndomar. Denna tankegång finns även hos Dahlberg och Lenz Taguchi (1994/1998) som 

beskriver två separata syner på barn, barnet som natur och barnet som kunskapsåterskapare. 

De lanserar en vision om att se barnet som kultur- och kunskapsskapare, en vision som av 

Dahlberg; Moss och Pence (2001/2006) och Halldén (2007) istället ses som en realitet och ett 

paradigmskifte, vilket beskrivs närmre under rubriken barnet som medkonstruktör eller ett 

paradigmskifte.  

Dahlberg och Lenz Taguchi (1994/1998) beskriver två syner på barnet med avstamp i en 

historisk återblick på utbildningssystemets utformning. De skriver att den bild vi har av barnet 

är en konstruktion av den tidens rådande kultur och sociala förhållningssätt. Den kunskap om 

människan som är rådande och hur den tolkas och används spelar också en betydande roll. 

Barnet är följaktligen en social konstruktion menar de. Först presenterar de en bild av barnet 

som natur och knyter denna starkt till förskolans tradition av fri lek. De presenterar också hur 

förskolan ofta baserat verksamhetens innehåll på barnpsykologins ideal. Barnet som kultur- 

och kunskapsåterskapare knyter de istället till skolans sfär, vilket de menar beror på den 

starka målstyrningen som representeras i läroplanen för skolan. Vi vill dock påminna att det 

sedan Dahlberg och Lenz Taguchi (1994/1998) presenterade sin text har kommit en läroplan 

för förskolan med mål (Lpfö 98) som sedan betonats ytterligare i den reviderade läroplanen 

(Lpfö 98/2010). Dahlberg och Lenz Taguchi (1994/1998) ser dock vissa drag av barnet som 

kunskapsåterskapare även i förskolans sfär då främst i skolförberedande aktiviteter och 
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samling.  

Dahlberg; Moss och Pence (2001/2006) beskriver även de, i sin bok Från kvalitet till 

meningsskapande, hur vi kan förstå begreppet barndom som flera barndomar och presenterar 

flera samexisterande barndomar. De utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 

menar att i samhället florerar flera konstruktioner av barndom utifrån olika perspektiv, vi 

väljer här att presentera dem kortfattat.  

Den första konstruktionen benämner de Barnet som kunskaps-, identitets och 

kulturreproducent. Här ses barnet som en viktig del i samhällets fortlevnad, vi måste utbilda 

barnen för att garantera vår egen fortsatta existens. Det lilla barnet uppfattas som ett tomt kärl, 

en tabula rasa, som ska förberedas för skolstarten. Barnet ska alltså fyllas med kunskap, 

färdigheter, dominerande kulturella värderingar, vilka alla är färdiga sociala konstruktioner 

redo att reproduceras och överföras till barnet. Barnet ska anpassas till den obligatoriska 

skolans fasta krav. Den tidiga barndomen ses alltså som grunden för en lyckad fortsatt 

skolgång och ett lyckat vuxenliv med dess fulla mognad och mänskliga status. Barnet är 

således ett potentiellt humankapital som befinner sig i en vuxenblivandeprocess. Varje steg i 

mognadsprocessen ses som en viktig förberedelse inför nästa steg mot skolstarten och senare 

vuxenlivets fullständighet (Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006).  

Nästa konstruktion benämns Barnet som oskyldigt, i livets guldålder och beskrivs som ett 

oskyldigt och kanske något primitivt barn. Barndomen ses som en guldålder på ett något 

sentimentalt och kanske lite utopiskt sätt. Barnet ska skyddas från den onda okontrollerbara 

och kaotiska omvärlden. Barndomen ses som den oskyldiga tiden i en människas liv och det 

finns en tro på självreglering, att barn lär känna sig själva genom introspektion. Här ses fri lek 

och fritt skapande som viktiga beståndsdelar i pedagogisk verksamhet. Konstruktionen väcker 

en önskan att skydda barn från den onda korrupta omvärlden genom att konstruera en miljö 

där barnet skyddas, erbjuds kontinuitet och trygghet. Man glömmer dock bort att barnet redan 

är en del av den omvärld som det ska skyddas ifrån (Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006).  

Det lilla barnet som natur… eller de biologiska stadiernas vetenskapliga barn är en 

konstruktion som är nära besläktad med de två tidigare. Här finns en förståelse av barnet som 

natur med universella egenskaper och inneboende förmågor, utveckling ses som en naturlig 
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process hos den absoluta varelsen – barnet. Utvecklingen ses som biologiskt förutbestämd, 

styrd av allmängiltiga lagar, förutsatt att barnet inte visar upp något gravt onormalt. Här ser 

man barnet som något naturligt, abstrakt, dekontextualiserat som utvecklas efter vissa givna 

stadier eller givna föreställningar om mognad. Vi säger ”så gör barn i den åldern” och ser det 

som något naturligt istället för socialt konstruerat.  Kulturen och barnets egen inverkan blir 

begränsat och i konstruktionen har ”de psykologiska klassifikationer som gäller barn… ingen 

speciell kontinuitet i tid och rum – självaktning, kompetens och kreativitet tycks existera 

utanför historien och sociala konstruktioner” (Popkewitz 1997 i Dahlberg; Moss & Pence 

2001/2006 s 71). Barnet följer således en standardsekvens av biologiska stadier, helt 

opåverkad av kontexten, och målet blir det ”fulla förverkligandet” eller mognaden. Denna 

konstruktion är populär inom medicinsk vetenskap och utvecklingspsykologi och reducerar 

barnet till mätbara kategorier rörande exempelvis social-, intellektuell- och motorisk 

utveckling (Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006, Gars 2006/2009). Vi återkommer till denna 

konstruktion när vi tittar närmre på anknytningsteorin (avsnittet En trygg start i förskolan – 

anknytningsperspektivet) som sprungit ur utvecklingspsykologin.   

Dahlberg; Moss och Pence (2001/2006) beskriver hur barnet som en resurs för 

arbetsmarknaden är en konstruktion som kommit ur att allt fler kvinnor nu förvärvsarbetar, 

med det sagt behöver vi gå tillbaka lite i tiden för att kunna förklara denna kategori. En 

konstruktion av moderskapet har under 1900-talet fått stort inflytande, det är den som rör att 

barn biologiskt behöver speciell moderlig omvårdnad för att sedan gradvis möta andra vuxna i 

sin omgivning. Denna konstruktion stöds bland annat av utvecklingspsykologerna genom 

exempelvis John Bowlbys anknytningsteori, och den kan även sägas hänga ihop med den 

föregående konstruktionen av barnet. Dahlberg; Moss och Pence (2001/2006) använder två 

europeiska undersökningar för att exemplifiera hur människor anser att mödrar ska stanna 

hemma med sina barn och att småbarn behöver sina mödrar. Forskarna menar dock att det inte 

finns några empiriska belägg för att barn skulle ta skada av att omvårdnaden av småbarnen 

delas. Enbart moderlig omvårdnad är relativt ovanlig i historiska och kulturella perspektiv 

men det är en konstruktion som är spridd och inflytelserik på grund av de underliggande 

innebörder som den medför rörande konstruktionen av barndomen. Tiderna förändras, som 

sagt, och med dagens förvärvsarbetande kvinnor sköts alltfler småbarn inte längre bara av sina 
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mödrar. I vår samtid ses barn som en arbetsmarknadens resursfaktor, och omvårdanden om 

dessa säkerställer arbetskraften för framtiden. Förskola åt barnen måste arrangeras för att 

föräldrarna ska kunna anställas men också för att bibehålla en välutbildad arbetskraft. Detta 

gör att alltfler aktörer tar sig in på förskolemarknaden och anordnar eller informerar om dessa 

institutioner, både individuella företagare och ekonomiska agenturer (Dahlberg; Moss & 

Pence 2001/2006).    

2.3 Barnet som medkonstruktör eller ett paradigmskifte 
Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur, denna sista konstruktion skiljer 

sig från de tidigare beskrivna modernistiska konstruktionerna på många sätt. De tidigare 

konstruktionerna delar modernismens tro på ett subjekt som är stabilt, autonomt och enhetligt. 

Ett subjekt vars medfödda determinerade mänskliga natur visar sig genom vetenskapligt 

förklarbara mognadsprocesser och utvecklingsstadier. Konstruktionerna har också det svaga 

passiva, beroende och inkapabla ”fattiga” barnet gemensamt.  

Väljer vi att se barnet som medkonstruktör genom att stödja oss på socialkonstruktionistiska 

och postmoderna perspektiv inom flera olika samhällsvetenskaper, produceras ett annorlunda 

barn. Här sker en problematisering av utvecklingspsykologin. Andra forskningsprojekt har 

också påverkat bilden av barndomen liksom politiska initiativ men också sociala och 

ekonomiska förändringar har bidragit, exempelvis genom etableringen av förskolan. Detta är 

nära förknippat med att alltfler barn tillbringar stor del av sin dag på förskolor, vilket bidragit 

till den mellan föräldrar och stat delade vårdnaden om barnen. Intresset för social rättvisa och 

individers rättigheter har även medfört att barn och deras föräldrar ses som inbördes 

oberoende och de har olika juridisk status. Relationen mellan barn och stat har följaktligen 

förändrats gällande statens policies och mål.  Barn har i och med detta kommit att betraktas 

inte bara som individer utan också som en social grupp.  Detta kan sägas vara huvuddragen i 

denna postmoderna uppfattning av barndom och barn, vilket uppfattas som ett paradigmskifte. 

Barn ses som både en del av, men också åtskilda från familjen. Barns egna intressen kanske 

inte alltid överinstämmer med föräldrarnas eller andra vuxnas intressen. De ses som 

fullvärdiga samhällsmedlemmar som har egna deklarerade rättigheter både som individer och 

som kollektiv. Barndomen är således inte längre en förberedelse inför vuxenheten utan en del 

av samhällets struktur, som något viktigt i sig själv, vilket är en viktig del av livet (Dahlberg; 
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Moss & Pence 2001/2006). 

Detta paradigm inom barndomssociologin innefattar många delar, vilka listas i både 

Dahlberg; Moss och Pence (2001/2006, s 76-77) och Halldén (2007, s 26-27). Vi väljer här att 

lyfta några punkter som bidrar till förståelsen av detta paradigm;  

• Barndom ska förstås som en social konstruktion, konstruerad av och för barn. 

Barndomen är ett biologiskt faktum men hur vi förstår den är socialt bestämt. 

• Barndom är kontextbunden gällande tid och rum. Klass, kön och etnicitet kan aldrig 

särskiljas från den sociala konstruktionen barndom. Det finns alltså ingen naturlig eller 

universell barndom eller något naturligt och universellt barn.   

• Barns sociala relationer och deras kulturer är värda att studeras i sin egen rätt och för 

sin egen skull.  

• Barn är samhällsaktörer vilka medverkar till konstruktionen av sitt liv och andras, i 

deras närhets, liv. De är också med och konstruerar de samhällen vi lever i. De bidrar 

genom handlingar till lärande som bygger på erfarenhet. Barn är aktiva och bör ses 

som detta i skapandet av sitt eget sociala liv.  

• Barn borde lyssnas på och tas på allvar, de bör vara en del av det demokratiska 

samtalet, beslutsfattandet och i förståelsen av barndomen eftersom de har en röst. 

Det nya paradigm för barndomsforskning som beskrivs av Halldén (2007) och Dahlberg; 

Moss och Pence (2001/2006) innebär också ett bidrag till förändringen av synen på barndom. 

Väljer vi att ta hänsyn till dessa aspekter framträder barn som medkonstruktörer av kultur, 

identitet och kunskap. Barnet förstås som ett individuellt subjekt, vilket är både unikt och 

komplext. Lärande är en kooperativ handling istället för en individuell kognitiv sådan. Barn 

konstruerar här kunskap i samspel med såväl andra barn som vuxna. Barnet behöver tas på 

allvar just som ett aktivt och kompetent barn. Vi behöver också se barn som en del av 

samhället med medborgerliga rättigheter och allteftersom även medborgerliga skyldigheter. 

Barn är alltså inte något oskyldigt som ska skyddas från den grymma omvärlden utan finns 

faktiskt redan i världen och är en del av hur den ser ut idag (Dahlberg; Moss & Pence 

2001/2006).   
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Månsson (2011) intresserar sig i sin studie för hur småbarn under introduktionsfasen till 

förskolan görs till förskolebarn. Hon menar att under introduktionen intar eller tilldelas barnen 

olika subjektspositioner beroende på skillnader i pedagogers förhållningssätt. De 

subjektspositioner som hon presenterar är barn som ”in need of care” och ”competent”. Den 

senare positionen ”det kompetenta barnet” (vår översättning) blir intressant i det paradigm 

som ovan presenterats där barn enligt Dahlberg; Moss & Pence (2001/2006) ska betraktas 

som just kompetenta. Månsson (2011) menar att denna syn på barnet kan förstås som en del 

av en ny barncentrerad pedagogik, där pedagogen intar en passiv men uppmuntrande roll, till 

skillnad från den traditionella mer hjälpande rollen. Forskaren menar vidare att det kan vara 

resultatet av att pedagoger idag måste hantera allt större barngrupper och därmed anpassa sina 

pedagogiska strategier efter detta. Det kompetenta barnet kan alltså vara ett uttryck för att 

barn behöver vara mer autonoma och klara mer själva för att förskolan ska kunna bedriva sin 

verksamhet.  

Konstruktion av barnet som medkonstruktör menar Dahlberg; Moss och Pence (2001/2006) 

ger effekter på hur vi ser på moderskapet. Föräldrar, både mammor och pappor, har 

fortfarande huvudansvaret för sina barn. Hemmet innefattar både miljö och relationer som är 

unika och livsviktiga för barnet. Men moderlig omvårdnad i hemmet är inte längre det som 

idealiseras. I vissa fall kan sådan omvårdnad ses som hämmande för barnets integrering i 

samhället, dess möjlighet till medborgarskap och utveckling genom sampel med andra barn 

och vuxna. Om vi ser barnet som medkonstruktör och att det aktivt är deltagande både i och 

utanför hemmet, blir det också positivt med ett stort antal olika relationer både till vuxna men 

även andra barn. I detta synsätt skapas möjlighet för det som kan benämnas ”de många 

relationernas och tillfällenas barndom, där både hemmet och förskoleinstitutionerna har 

viktiga, komplementära men olika roller att spela” (Dahlberg; Moss och Pence 2001/2006, s 

81). Många relationer kan således bidra till barnets utveckling samt dess möjlighet till 

delaktighet i samhället.  

Avslutningsvis kan sägas att det sätt vi väljer att se på barndomen får effekt på den pedagogik 

som bedrivs. Har vi exempelvis en modernistisk syn på barnet som kunskaps- och 

kulturreproducent blir kunskap något färdigpaketerat som ska överföras från den bättre 

vetande vuxna till det tomma kärlet, det ovetande barnet (Dahlberg; Moss och Pence 
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2001/2006, Gars 2006/2009).  När vi ser barnet som producent av kunskap, identitet och 

kultur har vi en postmodern syn på barndom. Dess effekter på pedagogiken är annorlunda och 

lite mer komplexa att förklara. Ett postmodernt samhälle karakteriseras av snabba 

förändringar, vilket gör framtiden svår att förutse och därmed också de kunskaper som barn 

behöver för att klara sig. Kunskap blir följaktligen inte längre absolut sanning utan snarare 

kontextualiserad och lokal, beroende av det perspektiv vi intar. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet som ovan beskrivits ser barnet som aktivt och flexibelt och då behöver pedagoger 

utgå från barnets vardag och dess konstruktion av omvärlden.  

2.4 Att socialisera i förskolan 
Socialisation beskrivs enligt nationalencyklopedin som ”förmedling och inlärning av 

färdigheter som medför att individen formas till en personlighet” (http://www.ne.se/). Hur och 

på vilket sätt individen formas påverkas av vilka personer individen möter och i vilka 

sammanhang. Då barns förutsättningar genom historien har förändrats kan vi konstatera att 

barns möten är betydligt fler än tidigare och dessa påverkar individens personlighet (Gars 

2006/2009). Förskolan har till uppdrag att utbilda och uppfostra den nya generationen, vilket 

är en förutsättning för samhällets fortlevnad och utveckling, socialisation är en del i denna 

process (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994/1998). Halldén (2007) menar att vi dock ska förstå 

barn som sociala från början och inte att de blir det genom socialisation. Att människor är 

sociala kan istället ses som en förutsättning för socialisation.   

Michélsen (2004) beskriver primär och sekundär socialisation där också horisontellt och 

vertikalt samspel har betydelse för hur relationsbyggande och socialiserande sker. Det första 

årets levnadsmönster med utveckling, påverkan av och samspel med främst föräldrar och den 

närmsta familjen, kallas primär socialisation. Relationen mellan spädbarnet och den vuxne är 

vertikal då den är ojämlik gällande status, livssituation och utvecklingsnivå. Den sekundära 

socialisationen, såsom Michélsen (2004) beskriver det, påbörjas när barnet kommer i kontakt 

med exempelvis förskolan där jämnåriga kamrater och vuxna, andra än föräldrarna finns. 

Barnet får på förskolan möjlighet att socialiseras med jämlikar, andra barn, och dessa 

relationer, mellan barn, beskrivs som horisontella. Till skillnad från den vertikala relationen 

som ses som ojämlik menar Michélsen (2004) att den horisontella relationen är mer av ett 

skapande tillsammans. Genom socialisation med omgivningen är barn medskapare till de 
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rådande normer och värden som skapas i praktiken (Michélsen 2004, Halldén 2007).  

Vid inskolning till förskolan blir, menar Niss och Söderström (2006), barnet introducerat i en 

helt ny värld och det mötet ställer höga krav på flexibilitet och lyhördhet hos pedagogerna. Vi 

kan här förstå att pedagogernas ansvar blir att lyssna och hjälpa barnen in i den sekundära 

men också den horisontella socialiseringen. Barnet behöver tid för att kunna hantera mötet 

med förskolan, eftersom mötet kräver en anpassning efter institutionens gällande regler, 

normer och värden och också då anpassning till varandra (Michélsen 2004). Anpassningen 

består alltså i att tillsammans med andra skapa, förhandla och förhålla sig till denna nya miljö. 

Detta ser vi som att det inte enbart är barnet som anpassar sig efter institutionen utan att också 

förskolan genom förhandling anpassar sig efter barnet.  

Simonsson och Thorell (2010) visar hur olika artefakter kan användas för att underlätta den 

sekundära socialisationen för det nya barnet. De beskriver hur pedagoger använder sig av 

artefakter för att etablera kontakt med det nya barnet både i vertikal som horisontell 

socialisation. Exempelvis beskrivs hur en play-doh (leklera) kan agera gemensamt 

intresseområde och därmed underlätta det nya barnets väg in i gemensam lek med de andra 

barnen.   

Ann Åberg (i Åberg & Lenz Taguchi 2005) beskriver hur två barn berättar om och visar sin 

förskola för ett nytt barn. Barnen talar om förskolans verksamhet ur deras perspektiv och 

berättar med fokus riktad på det nya barnet. De skapar sin förskola tillsammans med det nya 

barnet och bjuder in henne i den sekundära socialisationen, förskolepraktiken, i görandet av 

förskolan, de bjuder in henne till att bli ett förskolebarn.  

2.5 En trygg start i förskolan – anknytningsperspektivet 

I följande avsnitt presenteras hur trygghet kan förstås utifrån begrepp från 

utvecklingspsykologiskt perspektiv med hjälp av Abrahamssens (2006) och Röthles (2006) 

tillämpning av dessa begrepp på dels en inskolningssituation och dels förutsättningar för lek 

på småbarnsavdelningar. De bidrar med ett perspektiv på hur trygghet kan förstås och 

etableras i förskolan. Månssons (2011) studie används för att belysa likheter och skillnader i 

olika praktiker. Vi väljer detta perspektiv eftersom det länge innehaft en stark ställning i 

förskolan (Gars 2006/2009). Perspektivet har dock på senare år kritiserats och denna kritik 
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framförs utifrån främst Gars (2006/2009) och Halldéns (2007) beskrivningar.   

Abrahamssen (2006) har studerat en inskolning av ett barn och förklarar det som sker utifrån 

Donald Winnicott och Bowlbys teorier om anknytning. Studien visar hur ansvarspedagogen 

kan agera i en situation där barnet tas emot på morgonen. Abrahamssen (2006) beskriver en 

pedagog som har tålamod för tårar, är en trygg famn och som handlar i enlighet med barnets 

tempo, det vill säga väntar tills barnet är redo att möta sin omgivning. En pedagog som inte 

avleder barnet utan istället med en lugn kropp tröstar genom kramar och klappningar, vilket 

ligger i linje med anknytningsteorin. Månsson (2011) studerar även hon inskolningspraktiken 

men gör det utifrån teorier om subjektskapande. I forskarens studie beskrivs hur 

överlämnandet i hallen styrs av vissa inbyggda ritualer där barnet primärt ses som behövande 

av tröst och stöd och får detta genom att bli buret, kramat och erbjuds napp/snutte.  Barnet ses 

alltså som behövande av tröst och stöd per automatik och inte nödvändigtvis för att det ger 

uttryck för detta behov. Halldén (2007) menar att istället för att se barnet som ensidigt 

beroende av de vuxnas omvårdnad, vilket är fallet inom anknytningsteorin, kan barn och 

vuxna ses som ömsesidigt beroende av varandra.   

Förskolestarten innebär en omställning för alla inblandade. Ofta tilldelas barnet en 

ansvarspedagog som ska fungera som första kontakt i mötet mellan den nya familjen och 

förskolan. Pedagogen kan ses som ett föräldrasubstitut i denna övergångsperiod. 

Ansvarspedagogen är den som möter i hallen, väcker barnet efter vilan och stöttar vid tårar, 

ibland anpassas pedagogens arbetstider efter barnets vistelsetid (Abrahamssen 2006, Månsson 

2011).  

Abrahamssen (2006) beskriver hur kontakten mellan barn och ansvarspedagog normalt ökar 

efter att föräldern har gått och hur barnet i början kan behöva ta stöd hos den vuxne för att 

känslomässigt bearbeta förälderns frånvaro. Barnet kan på så sätt ta in världen i små doser för 

att sedan successivt vända sig till omvärlden och se glädjen i att utforska denna. Pedagogen 

kan genom sin kropp skänka tröst för att sedan hjälpa barnet att orientera sig mot omvärlden.  

Bowlby har enligt Abrahamssen (2006) presenterat begreppet känslomässig tillgänglighet i 

samband med utvecklingen av anknytningsteorin. Känslomässig tillgänglighet innebär att 

omsorgspersonerna i barnets omgivning förhåller sig till barnets behov av omsorg och ger 
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barnet tröst och stötting vid behov. Bowlby menar att barn vill upprätthålla en kontakt till sina 

omsorgspersoner, föräldrarna, och protesterar mot att bli skilda från dem. När barnet inser att 

föräldern måste gå resignerar det ofta och godtar en ersättningsperson, i förskolan ofta någon i 

personalen (Abrahamssen 2006).  

I förskolan bidrar anknytningsteorin till ett sätt att förstå trygghet i inskolningsfasen. Småbarn 

behöver enligt denna teori få se att deras föräldrar känner sig trygga med de vuxna som finns i 

omgivning för att acceptera dem. Barnen behöver uppleva att de kan hysa tilltro till de vuxna 

som finns, exempelvis på förskolan, för att känna sig trygga där. Denna kontakt sägs vara 

viktig för att barnet sedan ska kunna vända sig till gruppen och känna sig trygga nog att leka i 

den (Abrahamssen 2006). Halldén (2007) menar att dagens samhälle ställer stora krav på 

barns flexibilitet, de behöver kunna hantera att bli lämnade i förskolan till olika vuxna. Hon 

menar att tillit är en nyckel för att barn ska kunna vara flexibla, paradoxalt nog skapas tillit 

genom nära relationer.  

En aspekt på tillit utifrån anknytningsteorin är vikten av en trygg bas för barnen. En trygg bas 

innebär enligt Abrahamssen (2006) att personalen är känslomässigt tillgänglig, finns där för 

barnen och följer barnens tempo. Personalen avvaktar barnens egna behov av bekräftelse och 

trygghet genom att vara uppmärksamma på när barnen söker detta. En känslomässigt 

tillgänglig vuxen uppmärksammar barnens behov både av tröst och av stimulans samtidigt 

som de gör annat. De kan läsa de små signaler barnen sänder ut eftersom de kan känna av 

sinnestämningen hos barnen. Om barnen inte känner att pedagogerna är känslomässigt 

tillgängliga har de svårt att ge sig hän i leken. Det är därför viktigt att de vuxna på 

avdelningen berättar vad de ska göra och var de tar vägen så barnen inte känner att de måste 

”leta” efter de vuxna (Abrahamssen 2006, Röthle 2006). Trygghet kan också innebära att 

barnen kan söka trygghet hos de vuxna vid behov för att sedan kunna fortsätta leka. Olika 

barn kräver olika mycket närvaro av pedagogerna och närvaron behöver inte nödvändigtvis 

innebära att pedagogerna är med i leken (Röthle 2006).   

Barnet kan behöva använda sig av vissa övergångsobjekt för att känna trygghet. Begreppet 

övergångsobjekt har lanserats av Winnicott och beskrivs av Abrahamssen (2006) som 

exempelvis nappar, foton på föräldrarna, snuttefiltar eller en speciell leksak. Många barn har 
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svårt att kunna frammana inre bilder av omsorgspersonerna men med hjälp av 

övergångsobjekt blir detta lättare. Det kan göra övergången till förskolans vardag enklare för 

det enskilda barnet förutsatt att förskolan tillåter att barnet vid behov får använda sina 

övergångsobjekt (Abrahamssen 2006).  

Trygghet kan även upprättas genom att följa en väl avpassad dygnsrytm på avdelningen 

menar Röthle (2006). En dygnsrytm där lek och vila blandas i en väl avvägd struktur gör 

dagen överblickbar för barnen och skapar trygghet. Gars (2006/2009) beskriver hur tilltron till 

rutinen är stark i förskolan och att pedagoger använder sig av dagens ordning när de beskriver 

barnets prestationer i verksamheten. Hon beskriver hur institutionens krav på ordning 

underminerar pedagogers möjlighet att låta barnen följa sina initiativ. Institutionen är 

barnanpassad, leksakerna är säkra och dagliga rutiner blir ett uttryck för ordning. Ordningen 

är skapad av de vuxna och har intentionen att motverka det kaos som tros uppstå utan den 

(Gars 2006/2009). Det är alltså inte helt klart för vem rutinen finns, är det barnen, 

pedagogerna eller institutionen som har störst behov av ordning? Halldén (2007) skriver att 

barn har små möjligheter att skapa sin egen tid och sitt eget rum på grund av den starka, av 

vuxna styrda rutiniseringen men att de ändå uppenbarligen gör det. Dahlberg och Lenz 

Taguchi (1994/1998) beskriver den dubbelhet som finns i förskolans verksamhet med, dels ett 

krav på barncentrering och dels ett system för att upprätthålla ordning på följande sätt: 

Det sker en disciplinering genom regler och utlovade sanktioner som gäller för varje 
aktivitet. Samtidigt som barnet i förskolan skall vara ett ”naturligt” och ”fritt barn”, 
så ska det således också vara ett anpassat barn, som klarar av vuxenstyrda och 
kontrollerade gruppaktiviteter av olika slag (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994/1998, s 
21). 

Utvecklingspsykologin har också kritiserats för sin starka naturalistiska bild av barnets 

utveckling, där mognad ses som något av naturen givet, vilket följer vissa givna stadier (Gars 

2006/2009, Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). Vidare har den kritiserats då den är svår att 

förena med en ambition att utgå från barnets perspektiv på grund av sin starka koppling till 

rent kognitiv utveckling och frikoppling av barnet från sociala system (Halldén 2007).  

Halldén (2007) menar dock att utvecklingspsykologin kan användas som en del i förståelsen 

av barns utveckling om stadieteori med universalistiska anspråk undviks. Utveckling kan ses 

som beroende av biologiska, sociala och psykologiska faktorer. Halldén (2007) menar att den 
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moderna barndomen ställer krav på flexibilitet hos barnet, en flexibilitet som förutsätter tillit. 

Här kan utvecklingspsykologin bidra med förståelse menar forskaren. Barn är sociala men 

bara genom relationer till andra människor. Relationer är alltså förutsättningen och dessa kan 

förstås som asymmetriska där den vuxne innehar ansvaret för att relationen upprätthålls. 

Barnet har ett behov av att någon kan läsa dem och deras behov för att tillit ska uppnås. 

Winnicott uttryckte enligt Halldén (2007) detta som ”en förutsättning för barnets kärleksaffär 

med världen” (s 37).  

2.6 Inskolningsmodeller   
I detta avsnitt presenteras två för vår studie aktuella modeller för inskolning baserat på två 

relativt nya handböckers konkreta tips till pedagoger i förskolan. Som vi tidigare nämnt, i 

inledningen, finns det olika benämningar på modeller som används. De aktuella är den 

traditionella varianten som vanligtvis sker under två upp till tre veckor och den kortare 

varianten som ibland kallas tredagarsinskolning, men som kan pågå i fler dagar än så och då 

ofta benämns föräldraaktiv kortinskolning (Arnesson Eriksson 2010).  

Den traditionella inskolningen går oftast efter ett schema där tiden från en timme de första 

dagarna utökas successivt men varsamt med tanke på att barnet behöver tid för att dels kunna 

anpassa sig till den nya världen på förskolan, dels att vänja sig vid att bli separerad från 

föräldrarna. En inskolningspedagog är utsedd att ta sig an det nya barnet och har oftast 

förberett en hylla i hallen med bland annat namn och kanske en symbol som återkommer vid 

handduk och så vidare. Inskolningspedagogen, som också kan kallas ansvarspedagog, blir 

kanske också anknytningspersonen för barnet på förskolan och den som i huvudsak sköter den 

vidare kontaken med föräldrarna och exempelvis håller i utvecklingssamtal. Under 

inskolningen blir föräldrarna oftast rådda att vara ”tråkiga” för att barnet ska välja den 

roligare leken (Arnesson Eriksson 2010). De passiva föräldrarna inger vanligtvis en trygghet 

för barnet då de vet att de hela tiden finns till hands. De första väldigt korta dagarna ska vara 

så korta och roliga att barnet redan längtar till nästa dag vid hemgång (Arnesson Eriksson 

2010). Tiderna utökas allteftersom. När föräldern ska lämna barnet kortare stunder har 

pedagog och förälder tillsammans kommit överens om när avskedet ska ske och också 

samtalat om hur det kan genomföras. Marie Arnesson Eriksson (2010) skriver om sin 

erfarenhet om ”att ett kort och tydligt avsked är bäst” (s 51).  
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Den föräldraaktiva kortinskolningen innebär att föräldern aktivt ska delta och att föräldern 

ska locka barnet in i verksamheten (Arnesson Eriksson 2010). Barnet får ha sin förälder, sin 

trygghet, med sig i upptäckandet av det nya och får bygga upp relationer till förskolans alla 

pedagoger och barn. Barnet etablerar kontakt med pedagoger och de andra barnen i förskolan 

tillsammans med sin förälder och det ger även föräldern en god chans att skapa kontakt med 

sitt barns blivande vardag. Vid en del förskolor är första kontakten redan upprättad genom ett 

hembesök, vilket kan upplevas vara positivt för både barnet och de vuxna (Arnesson Eriksson 

2010). Dagarna under inskolningen är fem till sex timmar långa och pågår under minst tre 

dagar. Under den närmsta veckan efter inskolningsperioden har föräldern jour för snabb 

inställelse eller kanske fortsätter med lite kortare dagar än vad som kommer senare (Arnesson 

Eriksson 2010). 

Genomgående betonar handböcker vi använt vikten av relationsskapande utifrån de olika 

modellerna (Arnesson Eriksson 2010, Niss & Söderström 2006). Relationsskapande mellan 

pedagog och barn, pedagog och förälder men även relationen mellan barnen. Handböckerna 

framhåller också arbetslagets kompetens där ett gemensamt förhållningssätt ses som viktigt. 

Det gemensamma förhållningssättet måste diskuteras och kommuniceras inom arbetslaget. 

Niss och Söderström (2006) skriver om professionaliteten i arbetet och nödvändigheten i att 

kunna förhålla sig till sina kollegor genom att diskutera krav och förväntningar på varandra 

och att kunna känna glädje i och till sitt arbete.  

Oavsett vilken modell förskolan väljer understryks att det inskolande barnets behov måste få 

stå i fokus och behoven ska få avgöra hur lång eller kort inskolningstiden blir i slutänden 

(Arnesson Eriksson 2010, Niss & Söderström 2006).  Arnesson Eriksson (2010) reflekterar 

över att invänjningen till den nya världen fortsätter även efter att inskolningsdagarna 

avslutats. Både föräldrar och barn behöver tid i processen att vänja sig vid den nya situationen 

och förändrade familjelivet. 

Utifrån ovan presenterade teorier och begrepp rörande institutionen förskolan, olika 

perspektiv på barndom, socialisation och anknytning ämnar vi analysera pedagogers 

uppfattningar av vad förskolebarn kan vara och vilka roller de intar i inskolningspraktiken. 

Presenterade inskolningsmodeller ger en förståelse av inskolningens rammässiga utformning.  
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3. Tillvägagångssätt och genomförande av en fenomenografisk studie 
Metodkapitlet inleds med metodologiska överväganden, där vi underbygger vårt val av metod. 

Därefter följer ett avsnitt om hur vi avgränsat vår undersökning, med stöd i vårt tidigare 

presenterade syfte och med urval. Därefter beskriver vi vårt tillvägagångssätt med 

genomförande och förfaringssätt vid bearbetning och analys av den skapade empirin. 

Avslutningsvis diskuterar och reflekterar vi över våra val.  

3.1 Metodologiska överväganden 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att skapa empiri till vår fenomenografiska 

undersökning. Kärnan i fenomenografin är kvalitativa intervjuer där informanternas 

uppfattningar om ett fenomen är i fokus. Intervjuerna analyseras sedan och uppfattningarna 

bildar olika kategorier (Larsson 1986/2007, Dahlgren & Johansson 2009). Den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte är att ringa in och förstå livsvärlden ur den intervjuades perspektiv 

(Kvale & Brinkmann 2009). Utifrån vårt syfte, att ta del av pedagogers olika beskrivningar 

och uppfattningar av inskolningspraktiken ur sitt eget perspektiv, formulerade vi en 

intervjuguide med halvstrukturerade eller semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga 2). Vi 

väljer framöver i uppsatsen att använda ordet semistrukturerade intervjuer även om Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2009) företrädesvis skriver om halvstrukturerade sådana. 

Intervjufrågorna var praxisorienterat utformade, vi formulerade frågor som rörde hur 

pedagogerna gör och hur de skulle vilja göra. Utformningen är av sådan karaktär för att ge 

pedagogerna möjlighet att beskriva sin inskolningspraktik men också tänka utanför den 

aktuella praktiken. Vissa frågor är även direkt relaterade till vår bakgrund, främst rörande 

trygghet. Vi utformade även en direkt fråga om vad ett förskolebarn kan tänkas vara. Frågorna 

låg sedan till grund för genomförandet av intervjuerna.  

Semistrukturerade intervjufrågor är öppna och intervjuaren kan be om förtydliganden, vilket 

ger informanten chans att utveckla sina svar (Dahlgren & Johansson 2009, Kvale & 

Brinkmann 2009). Frågornas öppna karaktär gör att frågeguiden leder den intervjuande med 

ett antal uppställda frågor där följdfrågorna beror på hur intervjusvaret leder vidare (Dahlgren 

& Johansson 2009, Kvale & Brinkmann 2009). Staffan Larsson (1986/2007) uppmärksammar 

oss som intervjuare på den skicklighet som krävs för att inte ställa ledande frågor. För att få 

informanten att utveckla sina svar krävs kritisk uppmärksamhet på det som sägs. Kritisk 
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uppmärksamhet underlättar för intervjuaren att ställa följdfrågor med relevans (Kvale & 

Brinkmann 2009). Krav på relevanta följdfrågor, men inte ledande gör att vi i vår 

fenomenografiska undersökning behövde vara pålästa i ämnet. Förförståelsen som vi skaffat 

oss genom att bekanta oss med ämnet bidrog till möjligheten att ställa adekvata följfrågor. 

Larsson (1986/2007) betonar vikten av att uppmärksamma och innefatta aspekten av 

eventuellt ledande frågor vid bearbetning av materialet.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett ojämlikt samtal 

där intervjuaren introducerar ämnet och med fortlöpande följdfrågor innehar makten att styra 

samtalet. Intervjuaren har också makten att tolka samtalet vilket kan ge konsekvensen att 

uttalanden misstolkas och uppfattas felaktigt (Kvale & Brinkmann 2009). Samtalet, med 

informantens svar och beskrivningar, blir den empiri som skapas och blir till föremål för 

analys enligt vald analysansats eller metod (Kvale & Brinkmann 2009). Oavsett vilken metod 

som väljs kräver analysen en tolkningsprocess då empirin inte har någon mening i sig själv 

(Denscombe 2009).  

Då vi sökte uttömmande svar på våra frågor valde vi att låta informanterna ta del av 

frågeguiden (se bilaga 2) innan intervjun, för att ge möjlighet till reflektion. Intervjuguiden 

gavs till intervjupersonerna senast ett par dagar innan intervjuns genomförande.  

3.2 Avgränsning 
Vi har avgränsat vår undersökning till pedagogers beskrivningar och uppfattningar av den 

egna inskolningspraktiken och hur de beskriver sina roller under barns inskolning. Vi har 

däremot inte tittat på inskolning ur föräldrars perspektiv och inte heller ur barnens perspektiv, 

vilket naturligtvis också kan vara en intressant utgångspunkt. Vi intresserade oss för 

pedagogernas beskrivningar av och uppfattningar om den egna praktiken och hur de beskriver 

sin roll vid inskolning. Vidare syftade intervjuerna till att ta reda på hur pedagogerna uppfattar 

att barnet är tryggt och anpassat till institutionen. Fokuseringen på pedagoger motiveras med 

att vi inte funnit någon forskning utifrån detta perspektiv utan endast barns- och föräldrars 

perspektiv. 

3.3 Urval  
Fem förskollärare och en barnskötare som är verksamma inom förskolan har deltagit i vår 
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intervjuundersökning, varav en deltog i pilotstudien, totalt sex personer. Vi har valt att ta med 

pilotstudien som en del i resultatet då vi inte ändrade upplägg och anser att pilotintervjun har 

ett värde i studien. Pilotintervjun har inte särbehandlats på något sätt utan blev en del av vår 

empiri. De sex pedagogerna är kända av någon av oss sedan tidigare och vi tillfrågade dessa 

personer för att den första kontakten redan var etablerad. Vi försökte få en spridning över 

deltagarnas yrkesverksamma tid, förskolornas upptagningsområde och deras användande av 

olika inskolningsmodeller. Samtliga pedagoger i studien har erfarenhet av inskolning på 

förskolan och har arbetat alltifrån 2 till 33 år inom verksamheten. Samtliga är i dagsläget 

verksamma med förskolans yngsta barn (1-3 år) eller i syskongrupp (1-5 år). Två av 

förskolorna har nyligen förändrat eller provat en annan modell för inskolning. De har då valt 

att använda sig av föräldraaktiv inskolningsmodell. Resterande fyra förskolor uttrycker att de 

använder sig av modeller baserade på traditionell inskolning.  

3.4 Etiska överväganden 
I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerade vi våra deltagare om 

det konfidentiella handhavandet, deras anonymitet och om rätten att dra sig ur när de så 

önskar (Denscombe 2009, Vetenskapsrådet 2003). Informationen om detta delgavs dels i det 

informationsbrev (se bilaga 1) som skickades ut tillsammans med intervjuguiden dels muntligt 

i samband med intervjustart. I brevet beskrevs också i allmänna termer vad som var studiens 

fokus och intresseområde. Vi klargjorde att samtliga ljudupptagningar och transkriptioner 

skulle raderas efter att studien slutförts. I resultatdelen har vi valt att fingera deltagarnas namn 

för att anonymitet ska bibehållas. När informanterna figurerar i citat har de därför getts en kod 

i formen lärare och sedan ett nummer, från 1 till 6.  Vi har även uteslutit information som kan 

tänkas röja informanternas identitet rörande exempelvis förskola och område.  

3.5 Genomförande av intervjuer 

De tillfrågade accepterade sitt deltagande och tider för intervjuer planerades in. Vi delade på 

intervjuerna så att en av oss var huvudintervjuare och den andre bisittare med rollen att lyssna 

och eventuellt komplettera med följdfrågor. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en Mp3-

spelare för att vi skulle kunna återlyssna flera gånger och transkribera samtalen. Materialet 

kom att omfatta 160 minuter ljud och resulterade i 60 sidor transkriberad text.  
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Under intervjuerna följde vi den intervjuguide som deltagarna redan hade tagit del av. Vi 

valde att löpande ställa följdfrågor när vi upplevde ett behov av förtydliganden eller mer 

utvecklade resonemang. Vi försökte att ställa öppna frågor för att på så sätt ta hänsyn till 

Larssons (1986/2007) poäng att detta är viktigt vid en fenomenografisk studie. Vi 

kontrollerade även detta i transkriptionerna och kunde inte finna några tydligt ledande frågor.  

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Vi lyssnade till intervjun och transkriberade 

grovt ljudupptagningen. Vi valde alltså att skriva det som sades utan att speciell vikt lades vid 

intonation, omstarter, dialekt och likande. När informanten pausade i utsagorna markerades 

detta genom punkter, också skratt markeras i transkriptionerna. Transkriptionernas form beror 

på att det är uppfattningarna, eller vad som sägs, som är studiens fokus och inte hur 

informanten uttrycker sig.  

3.6 Bearbetning av intervjumaterialet 

I den analysmodell för fenomenografi som Dahlgren och Johansson (2009) beskriver används 

sju olika steg eller faser för analysarbetet och vi följde i så stor utsträckning som möjligt 

dessa. Vi lärde känna materialet genom att lyssna, bearbeta och läsa transkriptionerna flera 

gånger, i kondensationsfasen markerade vi, lyfte ut och sammanförde passager som vi ansåg 

vara av betydelse.  Vi jämförde de olika passagerna genom att identifiera likheter och 

skillnader i uttalandena, vi grupperade dessa, och i kategoriartikulationen fokuserades 

likheterna för att senare kunna namnges i kategorier. I den avslutande kontrastiva fasen 

jämfördes passagerna återigen för att hitta det unika för kategorin. De slutgiltiga kategorierna 

bildar resultatet och kallas inom fenomenografin, utfallsrum.  

Bearbetning av transkriberingarna började med att hitta likheter och skillnader, initialt genom 

diskussioner för att sedan genomföras mer systematiskt enligt de ovan beskrivna sju stegen. 

Vi lyfte fram tre olika områden som vi ansåg intervjuerna handlade om, förskolebarn, 

föräldrar och trygghet. Vi markerade grovt, var och en för sig, i marginalen med olika färger 

de olika områdena. Nästa steg blev att sammanföra våra olika markeringar, vi skrev ut varje 

område för sig i hela materialet. Vi läste om dessa texter och markerade nu olika sätt att se på 

förskolebarn, föräldrar och trygghet, på detta sätt skapades olika kategorier inom de olika 

områdena. Kategorierna presenteras i analysen som olika roller, kategori och roll är således 
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synonymt i vår studie. I området förskolebarn finns dock två kategorier som inte är roller, 

utan rör pedagogernas uppfattningar om förskolebarnet. För att förhålla oss till våra 

frågeställningar påtalade vi för varandra och uppmärksammade dessa under arbetets gång. 

Uttalanden inom kategorierna jämfördes löpande i denna process för att se likheter och 

skillnader mellan dem. Grupperingen av materialet skedde i vår process innan kategorierna 

skapades eftersom de grupper som uppstod befann sig inom de områden vi redan hade 

identifierat. När vi hittat likheter inom rollerna genomgick vi en process att benämna dessa, 

att namnge kategorierna, vilket krävde reflektion över dess innehåll. Slutligen jämfördes 

kategorierna med varandra men även teorin för att på så sätt identifiera det särskiljande i just 

den rollen men också se samband med den teoretiska ramen.   

Larsson (1986/2007) beskriver den kamp som kan uppstå under bearbetning och analys i detta citat:  

Processen innebär att man låter sin förståelse av materialet fördjupas alltmer genom 
att låta reflektioner och material konfronteras med varandra i en kamp mellan 
förnuftets strävan att tränga in svaren i allmängiltiga kategorier och det korrektiv 
som materialets fakta utgör mot förhastade slutsatser (Larsson 1986/2007, s 31).  

Vi konfronterades med detta genom att löpande diskutera hur vi förstod och tolkade vårt 

empiriska material och försökte se vad som passade och vad som föll utanför ramen eller inte 

var ett mönster. De kategorier och uppfattningar som analyserades relaterades löpande till 

våra forskningsfrågor för att inte falla utanför studiens ram.  

I våra tolkningar av intervjuerna har vi tagit hänsyn till barmhärtighetsprincipen uttryckt av 

Nils Gilje och Harald Grimen (2003): 

1. När vi ska försöka förstå vad en person menar med det han säger eller skriver, 
eller vad han gör när han handlar på ett visst sätt, eller vad som är poängen med det 
han säger, skriver eller gör, ja då måste vi utgå ifrån att han är förnuftig. 

2. När vi tolkar en persons handlingar eller yttranden måste vi tolka dem så att 
personen framstår så förnuftig som möjligt. Endast om detta inte är möjligt kan vi 
dra slutsatsen att han inte tänker och handlar förnuftigt (Gilje & Grimen 2003, s 
235). 

Ovanstående princip anser vi viktig att ta i beaktande när vi tolkar pedagogernas utsagor. Vi 

tolkar uttalanden, vi har inga intentioner att avgöra vad som är sant eller för den delen rätt och 

riktigt. Gilje och Grimen (2003) poängterar att intervjuade personer också gör tolkningar av 

sin verklighet och de uppfattningar de delger kan bestå av tolkningar. Intervjuaren måste utgå 
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från att dessa tolkningar också är förnuftiga i den praktik som personen verkar i. Detta har vi 

löpande tagit hänsyn till inte minst när citat valts ut har dessa valts med omsorg för att 

uttalandet ska kunna stå för sig självt. I resultatet presenterar vi rollerna med hjälp av citat 

från intervjuerna. Vi har valt att vid behov justera språket till en mer skriftspråkig variant för 

att öka läsbarheten.   

3.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi ämnar här diskutera hur validitet och reliabilitet eller trovärdighet och tillförlitlighet kan 

förstås i förhållande till vår studie. Denscombe (2009) menar att begreppen validitet och 

reliabilitet är problematiska att använda i en kvalitativ studie. Validitet kan i kvalitativa 

studier utgöra en utmaning eftersom det rör en exakthet i data som är svår att uppnå i 

kvalitativ forskning. Reliabilitet rör en studies möjlighet att testas igen på samma sätt med 

liknande resultat. Dessa begrepp har således ett sanningsanspråk, vilket inte kan uppfyllas i 

kvalitativ forskning. Istället anses trovärdighet och tillförlitlighet vara mer verksamma 

begrepp (Denscombe 2009). En kvalitativ studies trovärdighet handlar om forskningsresultat 

och hur relevanta de kan sägas vara inom forskningssamhället. Trovärdigheten avgörs genom 

hur genomgripande forskaren använder sig av god praxis i sin forskning (Denscombe 2009). 

Reliabilitet kallas ofta i kvalitativa studier för tillförlitlighet och rör tillvägagångssättet och 

beskrivningen av detta. Tillförlitlighet rör också möjligheterna för en annan forskare att få 

liknande resultat. Det handlar alltså om att studiens resultat ska vara rimliga och tillförlitliga 

(Denscombe 2009).  En närmre diskussion om vår studies tillförlitlighet och trovärdighet förs 

i metoddiskussionen, detta i förhållande till genomskinlighet och god praxis inom 

fenomenografin.  

3.8 Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuteras studies genomförande och hur de val vi gjort påverkat det utfall vi 

fått. Men vi börjar med att reflektera över studiens tillförlitlighet och trovärdighet som det 

beskrivits i ovanstående avsnitt.  

Vi har försökt att beskriva hur vi genomfört studien och hur vi använt oss av fenomenografins 

analysmetod som den beskrivs av Dahlgren och Johansson (2009). Vi har gjort detta för att 

öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet, med ambitionen att det ska finnas en 
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genomskinlighet i genomförandet (Denscombe 2009). Vi har valt att presentera resultatet på 

ett tematiskt sätt i form av områden både för att öka läsbarheten men även genomskinligheten. 

Valet att presentera korta kärnfulla citat som uppfattas sammanfatta eller betona det specifika 

för den aktuella kategorin är förenligt med fenomenografins tradition (Dahlgren & Johansson 

2009). Vi vill poängtera att informanterna inte utgör ett representativt urval utan kontaktades 

på grund av tidigare kännedom. Vidare är det också viktigt att poängtera att den information 

vi fått enbart utgör dessa pedagogers beskrivningar och därmed inte kan överföras och 

generaliseras. Om någon annan skulle genomföra studien med samma frågor skulle troligen 

utfallet bli ett annat då detta skulle representera andra pedagogers uppfattningar. Våra 

tolkningar av pedagogernas beskrivningar och det resultat vi fått i analysen kan dock sägas 

överensstämma med den teoriska ram vi presenterat vilket bidrar till studiens trovärdighet. 

Viktigt att poängtera är att vi analyserat pedagogernas tal om sin egen praktik, hur det faktiska 

läget är i verksamheten kan vi inte uttala oss om.  

Vi tog kontakt med personer som vi redan hade träffat och tillfrågade dem om deltagande 

vilket de samtyckte till. Diskussion om fördelar och nackdelar med att den första kontakten 

redan var etablerad uppstod och vi resonerade om eventuella förutfattade meningar och 

outtalad underförståddhet och hur det skulle kunna påverka resultatet. Vi ansåg att fördelarna 

övervägde då isen var bruten och tid inte behövdes för att etablera ett avspänt samtalsklimat. 

Intervjuerna kunde därför relativt fort komma in våra frågor och ämnet. Diskussionen 

medvetandegjorde också för oss att våra tidigare erfarenheter och kunskaper har betydelse i 

intervjusituationerna, men också att det är nödvändigt med fördjupad kunskap i ämnet för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor där informanterna får möjlighet att utveckla sina svar. För 

att undvika att den tidigare kontakten skulle påverka i form av underförståddhet valde vi att 

den person av oss som hade etablerad kontakt var bisittare vid intervjun. Vi diskuterade efter 

intervjun med varandra hur vi uppfattat olika uttalanden, om det fanns några oklarheter kunde 

vi lätt gå in och fråga informanten igen.  

Vi gjorde valet att låta intervjupersonerna ta del av intervjuguiden innan intervjuerna 

genomfördes. Vi såg fördelar med detta då det gav personerna tid för reflektion och eftertanke 

inom det aktuella ämnet. Efter intervjuerna uttryckte pedagogerna också det som en fördel då 

det satte igång en tankeprocess som också kan fortgå efter denna studies slut. En pedagog 
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återkom och sa att arbetslaget vid nästa arbetslagträff kommer att ta upp dessa frågor till 

diskussion då ämnet blev aktualiserat i och med denna studie. Då det här är vår första större 

studie inser vi att vi inte innehar intervjuskickligheten till fullo. Vi utvecklade efterhand vår 

teknik med följdfrågor och kan se att dessa förändrades när de första intervjuerna var 

genomförda.  

Efter varje intervju summerades intrycken genom att ventilera gemensamma beröringspunkter 

med övriga intervjuer, vilka blev fler för varje tillfälle. Vi kan även se hur vi under analysen 

kom på frågor som vi hade velat fråga intervjupersonen om studien gjorts om. Ytterligare en 

tanke som uppstod var vilket utfall studien skulle fått om övervägande del av studiens 

informanter varit män.  
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4. Barns anpassning till förskolan  
Följande kapitel presenterar studiens resultat. Vi har valt att presentera resultatet utifrån de 

områden som initialt identifierades i analysen, dessa är Förskolebarn, Föräldrar och 

Trygghet. Inom varje område presenteras en uppsättning kategorier i form av beskrivna roller. 

Området Förskolebarn innehåller dock två kategorier vilka inte är roller utan beskriver 

pedagogernas bilder av barnen. Löpande i resultatet relaterar vi till den teoretiska ram som 

presenterats i kapitel två. Avslutningsvis i resultatkapitlet återfinns ett sammanfattande avsnitt 

där de presenterade rollerna jämförs med varandra.   

Tabell 1: Transkriptionssymboler (Tholander & Thunqvist Cekaite 2009). 

”ord”  Rapporterat/återgivet tal/text. 

((   ))  Beskrivning av ytterligare relevant information. 

(.)  Mikropaus. 

[…]  Bortklippt del av intervjutranskription. 

4.1 Förskolebarn 
Vi frågade pedagogerna vad de ansåg vara ett förskolebarn och flertalet svarade direkt på 

frågan att det är ett barn som är inskrivet i förskolan. Men underliggande bilder av 

förskolebarnet går att uttolka och vi har i pedagogernas tal kunnat identifiera två kategorier av 

förskolebarnet. Dessa beskrivs nedan och exemplifieras med citat. Därefter följer en 

beskrivning av två separata kategorier rörande pedagogernas roll i samspelet med 

förskolebarnen.  

4.1.1 Det säkra förskolebarnet 

Den dominerande bilden av barnet som befinner sig i förskolan är ett tryggt, självständigt och 

till institutionens rutiner välanpassat sådant. Detta barn kan reglerna som bestämts och är väl 

förankrat i den dagliga verksamheten. Pedagogerna beskriver ett barn som har flera vänner, 

längtar efter förskolan, pratar om den och har lätt för att kasta sig in i lek.  

Förskolebarnen tycker, enligt pedagogerna, att förskolan är spännande, de vill delta i 

aktiviteter, och vågar uttrycka hela känsloregistret: 
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När man känner sig hemma i verksamheten och att man vågar uttrycka, man är så 
trygg att man vågar uttrycka hela känsloregistret. Tycker att det är kul och 
spännande. Det här är mitt ställe, det här är kul. Jag vågar vara ledsen och jag vågar 
vara arg, jag vågar skratta (Lärare 1). 

[…]när man ser att barnet vågar visa alla känslor, när det får det kan barnet bli 
jätteglad och kasta sig in i leken eller jättearg och ilsken och visa här det här är inte 
okej för mig (.) och rädd, ledsen, sprallig när man ((pedagogen)) får se hela liksom 
spektrat av barnet (Lärare 6). 

Barnen är alltså tillfreds med sin tillvaro på förskolan och går med glädje till den varje dag i 

pedagogernas beskrivningar. Att bli detta trygga barn som kan alla regler och rutiner kan dock 

ta tid, pedagogerna nämner hur den ”riktiga” inskolningen egentligen börjar när föräldrarna 

inte längre är med på förskolan. Men hur lång tid verkar variera både beroende på barnet men 

även på pedagogens bild av vad ett förskolebarn är. Detta kan illustreras med följande citat: 

Innan barnet har liksom lärt sig de här strukturerna, de här rutinerna, orienterat sig så 
upplever jag att det tar några månader innan man kan säga att nu är det förankrat, att 
det fått många goda vänner, att igenkänningsfaktorn är stor i allt vad vi gör (Lärare 
4). 

När det gäller övergångsobjekt beskriver flera av pedagogerna hur de inte har några särskilda 

förhållningsregler men samtidigt vet barnen i verksamheten när dessa kan användas: 

Sen börjar man se litegrann, att när de börjar se trygga ut, när de bara har den i 
munnen och går runt och leker då brukar vi säga vill du ha nappen i munnen så går 
vi och sätter oss i soffan en stund[…] (Lärare 3). 

För vi säger att vi har inga förbud, vi har en soffa inne hos oss, är man tuttsugen 
sitter man i den […] sen tuttar de en stund och sen "vad gör ni där borta" och så vet 
de att "okej nappen ska ju vara i soffan"[…] då ser man ju napparna ligger där i 
soffan[…] (Lärare 5).  

[…]men så småningom blir det när man är jätteledsen och verkligen behöver snutte 
och tutte, då får man det men annars så behöver man inte det och då lägger vi upp 
den. Vid vilan får man ha den och det vet barnen. Frågar man dem om när man har 
tutte och snutte så svarar det ((barnet)) att det är när vi vilar eller sover, det är de 
jättemedvetna om[…] (Lärare 2). 

Denna skisserade bild av barnet stämmer väl överens med bilden av ett kompetent barn, ett 

autonomt och självständigt barn (Månsson 2011, Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). I 

pedagogernas tal beskrivs detta kompetenta barn som ett glatt barn som gärna deltar i 

förskolans aktiviteter. Barnet som deltar aktivt, väljer att leka utan napp och ingår i flera 
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nätverk med kompisar. Detta barn innehar den flexibilitet som Halldén (2007) beskriver som 

en förutsättning för att klara ett barnliv idag. Barnen kan ses som medskapare av kulturen som 

råder på förskolan genom sitt deltagande i aktiviteter och leken med övriga barn.  

Det säkra förskolebarnet anpassar sig lätt efter institutionens premisser, det kan rutinerna och 

reglerna. Hur dessa normer och värden uppkommit framkommer inte i intervjuerna, de kan 

vara av ”naturen” givna likväl som bestämda av pedagogerna eller framförhandlade i 

interaktion mellan aktörerna. I de första två alternativen kan förskolebarnet som vet hur 

institutionen fungerar ses som reproducent av den rådande kulturen. Reglerna har alltså 

överförts från den rådande praktiken till det nya förskolebarnet. Det senare alternativet, där 

aktörerna förhandlar normerna, är mer ett uttryck för barn som medkonstruktörer av kulturen 

(Dahlberg & Lenz Taguchi 1994/1998, Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). Det anpassade 

och säkra förskolebarnet som ovan skisserats, utifrån pedagogernas beskrivningar, kan också 

sammanföras med den disciplinering av barnen som sker i förskolan vars mål är de anpassade 

barnen som klarar av vuxenstyrda eller kontrollerade gruppaktiviteter (jfr Dahlberg och Lenz 

Taguchi 1994/1998).   

4.1.2 Det osäkra förskolebarnet 

En annan, mindre framträdande bild, är den av ett barn som är osäkert, otryggt och har svårt 

att anpassa sig till institutionens normer. Ett barn som inte vågar ta för sig och uttrycka sina 

åsikter, som pedagogerna får vänta på eller locka till att tala och inte gör det spontant. Ändå 

poängterar pedagogerna att som lärare 3 uttrycker sig:  

Ja för vi har ju diskuterat mycket. Det finns de här barnen som är väldigt blyga och 
är tillbakadragna för att de har det i sig. Det vill man inte ta bort. Det är lätt att säga 
”oh kära någon hur ska man(.)”((tar sig om kinderna)) men man måste försöka och 
jobba hela tiden på att den får vara precis som den är, att vi får skapa det utrymmet 
(Lärare 3).  

Detta barn beskrivs som ett barn som kan ha problem med att hantera en större grupp och 

måste få stöttning och vägledning för att komma in i förskolan. Stöttningen ges ofta genom att 

pedagogen befinner sig i närheten och bekräftar barnet när de uttrycker exempelvis oro och 

frågar efter föräldrarna. Målet för pedagogerna för det osäkra förskolebarnet är dock att det 

ska bli säkert och vilja ta för sig in i institutionen. Denna bild av barnet kan kopplas samman 

med barndomsbeskrivningen barnet som oskyldigt, i livets guldålder. Förskolan kan betraktas 
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som den grymma yttre världen som barnet behöver skyddas ifrån, det ska få tröst och hjälp att 

hantera den hemska situationen (Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). 

Pedagogerna uttrycker vidare en strävan efter att alla ska få vara som de är vilket kan ses som 

ett uttryck för att det Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006 benämner barnet som natur… eller 

de biologiska stadiernas vetenskapliga barn. Barnet måste få vara som naturen förutbestämt, 

om det nu är blygt ska detta vara accepterat i förskolans verksamhet. Lärare 3 uttrycker detta 

på följande sätt ”Det finns de här barnen som är väldigt blyga och är tillbakadragna för att de 

har det i sig. Det vill man inte ta bort”. I barndomskonstruktionen barnet som natur… eller de 

biologiska stadiernas vetenskapliga barn kan vi även placera uttalanden som pedagogerna gör 

rörande när det är lämpligt att skolas in och hur barnet hanterar sin situation utifrån olika 

stadier eller åldrar. En pedagog talar om att det finns vissa perioder som är mer lämpliga för 

inskolning i ett barns liv. En annan om hur barn i 1,5 årsåldern kan ha lättare att hantera sin 

situation eftersom de förstår mindre av det som sker än en 3 åring.  

Nu när vi beskrivit de två bilderna av förskolebarn som vi funnit i pedagogernas utsagor 

övergår vi till deras roll i förhållande till barnen och verksamheten. Vi har skapat två olika 

kategorier i form av roller och beskriver dessa nedan. Därefter knyts de båda till teoriavsnittet 

men också till bilden av förskolebarnet.  

4.1.3 Att göra en spännande verksamhet 

Pedagogerna beskriver att det är deras uppgift att väcka barnets nyfikenhet för verksamheten. 

Det är de som ska göra verksamheten spännande, utmanande och rolig. I en sådan verksamhet 

behöver inte förskolebarnet ”gå runt och tutta” (Lärare 5). Pedagogerna uttrycker att det 

därför inte är barnets fel att det behöver nappen utan pedagogerna har då inte erbjudit en 

tillräckligt rolig miljö så barnet kan lämna nappen på bestämd plats.  

Pedagogerna redogör för hur de måste lära känna barnet, veta dess intressen, favoritleksak 

eller kanske frukt för att på så vis kunna skapa förutsättningar för barnet att delta i 

verksamheten. Detta kan ske på olika sätt, vissa använder sig av hembesök för att etablera en 

kontakt, samtliga frågar föräldrarna. Lärare 4 beskriver hur hon skapar förutsättningar för det 

som Michélsen (2004) benämner horisontell socialisation:  
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[…] sen försöka hitta någonting i verksamheten som överinstämmer med barnets 
intressen. Och så tänker jag vilka fler barn av de gamla som jag känner och de nya 
som kommer skulle eventuellt kunna vilja delta i det här vi gör. För jag tycker att det 
ska vara lustfyllda trevliga stunder vi har tillsammans. […] det är ju så med ett nytt 
barn att jag skapar ju arenan för det vi ska kunna leka och samspela tillsammans 
kring, och det är ju jag som står för det (Lärare 4).   

Pedagogens roll att lära känna barnet och därmed skapa den, för det barnet, spännande och 

utmanande miljön förutsätter, enligt pedagogerna, flexibilitet. Pedagogerna beskriver hur de 

anpassar inskolningstidens längd, introducerar för det barnet intressanta aktiviteter och kanske 

leker med leksaker för att locka barnet till lek.  Flera lyfter att det är viktigt att barnet känner 

sig lyssnat till, att det bidrar med någonting till gruppen eller att barnet känner att 

pedagogerna vill hjälpa det att utveckla sig som individ, dess kunskap och erfarenhet. 

Pedagogernas ambition att anpassa verksamhetens utformning efter barnens intresse, att få 

dem att känna sig viktiga, lyssnade och sedda sammankopplar vi med synen på Barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur där barnet ses som kompetent och en tillgång 

(Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). Förutsättningen för den flexibilitet som finns, menar 

pedagogerna, är att det finns en rutin eller ram att luta sig emot. Detta kan vara att man är 

trygg i arbetslaget, att pedagogerna vet var de har varandra och vet att alla sätter ungefär 

samma gränser.  

Pedagogernas ambition att lära känna barnet kan ses som vertikal socialisation (Michélsen 

2004). Det är pedagogen som innehar tolkningsföreträdet för vad som är barnets intressen 

utifrån föräldrarnas utsagor och vad barnet exempelvis har för saker i sitt rum. Ett litet barn 

utan verbalt språk eller uppfattning om vad ett intresse kan tänkas vara, kan ha svårt att 

förmedla detta verbalt till pedagogen.  Barnet kan erbjudas aktiviteter men aktivt välja att inte 

delta eller visa missnöje med aktiviteten. Barn som agerar så kan kanske i vissa situationer av 

pedagogen uppfattas som det osäkra förskolebarnet.   

När pedagoger inbjuder flera barn att delta i aktiviteter med det nya barnet skapas 

förutsättningar för horisontell socialisation mellan barnen, på liknande sätt som Simonsson 

och Thorell (2010) beskriver att gemensamma aktiviteter underlättar socialisationen. När 

barnen väljer att delta i aktiviteten talas de om som glada, aktiva och deltagande, de förstås 

som det säkra förskolebarnet.  
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4.1.4 Att överföra ramar och rutiner 

Den andra rollen som vi identifierar kan på ett sätt ses som motpolen till den förra men också 

som en förutsättning för att göra en spännande verksamhet. Rollen att överföra ramar och 

rutiner rör både de sociala regler som finns om hur vi socialiseras på förskolan men också 

verksamhetens utformning. Denna roll intas av pedagogerna redan innan det nya barnet 

kommer till förskolan, det handlar om att förbereda det som komma ska. Flera pedagoger 

beskriver hur de skickar ut brev, det kan vara tider för inskolningen, bilder på förskolan och 

dess personal eller ett enkelt vykort med ett välkomnande. Flera bjuder in till drop-in-fika 

eller föräldramöte för att barnet och föräldrarna ska ges möjlighet att bekanta sig med miljön, 

pedagogerna och de barn som finns på förskolan.  

Pedagogerna beskriver hur de är förutseende och förbereder barnet/förälder för inskolningen. 

Ofta tipsar de föräldrarna på drop-in-fikat att komma och leka med sina barn på gården, de 

informerar om mat och sovtider på förskolan samt vilka rutiner som finns rörande 

inskolningen. Pedagogerna kan också under inskolningen förbereda barnet eller föräldern för 

det som ska hända nästa dag.  

Som vi tidigare påtalat är förskolan styrd av yttre ramar såsom läroplan och skollag, därmed 

finns en politisk idé om vad förskolans verksamhet ska bestå av. Inom institutionens ramar 

menar vi att verksamheten skapar sina egna ramverk i interaktion mellan aktörerna. Vad 

denna verksamhet består i är följaktligen både lika och olika på de olika förskolorna. En 

intressant aspekt på detta är hur pedagogerna under inskolningen förhåller sig till 

verksamheten och dess innehåll. Vissa pedagoger talar om att verksamhetens avstannar under 

inskolningen, de uttrycker sig exempelvis på följande sätt: 

Ibland när man haft mycket inskolningar så har man känt att i början av oktober 
kommer man igång med verksamheten (Lärare 1). 

Andra talar om vikten av en pågående verksamhet, de menar att det är verksamheten barnet 

ska lära känna och på så sätt skolas in till.  Men hur barnet och föräldern får se 

”verksamheten” och vad som räknas som verksamhet varierar. Vissa pedagoger uttrycker sig 

som att det är bra när barnet och föräldern får en bild av hela dagen och det är därför de har 

heldagsinskolningar med 9-14 eller 15 som grundtider. Då skapas förutsättningar för att se 

vad en dag kan tänkas innehålla. Det kan ge förälder och barn en trygghet men är samtidigt 
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inte för lång tid för dem. De pedagoger som istället har tvåveckorsinskolning som grund kan 

uttrycka sig som att verksamheten är det som händer mellan frukost och lunch. Måltider och 

vila ingår inte i verksamheten utan det är, som vi tolkar det, exempelvis fri lek och styrda 

aktiviteter till exempel samling som inkluderas i verksamhetens innehåll. Detta väcker frågor 

hos oss om vad som kan tänkas vara delar i en verksamhet.  

Pedagogerna talar om vikten att barnen lär sig de regler som finns eller förstår att det finns ett 

särskilt sätt att förhålla sig till sina medmänniskor på i förskolan. Vissa regler eller ramar 

uppfattar vi som ganska fasta. En pedagog omnämner dessa som värdegrundsfrågorna och 

exemplifierar med att barnen måste lära sig att på förskolan får man inte puttas, bitas och 

slåss. Hur dessa regler uppkommit kan tänkas vara bestämt av pedagoger med utgångspunkt 

dels i läroplanen, lagstiftning men också legitima samspelsmönster i samhället. Hur andra 

regler uppkommit, exempelvis om var man får hoppa, springa och skrika på förskolan utläser 

vi i pedagogernas tal att de bestämmer (ibland tillsammans med barnen) vad som gäller. 

Överföringen av rutiner och regler kan påstås börja vid olika tidpunkter beroende på vilken 

pedagog som uttalar sig, ibland under inskolningsperioden och ibland när denna är över men 

alltid när föräldrarna har lämnat. När föräldrarna är med är det de som sätter reglerna 

gentemot sitt barn. Detta är en primärt vertikal socialisation (Michélsen 2004) där de vuxna 

innehar tolkningsföreträde för vad som är tillåtet i den horisontella socialisationen. Denna 

överföring av ramar och normer menar vi är en del av pedagogernas görande av förskolebarn.  

Detta görande av förskolebarn, eller överförandet av normer kan ske på olika sätt. Flera 

pedagoger beskriver vikten av att vara trygg med arbetslaget för att veta att alla gör på samma 

sätt. En pedagog benämner detta som att vara konsekvent: 

Det här med hur man är mot varandra och hur man kan säga och så […] vi är liksom 
tre pedagoger i ett arbetslag. Man är ju konsekvent på olika sätt men barnen lär sig ju 
väldigt snabbt alla våra[…] men att man i en helhet har samma ram. (Lärare 5). 

I detta citat kan vi även se hur pedagoger har ett slags dubbelt förhållningsätt till sitt arbetslag, 

det kan både vara en tillgång att vara flera men också komplicera rollen att överföra ramar 

och rutiner. Personligheten eller personerna sägs ”sippra igenom” (Lärare 2) och därför blir 

det ännu viktigare att vara konsekventa i den meningen att ha ett i grunden lika 

förhållningssätt och veta var man har varandra. Hur denna överföring rent praktiskt går till 
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faller utanför denna studies fokus men flertalet av pedagogerna talar om sin roll som att stötta 

och vägleda barnen in i förskolan och dess ramverk.  

Rollen att överföra ramar och rutiner överensstämmer väl med bilden av barnet som 

kunskaps-, identitets och kulturreproducent. Det är barnet som ska lära sig vad ett 

förskolebarn kan och inte kan göra inom institutionens ramar. Dessa ramar är inte förhandlade 

och kontextuella utan mer absoluta och förutbestämda, de är till för pedagogen att överföra till 

det enskilda nya barnet. Vi kopplar också denna roll till den av Gars (2006/2009) i förskolan 

starka tilltron till rutinen och ordningen. Barnet ska alltså lära sig reglerna annars kan kaos 

uppstå.  

4.2 Att möta föräldrar 
Pedagogerna beskriver på olika sätt hur de förhåller sig till barnets medföljande förälder. 

Gemensamt och oberoende av hur föräldern uppfattas betonar de vikten av ett gott samarbete 

med hemmet. De ingår i dialog med föräldrarna som kan ge råd om barnets intressen och 

behov. Det sker ett slags informationsutbyte där föräldern kan ses som en tolk åt barnet. 

Pedagogen å sin sida tolkar hur verksamheten är utformad åt föräldern. Vissa föräldrar delges 

information om vad en förskola är och om vilken profession personalen har. Föräldrarna får 

fråga om vad de vill, detta för att skapa en trygghet och ett förtroende. När detta 

informationsutbyte sker är också lite olika. De föräldrar som är med hela dagar kan fråga 

under dagen, medan de som bara är med några timmar och sen går ifrån ges möjlighet att 

fråga och informera men då under kortare tid. De beslut som fattas rörande exempelvis 

inskolningens tidrymd, när föräldern ska lämna barnet och vilan görs i dialog med föräldern. 

Ofta talar pedagogerna om sin känsla och förälderns känsla och att detta avgör huruvida 

inskolningen ska fortsätta till nästa steg, exempelvis att barnet ska vara utan sin förälder på 

förskolan nästkommande dag.  

Skapandet av dialog menar vi överensstämmer med läroplanens mål rörande relationen mellan 

hem och förskola som presenterades i inledningen. Den relation mellan pedagog och förälder 

som skapas och de beslut som fattas i denna uppfattar vi ofta som ett vuxenperspektiv. 

Inskolningens utformning anpassas exempelvis ofta efter förälderns önskemål och det är de 

vuxnas känsla som styr utvecklingen. Pedagogerna har emellertid olika syn på hur föräldrar 
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kan bemötas utifrån hur de uppfattas. Vi har kunnat identifiera två dominerande uppfattningar 

om hur föräldrar är och ska bemötas, dessa bildar två kategorier eller roller som beskrivs 

nedan. 

4.2.1 Att bromsa men också anpassa sig 

Pedagoger beskriver en roll där deras uppgift blir att bromsa föräldern och inta barnets 

perspektiv. Denna roll intar de när föräldern uppfattas ha en arbetsfokusering, att föräldern har 

bråttom att börja arbetet av olika skäl. Den bromsande rollen kan inträda vid olika tidpunkter 

under inskolningen vilket illustreras i följande citat:  

Föräldrar vill ju gärna skola in snabbt. De tycker det är ganska skönt och smidigt 
(Lärare 2). 

Att föräldern säger ”men jag ska bara, jag ska iväg till jobbet en liten stund” kanske 
redan tredje, fjärde, femte dan och man ser att det där inte funkar för barnet, då 
måste man ju som pedagog säga att ”stopp, nu behöver barnet ha dig här för att 
kunna tanka trygghet” så att man står på barnets sida där (Lärare 6). 

Vi behöver inte skynda på de långa dagarna för det lilla barnet utan sätter föräldrarna 
av tid för två veckor, så får det ta två veckor för de behöver inte börja jobba. Då 
tycker vi alltså, vi känner att så länge barnet får vara med sina föräldrar och ha en 
lite kortare dag här så tycker vi att vi ser vinningen i det (Lärare 5). 

Pedagogernas roll att bromsa kan sammankopplas med det som beskrivs i 

barndomskonstruktionen barnet som en resurs för arbetsmarknaden om hur moderlig 

omvårdnad länge varit idealet för barnets välbefinnande. Barn mår bäst om de får vara med 

sina föräldrar och allra helst med sin mamma. Denna bild är nära sammanlänkad med 

anknytningsteorins idé om goda förutsättningar för barnets utveckling, den så kallade trygga 

basen som beskrivits (se avsnitt 2.5). Vi ser att ovanstående citat ger uttryck för tanken att 

barn i bästa fall ska vara hos sina föräldrar, inte minst när de är riktigt små. Pedagogerna kan 

sägas vilja förlänga den period barnet har sina föräldrar hos sig. Ytterligare en tolkning är att 

pedagogerna har ambitionen att stå på barnets sida, de uttrycker hur de måste inta barnets 

perspektiv och därmed visa föräldrarna att ditt barn behöver dig just nu.    

I den dialog som etableras mellan pedagogen och föräldern, vilket beskrivs i föregående 

avsnitt, ingår också att tillgodose och anpassa sig efter förälderns önskemål och villkor. 

Önskemål kan vara att föräldern inte vill ägna semestern åt inskolningen och pedagoger 

anpassar då starttiden efter detta. Villkor kan röra exempelvis att föräldern bara har en vecka 
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på sig eller att arbetet ställer vissa krav. Pedagogerna uttrycker att om föräldern ställer vissa 

villkor så får de förhålla sig till detta, de försöker uppfylla önskemålen, men menar även att 

de bromsar ifall föräldern har för bråttom. Tillsammans löses problem som kan uppstå. Denna 

anpassning kan också den sammanföras med konstruktionen barn som en resurs för 

arbetsmarknaden (Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). Förskolan är till viss del inrättad för 

att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta, det är en service som samhället erbjuder men också 

efterfrågar för att kunna säkra framtida välutbildad arbetskraft. Det är alltså förskolans 

serviceuppdrag som gör att pedagogerna måste tillmötesgå föräldrars och arbetsmarknadens 

krav.  

En annan aspekt på den anpassning som förskolan gör rör utformningen av inskolningen, 

valet av tidsrymd för den del av inskolningen som föräldrarna är med på förskolan, uppfattas 

av oss styras av föräldrars välbefinnande:  

Har man sedan varit med sitt barn tre dagar på förskolan då vet man mer eller mindre 
i alla fall. Man har fått en bild av hur en dag funkar och det är inte så kul att va kvar 
längre. Föräldrarna brukar vara rätt redo att säga hejdå också. Det är inte så roligt att 
sitta på förskolan i 18 timmar liksom (Lärare 1). 

Vi har tankar att kanske ha kvar föräldrarna en dag till att de då är kvar tre dagar. 
Visst det kanske blir jobbigt för föräldrarna, för det är väldigt jobbigt att vara så 
länge på förskolan[…] (Lärare 2).  

Det verkar å det närmaste vara synd om föräldrarna som måste vara på förskolan så länge i 

dessa två citat. Samtidigt som pedagogerna ger uttryck för sådana uppfattningar kan de också 

uttrycka att föräldrarna bör passa på att lära känna de andra barnen och verksamheten. De 

säger också att från barnets perspektiv är det bra att föräldrarna finns med på förskolan. Att 

förskolan kan upplevas som tråkig eller jobbig ser vi som ett uttryck för Halldéns (2007) 

tankar om förskolan som en plats anpassad för barn, platsen för den moderna barndomen. 

Föräldrarnas trivsel är alltså sekundär då förskolan i första rummet är till för barnet och ska 

tillgodose dess behov.  

I den ovan beskriva rollen att bromsa men också anpassa sig ligger en viss dubbelhet att 

förhålla sig till. Barnet är på ett sätt berättigad förälderns omvårdnad och detta är något som 

pedagogerna värnar genom att bromsa. Samtidigt arbetar de i en serviceinstitution som ska 

tillgodose arbetskraftens behov av en plats att lämna sina barn på när de förvärvsarbetar.  
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4.2.2 Att informera och stötta 

De föräldrar som pedagogerna möter vid inskolningen kan också uppfattas som osäkra på 

många olika sätt. Osäkerheten rör bland annat föräldrarollen, vad som förväntas av mig som 

förälder i förhållande till förskolan. Förskolans sätt att hantera de föräldrar som är osäkra på 

förskolan och inskolningen rammässigt ges information, muntlig eller skriftlig, om 

utformningen, uppdraget hos förskolan men också vad som är lämpligt att ha som extrakläder. 

Pedagogerna uttalar att det är föräldern som behöver inskolning och säger sedan att barnets 

inskolning tar mycket längre tid än den avsatta inskolningsperioden. 

Föräldrar kan också uppfattas som osäkra under själva inskolningen. Föräldern har varit 

hemma länge med sitt barn och försöker på ett sätt att hålla fast vid den mysiga tid de haft 

tillsammans med sitt barn innan de måste återgå till arbetet. Föräldern kan också uppfattas 

visa en motvilja att släppa sitt barn. Uttryck för detta illustreras i följande citat: 

[…] jag hade en gång en förälder som tyckte det var jobbigt, hon hade ångest varje 
gång hon skulle lämna. Det var jättejobbigt att lämna och det var inte lätt alla gånger 
när hon skulle lämna man fick hålla i och sådär (Lärare 1). 

[…]för vi har även föräldrar som inte vill lämna, men måste. Då får man också 
hjälpa till och bryta (Lärare 5). 

Vi förstår det som om denna osäkerhet hos föräldern är ganska oberoende av hur barnet 

reagerar, men kan i förlängningen påverka barnet på ett negativt sätt. Pedagogerna beskriver 

hur de försöker bemöta föräldern som har svårt att göra ”brytet” (Lärare 5).  De beskriver hur 

trygghet hos förälder kan skapas genom att löpande informera om det som händer, bjuda in 

till att ställa frågor och vara tydlig i sitt bemötande både av barnet och av föräldern för att visa 

att inskolningen kommer gå bra. Denna trygghetsetablering tolkar vi som ett slags 

relationsskapande som gynnar barnet men också samarbetet mellan förskola och hem. Vi 

exemplifierar detta med följande citat: 

Man känner in föräldrar också. Vad man tror de kan behöva, för vissa föräldrar är 
mer otrygga med att lämna bort sitt barn, så klart (Lärare 5). 

Bra relationer till föräldrar ger ju liksom trygghet som något sorts (.) att man får det 
tillbaka (Lärare 4). 

Pedagogerna kan i sin välvilja att informera och hjälpa de osäkra föräldrarna av oss på ett sätt 

uppfattas nedvärderande och förminskande av föräldrarnas kompetens. Exempelvis 
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informeras föräldrarna om lämpliga extrakläder, men också om vad förskolan innebär med 

implikationen att de aldrig ens hört begreppet. Citaten nedan samlar denna uppfattning på ett 

bra sätt: 

För vi har ju många föräldrar som tror att det är dagis och att förskola är 
förskoleklass och hela liksom begreppen[…] och vi leker bara och det är 
barnpassning (Lärare 5). 

[…] om det är första barnet och man inte har någon erfarenhet av förskola förut eller 
om man är väldigt ung inte heller har hunnit riktigt komma underfund med 
föräldrarollen och så. Då är det ju föräldrarna som också behöver ett stöd i att känna 
sig liksom det är okej att lämna mitt barn (Lärare 6).   

Intentionen är som vi ser i det senare citatet god. Vi sammankopplar detta med det delade 

vårdnadskapet som uppkommit med förskolans utbyggnad (Gars 2006/2009, Halldén 2007). I 

skärningspunkten mellan hem och institution, inskolningstiden, kan det för båda parter bli 

svårt att identifiera vad som är pedagogens uppgift kontra förälderns. Ett annat exempel på 

detta är när pedagogen förväntar sig att föräldern sätter gränser under inskolningstiden 

gentemot sitt barn när föräldern är med på förskolan, men samtidigt kanske inte uttrycker 

detta till föräldern.  

Även i rollen att informera och stötta återfinns en dubbelhet mellan återigen barnets behov 

utifrån anknytningsteorin och arbetsmarknadens behov av förälderns arbetskraft, alltså den 

barndomskonstruktion som benämns barn som resurs för arbetsmarknaden (Dahlberg; Moss 

& Pence 2001/2006). Pedagogens roll blir här dock i kontrast till den förra rollen, att bromsa 

men också anpassa sig, att stötta föräldern att lämna sitt barn och återgå i förvärvsarbete. 

Lojaliteten hos pedagogen är här med arbetsmarknaden.    

4.3 Trygghet 
Det tredje och sista området som vi valt att fokusera i vår studie rör trygghet. Detta begrepp är 

relativt brett och kan förstås på många olika sätt. I princip varje pedagog har sin egen 

definition dock kan vi hitta vissa gemensamma drag. Vi ser att inskolningsperioden handlar 

mycket om ett relationsskapande. Relationsskapandet riktas mot olika aktörer och på olika 

sätt.  Vi har här identifierat två olika roller med olika fokus. Den första rör relationskapandet 

mellan det enskilda barnet, dess föräldrar och pedagogen. Nästa rör relationen mellan barnet 

och barngruppen, verksamheten och förskolans kontext. Vi beskriver dessa roller nedan och 
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relaterar dem till våra teoretiska perspektiv (se kapitel 2). 

4.3.1 Att etablera en kontakt med det enskilda barnet 

Pedagogens roll är i denna kategori att, som det uttrycks i läroplanen, ”förskolläraren ska 

verka för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” 

(Lpfö98/2010 s 15). Relationsskapandet är följaktligen riktat mot den nya familjen som börjar 

på förskolan. Riktandet mot både förälder och barn kan förklaras dels utifrån ovan nämnda 

citat men även att pedagoger beskriver hur de genom att etablera trygghet hos föräldern har 

”halva barnet med sig” (Lärare 1). Vi relaterar dessa uppfattningar till anknytningsteorin där 

Abrahamssen (2006) beskriver hur barnet genom att känna förälderns trygghet med den nya 

vuxna kan acceptera situationen.     

Rollen innefattar också ett relationsskapande mellan den enskilda pedagogen och det nya 

barnet med syftet att barnet ska bli tryggt att exempelvis visa sina känslor, våga bli tröstat 

eller buret av en annan vuxen än sin förälder. Här ser pedagogen sig som en trygghet för 

barnet, någon de kan komma och ”tanka lite hos”. Flera pedagoger beskriver hur de genom att 

ta upp barnet, erbjuda sitt knä eller famn visar sig tillgängliga. Detta blir en vertikal 

socialisation (Michélsen 2004) där barnet lär sig var det kan få tröst och stöd i hanterandet av 

sin situation. Denna trygghet kopplas på så sätt samman med fysisk närhet vilket dessa citat 

får illustrera: 

Trygghet är ju alltid jag, som inskolningspersonal, då är ((jag)) liksom bredvid 
barnet hela tiden, alltså man får sitta ner och de får komma och tanka lite trygghet 
och så går de iväg. Att man är nära, trygghet tycker jag är lika med närhet (Lärare 3). 

[…] ja alltså de behöver ju också ((kramar sig själv)) alltså mycket fysisk kontakt, 
inte alla barn men många barn, kanske behöver lite extra tid i knät. Man blir lite 
substitut för föräldrarna[…] (Lärare 2). 

Den vertikala socialisationen i form av pedagogernas emotionella och fysiska närhet kan 

också sammanföras med Abrahamssens (2006) beskrivna inskolningspraktik med 

anknytningsteorins idé om känslomässig tillgänglighet och pedagogen som ett 

föräldrasubstitut för att etablera trygghet. Pedagogerna uttrycker att barnet har ett extra behov 

av fysisk närhet vilket även anknytningsteorin framhåller. Det är något som dock kan 

ifrågasättas utifrån Halldéns (2007) idé om ömsesidigt behov, kanske är det pedagogen som 

tror att barnet är i behov av fysisk närhet för att kunna hantera sin separationsångest. Att 
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pedagogerna uttrycker sig på sätt som ligger i linje med utvecklingspsykologin anser vi 

stärker Gars (2006/2009) uppfattning om denna vetenskapliga inriktnings långa dominans i 

förskolan i vår bedömning av barns förmågor och behov. Utvecklingspsykologin och i 

förlängningen anknytningsteorin återfinns i barndomskonstruktionen som kallas det lilla 

barnet som natur… eller de biologiska stadiernas vetenskapliga barn där det enskilda barnets 

utveckling relateras till av teoretiker fastlagda normer och stadier (Dahlberg; Moss & Pence 

2001/2006). Pedagogerna uttrycker sig även i linje med denna barndomskonstruktion när de 

talar om övergångsobjekt (nappar och snuttar), de menar att dessa objekt kan behövas för att 

skapa extra trygghet under inskolningsfasen.  

Vi ser att rollen att etablera en kontakt med det enskilda barnet primärt handlar om relationen 

mellan vuxen och barn. Denna relation ses av några som den initialt viktigaste efter relationen 

till föräldern, en pedagog uttrycker detta på följande sätt ”[…]det är ju egentligen att barnen 

blir trygga med oss, miljön, vännerna kommer sedan” (Lärare 2). Den vertikala 

socialisationen kommer alltså före den horisontella. Vissa av pedagogerna tycker dock att den 

horisontella socialisationen är minst lika viktig vilket uttrycks i nästa roll som beskrivs nedan.    

4.3.2 Att vägleda barnet in i verksamheten 

I rollen att vägleda barnet in i verksamheten är det förskolans innehåll och barnets 

socialisering in i institutionen som ligger i fokus. Samtliga pedagoger beskriver rollen dock 

utifrån delvis olika infallsvinklar om vad som är viktigast. Kategorin handlar om relationen 

mellan barnet och dels verksamhetens innehåll i form av leksaker och aktiviteter, dels 

relationen till den övriga barngruppen.  

Alla pedagoger pratar om att lära känna barnet, de vill veta vilka intressen det har, 

favoritleksaker och fruktpreferenser. Kunskapen om vad barnet föredrar inhämtas från 

föräldrar på olika sätt, exempelvis genom hembesök, lappar och frågor. Pedagogerna 

beskriver också hur de försöker lyssna in eller provar sig fram för att finna barnets intressen. 

Syftet är att på så sätt kunna etablera en kontakt med barnet och då kan favoritsaker agera 

nycklar. Pedagogerna beskriver hur de dukar fram, plockar upp eller visar olika favoritsaker 

eller aktiviteter för barnet för att locka till lek i den nya spännande kontexten.   

Sen försöker man ju liksom hitta saker som barnet är intresserat av och söker kontakt 
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själv också, man kollar vad de gillar[…] (Lärare 1). 

Att man hittar på roliga saker som man vet att barnet är intresserat av (Lärare 6). 

Pedagogerna beskriver också hur de använder leksaker eller frukt som något att ”tala 

igenom”. Saken kan avdramatisera mötet då barnet får något annat att titta på än den okända 

pedagogen i likhet med Simonsson och Thorells beskrivning (2010) av artefaktanvändning. 

Handlandet blir ett sätt att ”flirta” med barnet vilket kan användas av både den inskolande 

pedagogen men även av kollegorna som erbjuder favoritfrukten. Ett citat som fångar detta 

handlande på ett summerande sätt är följande:  

Så att man hela tiden är nära, närvarande i leken så man fångar barnen genom saker, 
det är lite mer avdramatiserat om jag har, om vi pratar om det här äpplet, vi behöver 
ju inte ens nästan titta på varandra. Vi kan prata med det här äpplet och vi kan få en 
dialog ((visar med kroppen hur interaktionen sker)) (Lärare 5).    

Saker kan också användas för kontakt mellan förskola och hem, både när pedagogerna som 

gör hembesök letar fram liknande leksaker på förskolan när barnet kommer nästa dag men 

likväl i motsatt riktning: 

Som jag skolade in ett litet barn som bara var drygt ett, nu då. Han har ju inte så 
mycket språk, att man skickar med honom ett par bilder hem varje vecka med det 
han hade gjort för då kunde han ha bilden framför sig, se sig själv och så på sitt 
bubbliga språk på något vis berätta ihop med sina föräldrar, det var jättefantastiskt, 
alltså vad han hade gjort och sådär[…] (Lärare 4). 

Intressen och favoritsaker kan även användas för att barnet ska ges möjlighet att delta i 

samspelet med övriga barn. Flera pedagoger väljer att iscensätta aktiviteter, eller slussa in i 

lek där flera barn bjuds in att delta för att på så sätt få barnet att känna sig trygg i gruppen. 

Pedagogerna beskriver här hur de använder saker för att underlätta socialisationen på liknande 

sätt som Simonsson och Thorell (2010) beskriver. Vi menar att rollen för pedagogerna blir att 

skapa platsen för den moderna barndomen tillsammans med barnen (Halldén 2007).  Rollen 

innebär således att ge förutsättningar för att barnet slussas in i den horisontella socialisationen 

med övriga gruppen. En pedagog uttrycker att det är gemenskapen, att vara tillsammans som 

är skillnaden mellan hem och förskola på följande sätt: 

Att nosa på det här att göra tillsammans tycker jag är jätteviktigt under inskolningen. 
För det är ju det som skiljer att vara på förskolan mot att vara hemma, för här är vi ju 
ett kollektiv, att vi är tillsammans (Lärare 4). 
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Samtliga pedagoger beskriver hur deras roll att vägleda barnet in i verksamheten intas så 

barnet känner sig som en tillgång till gruppen. Barnet ska känna sig lyssnat till och efterfrågad 

för att det skapar en trygghet hos barnet. Den övriga gruppen kan också hjälpa barnet att hitta 

sin trygghet. Pedagogerna uttrycker detta på följande sätt: 

Genom att ha en verksamhet som är spännande och som man kan vara nyfiken på, att 
ha vuxna och andra barn som är trygga, som är intresserad av en, som drar med en 
((blir man trygg)) (Lärare 1). 

Det viktiga är ju att man hittar en bra grund och stå på, alltså att man skapar en 
relation med barnet där den känner att den blir sedd och lyssnad på och att det finns 
en trygg famn att gå till (Lärare 6). 

Att man kan säga vad man tycker och tänker och någon lyssnar på en alltså sånt är 
jag inne på när det gäller trygghet[…] (Lärare 2). 

Den bild som här målas upp av pedagogerna stämmer väl överens med bilden av barnet som 

medkonstruktör av kunskap identitet och kultur (Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). För att 

barnet ska bli medskapare krävs att dess åsikter och perspektiv tas i beaktande. Här kan vi ana 

hur barnen i förhandling gör sin förskola, sin inskolning men också sina egna barndomar.  

Den roll som pedagogen intar, att vägleda barnet in i verksamheten, för att skapa trygghet 

handlar följaktligen om att slussa barnet in i en befintlig barngrupp och verksamhet som 

därmed behöver omförhandlas. Rollen som beskrivits ovan är ganska komplex men 

sammanfattas bra i följande citat: 

Trygghet kan vara att ge barn verktyg för att klara av sin vardag, för att förstå vad 
som händer och[…] att man är viktig, att man tillför något till det gemensamma 
(Lärare 4). 

Det handlar således om att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna ta sig in i 

institutionen och de förhandlingar som pågår där. Verktygen kan vara många både relationella 

till barn och vuxna men även i form av saker. Genom att bjudas in och tillhöra gruppen 

etableras en trygghet i vilken barnet kan vara en medskapande aktör. 

4.4 Det särskiljande och gemensamma i rollerna 
Nedan belyses hur de ovan presenterade kategorierna förhåller sig till varandra, vad är lika 

och vad är olika? Studiens utfallsrum diskuteras. Vi vill dock betona att de roller som 

presenterats kan intas av samtliga pedagoger beroende på den/de individer de möter och i 

vilken kontext detta sker. Kategorierna sammanfattas kortfattat och jämförs sinsemellan inom 
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det område de tidigare presenterats. Därefter följer en jämförelse av kategorier över olika 

områden, detta för att visa att vissa kategorier kan samverka.  

I området förskolebarn presenterades fyra kategorier. De två första rörde pedagogernas bild 

av förskolebarnet och de senare pedagogens beskrivna roller i mötet med dessa uppfattade 

förskolebarn.  Det säkra förskolebarnet är ett av pedagogerna uppfattat välanpassat barn, 

vilket finner sig i situationen och kan institutionens spelregler. I kontrast till denna kategori 

beskriver pedagoger det osäkra barnet vilket är ett barn som inte finner sig i situationen, som 

har svårt att anpassa sig till institutionen och är otryggt och oroligt på förskolan. Pedagogerna 

beskriver hur de genom att göra en spännande verksamhet förhåller sig till det osäkra barnet 

för att försöka dra med barnet in i verksamheten och gemenskapen och på så vis hjälpa barnet 

att anpassa sig och bli det säkra förskolebarnet. Den av pedagogerna beskrivna rollen att 

överföra ramar och rutiner kan även den sammanföras med målet att göra de icke anpassade 

barnen till anpassade och säkra förskolebarn.  

I området föräldrar presenterades två kategorier rörande pedagogernas beskrivningar av sitt 

bemötande av föräldrar. Gemensamt för båda rollerna är det informationsutbyte som sker 

mellan pedagog och förälder rörande det enskilda barnet och verksamheten. Den första rollen 

att bromsa men också anpassa sig intas i förhållande till föräldrar som uppfattas ha 

inställningen att inskolningen ska gå fort, av olika anledningar. Pedagogerna beskriver här hur 

de å ena sidan för barnets skull måste bromsa förälders återgång till arbete/studier, å andra 

sidan sker en viss anpassning från pedagogens håll efter förälderns önskemål. Kontrasterande 

mot föregående roll beskriver pedagogerna rollen att informera och stötta osäkra, oerfarna 

föräldrar vilka önskar att dra ut på inskolningen längre än vad pedagogerna uppfattar 

nödvändigt.  

Det sista området trygghet innefattar två roller som pedagogerna beskriver att de intar för att 

etablera en trygghet hos barnet. Den första är att etablera en kontakt med det enskilda barnet 

denna roll är riktad mot de personliga relationer som pedagogen etablerar med det nya barnet 

och dess föräldrar. Här spelar fysisk närhet en nyckelroll. Pedagogerna beskriver även hur de 

genom att etablera en trygg relation till föräldern skapar förutsättningar för trygghet hos 

barnet. I kontrast mot denna roll beskriver pedagogerna en roll som är riktad mot 
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verksamheten och barnets väg in i gemenskapen. Vi benämner rollen att vägleda barnet in i 

verksamheten. Här beskriver pedagogerna hur de genom barnets intressen och gemensamma 

meningsfulla aktiviteter visar att barnet är efterfrågat och behövt i gruppen.    

Rollerna som beskrivs i området trygghet kan sammanföras med roller beskrivna i de andra 

två områdena. Att etablera en kontakt med det enskilda barnet kan sammankopplas med 

rollen att informera och stötta då pedagogerna beskriver hur de genom att ha förälderns stöd 

skapar förutsättningar för barnets trygghet. Utöver detta kan dessa två roller sammanföras 

med bilden av det osäkra förskolebarnet. Genom att barnet får närhet och osäkra föräldrar får 

information antas förutsättningar ges för att bli det säkra förskolebarnet. Detta är dock en 

något generaliserad bild, det osäkra barnet behöver inte nödvändigtvis ha en osäker förälder 

och vise versa.  

Rollen att vägleda barnet in i verksamheten kan istället sammanföras med det säkra 

förskolebarnet samt att göra en spännande verksamhet. Samtliga dessa kategorier innefattar 

ett perspektiv riktat mot verksamheten och det enskilda barnets bidrag till denna. Genom att 

erbjuda en spännande verksamhet och visa barnet vägar in i gemenskapen kan barnet antas 

ges förutsättningar att bli det säkra förskolebarnet. För att barnet ska bli säkert måste dock 

pedagogen även inta rollen att överföra ramar och rutiner. Då rollen att bromsa men också 

anpassa sig explicit riktar sig till föräldern och dess önskemål kan vi inte se någon direkt 

koppling till övriga beskrivna roller. Men om en osäker förälder ofta förväntas ha ett osäkert 

barn kan förhållandet vara det omvända med den säkra föräldern som behöver bromsas.  
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5. Diskussion  
I vår studie är syftet att undersöka hur fenomenet inskolning av barn till institutionen 

förskolan görs och hur pedagoger talar om vad ett förskolebarn är. Vi sökte svar utifrån hur 

pedagoger uppfattar sin roll som inskolande pedagoger. Första forskningsfrågan rörde vad ett 

förskolebarn är och hur pedagogerna beskriver detta, samt hur man blir ett förskolebarn. Våra 

teoretiska utgångspunkter menar att detta är under ständig förhandling och omförhandling av 

både vuxna och barn i förskolan. De normer och värden som beskrivs av pedagogerna är 

följaktligen inte universella utan existerar bara i den kontext den pedagogen befinner sig i för 

stunden, vid en annan tidpunkt kan pedagogen helt hypotetiskt inneha ett helt annat svar. Vi 

fann i vår intervjustudie två olika uppfattningar av hur förskolebarn kan förstås. Dessa 

benämndes det säkra och det osäkra förskolebarnet.  

Studien visar att det barn som pedagogerna beskriver som det säkra barnet ligger i linje med 

barndomskonstruktionen det medskapande barnet eller kompetenta barnet men det är till viss 

del inte Dahlberg; Moss och Pences (2001/2006) beskrivning utan snarare Månssons (2011) 

beskrivning. Pedagogerna beskriver ett barn som vet spelets regler och rättar sig efter dessa 

samtidigt som det klarar av att säga ifrån, visa sina känslor och vara i en större barngrupp. 

Månsson (2011) visar i sin studie att kompetenta barn i dagens förskola kan uppfattas som en 

konsekvens av dels en förändrad pedagogik och dels organisatoriska skäl. Bilden av det 

kompetenta barnet existerar enligt Månsson (2011) för att förskolans pedagoger har allt större 

barngrupper att ta hänsyn till när de utformar verksamheten. För att detta ska fungera behöver 

barnen vara autonoma och klara mer själva. Det säkra förskolebarn som pedagogerna 

beskriver är som vi förstår det ett barn som klarar av denna förändrade barncentrerade 

pedagogik med större barngrupper. Det osäkra förskolebarnet har svårare att hantera denna 

situation, vilket medför att pedagogernas ambition är att även dessa barn ska bli säkra. Men vi 

kan ändå se att förskolans pedagoger har en syn på barnet som medskapare, vilket till viss del 

ligger i linje med det paradigmskifte som barndomsforskningen genomgått (Halldén 2007, 

Dahlberg; Moss & Pence 2001/2006). Detta utifrån att det finns en strävan att barnet ska bli 

medskapande och känna sig behövd och lyssnad till i verksamheten.   

Den andra forskningsfrågan rörde vilka inskolningsroller pedagogerna beskriver att de intar. I 

studien identifieras sex olika roller inom tre olika områden. Vi ser att de roller som 
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pedagogerna intar i inskolningen både i relationen till barnen men också till föräldrarna har en 

del i denna strävan att barnen ska bli säkra förskolebarn. De beskriver hur de intar rollerna 

beroende av de individer de möter i de olika situationerna. Pedagogerna bedriver en 

spännande verksamhet där barnen ges möjligheter för horisontell socialisation, vilket bidrar 

till möjligheterna att se förskolan som en spännande plats att vara på. Pedagogerna överför 

ramar och rutiner till barnen för att de ska kunna interagera i den horisontella socialisationen 

på ett adekvat sätt. Trygghet ses som en grundläggande förutsättning för att barnen ska vilja 

vistas på förskolan. Den kan etableras både genom närhet men också genom gemensamma 

aktiviteter i verksamheten. Barnen anpassas på så vis genom lek, närhet, rutiner och 

spännande verksamhet till institutionen förskolan.  

Vi ser alltså att pedagogerna intar de olika rollerna för att göra det säkra förskolebarnet. 

Rollerna och bilden av förskolebarnet kan på ett sätt ses som två sidor av samma mynt. 

Däremot kan vi genomgående se hur fokus i pedagogernas tal ligger på att etablera en relation 

mellan det enskilda barnet och personalen, företrädelsevis den utsedda ansvarspedagogen. 

Relationen mellan pedagog och förälder ägnas även den mycket tid. Övriga barn i gruppen 

och relationerna mellan barnen sätts i flera intervjuer i parentes.  

Det finns en genomgående strävan och ambition att i inskolningen lägga grunden för en 

fortsatt god vistelsetid på förskolan. Detta kan sägas ligga i linje med läroplanens 

(Lpfö98/2010) åläggande att barn och föräldrar ska få en god introduktion i förskolan och att 

en tillitsfull relation ska utvecklas. När pedagogerna riktar sig mot föräldrarna handlar även 

det om att etablera en god kontakt som i förlängningen gynnar barnets anpassning till 

förskolan, dess möjlighet att bli ett säkert förskolebarn.  

Strävandet efter att barnen ska bli det säkra förskolebarnet ser vi som problematisk då det 

innebär en viss likriktning. Denna likriktning ligger i linje med Månssons (2011) beskrivning 

av det kompetenta barnet som en pedagogisk och organisatorisk lösning. Den 

barndomskonstruktion som benämns barnet som medkonstruktör öppnar dock för en större 

variation i synen på barnet och verksamheten då barnen ges möjligheter att påverka och alltså 

anpassa sin förskola efter sina behov (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994/1998, Dahlberg; Moss 

& Pence 2001/2006).  
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Vi visar i vår studie att olika barndomskonstruktioner och bilder av barnet kan vara simultant 

rådande i samma förskolepraktik, till skillnad mot hur Dahlberg och Lenz Taguchi 

(1994/1998) starkt knyter barnet som natur till förskolepraktiken och barnet som kultur och 

kunskapsåterskapare till skolans miljö, med vissa specifika undantag. Däremot visar vi, i 

enlighet med Dahlberg och Lenz Taguchi (1994/1998) och även Dahlberg; Moss och Pence 

(2001/2006) och Halldén (2007), att pedagogernas syn på barn och barndom får konsekvenser 

för deras påstådda handlande i interaktionen med det enskilda barnet men likväl i utformandet 

av och synen på verksamheten.  

5.1 Slutord 
Våra teoretiska perspektiv där vi utgår från förskolan som institution där barn skapar sina 

egna barndomar innebär att vi ser barn som aktiva. Vidare visar vi att flera olika bilder av 

barn och barndom kan existera samtidigt i en inskolningspraktik. Dessa teoretiska perspektiv 

gör att vi inte kan tala om en specifik inskolningsmodell eller roll, utan bilden blir istället 

pluralistisk, vi identifierar flera roller och bilder av förskolebarnet. Den syn vi intar rörande 

socialisation innebär att vi menar att individerna socialiseras och genom detta förhandlar vad 

deras förskola är. Socialisationen kan vara både symmetrisk (horisontell) och asymmetrisk 

(vertikal). 

Detta är en fenomenografisk intervjustudie, vi har således analyserat talet om specifika 

handlingar.  Studiens utformning innebär att vi inte kan säga något om pedagogernas faktiska 

handlingar i situationen utan studien redogör för pedagogernas uttryckta uppfattningar av sitt 

handlande i en inskolningspraktik. Ett möjligt sätt att synliggöra handlingar är att genomföra 

en etnografisk studie, i vilken pedagogens arbete kan observeras. Vidare väcktes frågor hos 

oss om vad förskolans verksamhet kan tänkas bestå av. Vissa pedagoger uttrycker att 

verksamheten stannar av under inskolningen, medan andra betonar vikten av att den fortsätter. 

Detta är ett intressant ämne vilket tyvärr faller utanför denna studies ram men skulle kunna 

undersökas i en annan studie. De pedagoger vi intervjuat har olika uppfattningar men 

gemensamt är de alla kvinnor, vi har funderat över om studien skulle få annorlunda utfall om 

pedagogerna var män. Samtidigt kan resultatet bli annorlunda bara för att de intervjuade 

pedagogerna har annan bakgrund eller erfarenhet än just våra pedagoger.  
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Bilaga 1 

Inskolning till förskolan – förskollärares syn på inskolningspraktiken   

Hej 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarprogrammet vid Örebro universitet. 

Under hösten skriver vi vårt examensarbete inom ämnet Pedagogik med didaktisk 

inriktning. Uppsatsen behandlar ämnet inskolning ur ett förskollärarperspektiv och är en 

intervjustudie.  

Vi tycker det är roligt att du vill delta i vår intervjustudie. Värt att poängtera är att denna 

intervju är frivillig och att du har rätt att avbryta ditt deltagande. Intervjun kommer att 

spelas in och sedan transkriberas. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

du som intervjuas kommer vara anonym. Intervjuerna kommer alltså inte kunna spåras 

till varken dig som person eller din arbetsplats. Vi kommer endast använda materialet i 

denna uppsats.  

Vi vill gärna att du inför intervjun funderar lite över bifogade frågor.  

Uppsatsen kommer att ventileras under höstterminen 2011 vid Örebro universitet.  

 

Tack på förhand! 

 

Helena Eklund       Ida Wahlqvist 

xxxx-xxxxxx       xxxx-xxxxxx 

 



 

                                                                                                                                               

Bilaga 2                                                       

Hur är inskolningen utformad hos er?  

• Vilka ramar har ni?  
• Hur har ni bestämt dem? 

Hur är din idealinskolning utformad? 

Vad tycker du är viktigt vid en inskolning?  

• Hur gör du för att uppfylla detta? 

Vem är inskolningen till för?  

Hur vet du att inskolningen är färdig? 

• Vad styr detta? 
• Vem styr detta? 

När är man ett förskolebarn? 

• Hur blir man det? 

Vad tänker du när du hör frasen ”en god start i förskolan”? 

Vad är trygghet? 

• Hur arbetar du för att nå dit? 
• Har din syn på trygghet förändrat sig över tid? 

Hur tänker du om nappar/snuttefiltar?  

• Har ni några särskilda regler kring dessa? 

 


