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Abstract 

 

”When should I leave, shall I wave now?” – An analysis about parents participation in and 

maintaining of the preschool-discourse 

 

 

The purpose of this study was to explore parents experience of prepartory training at preschool with 

their children. However, the study came to be about how parents express participation in the preschool 

discourse. I have interviewed six adults who participated in preparatory training with their children 

during the fall of 2015. Through interviews, a picture emerges of the preschool discourse. The parents 

statements have been analyzed according to Michel Foucault's theories of discourse, power and subject 

positions. The results show that adults express that they want to follow the preschool plan for 

preparatory training and feel secure when the preschool teachers have a clear direction with induction. 

The informants also reflect the preschool taken for granted, which I associate with the institution 

conditioned childhood, and perception of the child as competent. 
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Sammanfattning 

 

”När ska jag gå, ska jag vinka nu? – En analys av föräldrars medverkan i och upprätthållande av 

förskolediskursen. 

 

Syftet med den här studien var att undersöka föräldrars upplevelse av inskolningssituationen i förskolan 

tillsammans med sina barn. Men studien kom istället att handla om hur föräldrarna uttrycker deltagande 

i förskolediskursen. Jag har intervjuat sex föräldrar som under hösten 2015 deltagit i inskolningar i 

förskolan tillsammans med sina barn. Genom intervjuer träder en bild av förskolediskursen fram. 

Föräldrarnas utsagor har analyserats utifrån Michel Foucaults teorier om diskurs, makt och 

subjektspositioner. Resultatet visar att föräldrarna utrycker att de vill följa förskolans plan för inskolning 

och känner sig trygga när pedagogerna har en tydlig riktning med inskolningen. Informanterna ger också 

uttryck för förskolan som förgivettagen, vilket jag kopplar ihop med den institutionerade barndomen 

och synen på barnet som kompetent. 

 

 

 

Nyckelord: förskola, diskursanalys, inskolning, förskoleföräldrar 
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1. Inledning 

Efter att i över tio år ha arbetat i förskolan gick jag igenom en intensiv period av inskolningar på min 

nya arbetsplats. Vi var en nyöppnad förskola, vilket gav oss många familjer som kommit in på 

garantiplatser. När de sedan kom in på förskolor närmare hemmet eller högre upp på önskelistan flyttade 

de och gav plats till nya barn att skolas in. Detta gav upphov till att jag allt mer började fundera på den 

del av förskoletiden som i läroplanen för förskolan, Lpfö-98/2010 (Skolverket 2010, s. 14) kallas 

introduktion, men som i dagligt tal gå under benämningen inskolning. Vad är det som händer under 

inskolningen? För vem finns den? Och varför ses det som en naturlig del av ett barns liv?  Många 

inskolningar såg jag som transformeringar. Familjer klev in med sina barn, några med oro inför den 

stora förskolstarten, andra med föreställningar om att det bara skulle bli kul. Och några veckor, eller för 

vissa, månader senare var de alla förskolebarn, inskolade. Skolade in i förskolans värld där mycket är så 

annorlunda jämfört med det som finns utanför. Barnen har tillgång till en värld de inte kan dela med sina 

närmaste, annat än genom pedagogernas tolkningar av den som förmedlas. I egenskap av både pedagog 

och förälder är just helheten, förskolans relation till familjen, en intressant vinkling på uppdraget som 

förskollärare. Under arbetets gång har mitt fokus dock förskjutits något. I litteraturen och genom de 

intervjuer jag gjort framträder en bild av förskolan som förgivettagen. Eftersom jag själv arbetar som 

pedagog i förskolan har det alltid varit en självklarhet, men med hjälp av ett diskursanalytiskt synsätt har 

jag kunnat ställa mig utanför det som för mig är självklart och försökt få syn på hur det som kan kallas 

förskolediskurs ser ut och upprätthålls. Det diskursanalytiska synsättet innebär att det som sägs, skrivs 

eller på annat sätt av människor uttrycks (eller inte uttrycks!) är det som ska studeras och att detta 

sammantaget bildar olika diskurser.  

Andelen inskrivna barn i förskolan i ålder 1-5 år var under 2014 enligt Skolverkets statistik 83 procent 

(Skolverket 2015). Om vi endast ser på femåringarna är procentandelen 93. Det vill säga, en väldigt stor 

del av Sveriges barnfamiljer har en relation till förskolan. En sökning på sajten Familjeliv.se på ordet 

inskolning ger tio sidor med olika inlägg med tillhörande diskussion och svar. Det är tydligt att 

inskolning, och då framförallt inskolning som inte gått bra är ett ämne som berör och som vuxna har ett 

stort behov att diskutera och ventilera. Här uppvisas en mycket tydlig bild av ett vi och dem, och många 

inlägg i forumen handlar om att föräldrar upplever att de inte blir lyssnade på och befinner sig i ett 

underläge gentemot förskolepedagogerna. Signaturen  Metalgirl skriver så här: 

Jag har efter det bett om förlängd inskolning, men vi har ingen plan ännu för hur länge den ska 

pågå. Så jag undrar om det är någon som vet vad jag har för rättigheter? Kan jag dra ut på 



7 

 

inskolningen i flera veckor, fast det var tänkt att de endast skulle vara fem dagar?1 (Familjeliv 

a) 

 

I min undersökning finns dock inga sådana exempel, men genom att utföra diskursanalys på utsagor kan 

jag visa att det talas om vi och dem samt att pedagogerna i sina positioner i förskolan har makt som både 

föräldrar och pedagogerna själva bör förhålla sig till för att i möjligaste mån undvika det som skribenten 

på Familjeliv ovan ger uttryck för.  

Genomgående i texten kommer jag att benämna de inskolade barnens följeslagare under 

inskolningstiden som föräldrar. Ordet förälder har i uppsatsen betydelse av barnets närmaste vuxna och 

behöver alltså inte vara en biologisk mamma eller pappa. Jag är medveten om att ordet förälder för de 

flesta har en biologisk innebörd, men för läsbarhetens skull är det det mest adekvata uttrycket för att  

ringa in betydelsen av vuxen i nära relation till ett barn. Informanterna har ocskå vid intervjutillfället fått 

ange vad de vill bli kallade för i relation till barnet och har benämnt sig som mammor och pappor. 

Syftet med denna kvalitativa intervjuundersökning var från början att belysa hur föräldrar uppfattar 

inskolningsprocessen. Under arbetets gång har dock inriktningen förskjutits. Först omärkligt, sedan 

omöjligt att bortse från. Detta innebar att bearbetningen av mitt material behövde ske på ett annat sätt 

och att frågeställningarna som jag utgått ifrån när jag skapat mina intervjufrågor inte längre var lika 

relevanta. Min intention var att ta reda på mer om hur vuxna upplever till exempel delaktighet under 

inskolningen, men nu får istället processen inskolning tjäna som grund för utsagor om hur föräldrar tar 

till sig och blir en del av förskolediskursen. 

                                                 
1 http://www.familjeliv.se/forum/thread/71036009-jobbig-inskolning-15-aring 

 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/71036009-jobbig-inskolning-15-aring
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att visa på hur föräldrar tar till sig och upprätthåller en rådande 

förskolediskurs.  

Mina frågeställningar för att nå fram till syftet är 

 

- Hur talar föräldrar om delaktighet under inskolningsprocessen 

- Hur uttrycker föräldrar tillit till förskolan och pedagogerna 

- Hur deltar och upprätthåller föräldrar förskolediskursen 

 

2. Bakgrund 

 

Nedan ger jag en bakgrund på vilken min undersökning vilar. 

 

2.1 Förskolan – från kontroll till utbildning 

Förskolan som institution i samhället har funnits i olika former och under många namn sedan mitten av 

1850-talet. Då kallades de barnkrubbor till vilka industriarbetande mödrar kunde lämna in sina barn 

under sin arbetstid. Det handlade om ren omsorg och Sven Persson skriver i sin bok Förskolan i ett 

samhällsperspektiv (1991) om att barnen fick mat och hölls rena. Ingen pedagogisk verksamhet bedrevs. 

I slutet av 1800-talet öppnade så något kallat barnträdgårdar, med inspiration från Tyskland. Dessa var 

avgiftsbelagda och vände sig således till borgarklassens barn. Några timmar om dagen kunde dessa 

lämna hemmet, där omsorgen sköttes av modern, för att sysselsättas med pedagogiska aktiviteter av för 

dessa ändamål utbildad personal. I början av 1900-talet öppnades så den första folkbarnträdgården som 

finansierades av välgörenhet. Till dessa var också de barn som kom från fattiga familjer välkomna och 

det anordnades med regelbundenhet också så kallade mammamöten. På dessa upplystes mammorna om 

moral och barnuppfostran, välgörenheten förde alltså med sig ett visst mått av kontroll över de fattiga 

familjerna (Persson 1991, s. 15).  

Under 1930-talet kom barnpsykologin till Sverige i form av psykologerna Elsa Köhler och Hildegard 

Hetzer från Wiens psykologiska institut. De bidrog med sina utvecklingspsykologiska kunskaper och 

hävdade att psykologi borde vara grunden för pedagogiken inom småbarnsfostran i till exempel 

barnträdgårdarna.  När sedan arbetarrörelsen växte och socialdemokratin fick majoritet i riksdagen 1932 

kom nästa förändring. Socialdemokratin drev frågan om att barnomsorgen skulle bedrivas med 
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skattemedel och på så vis komma under statlig kontroll. Barnen (och familjerna) kunde på så sätt fostras 

utifrån arbetarrörelsens ideal, inte med välgörenhet och borgerlig lydnadsuppfostran som grund (Persson 

1991, s. 17). Alva Myrdal blev en förgrundsfigur och startade en första utbildning för 

småbarnsfostrarinnor, socialpedagogiska seminariet, i vilket utvecklings – och inlärningspsykologiska 

teorier lärdes ut.  Myrdal gjorde kopplingen mellan omvårdnad och pedagogik och hennes vision var att 

införa så kallade storbarnkammare. Dessa skulle inte endast finnas för att tillfredsställa industrins behov 

av arbetskraft utan också för att underlätta för hemarbetande mödrar men framför allt för barnens skull. 

Det nya vetenskapliga synsättet på barnet gjorde att det plötsligt fanns experter på barnuppfostran, inte 

utifrån moraliska eller religiösa föreställningar, utan från ett objektivt vetenskapligt håll. Staten tog mer 

ansvar för familjernas välfärd och med ansvar kom också kontroll. Sociala ingenjörer arbetade fram sätt 

att förändra medborgarnas tankebanor så att de bäst kunde komma stat och samhälle till gagn. 

Folkhemmet växte fram och levnadsstandarden ökade för de flesta och statens ansvar för, men också 

inblandning i familjen ökade. Barnbidraget infördes 1937 och i och med att fler och fler fick ett 

drägligare liv, ökade landet produktion och det behövdes mer arbetskraft. Kvinnorna måste ut i arbete. 

De första statliga bidragen för att driva förskoleverksamhet betalades ut 1944 och detta kom att 

underlätta att få ihop arbetskraft (Persson 1991, s. 37).  Men på 60-talet var det dock fortfarande en liten 

del av familjerna som hade tillgång till offentlig omsorg och socialstyrelsen signalerade att daghem var 

en lösning om kvinnan förvärvsarbetade, men det var ändå bäst för barnet att vara hemma (Persson 

1991, s. 38). 1972 kom så barnstugeutredningen i vilken det slogs fast att utbyggnaden av förskolan var 

nödvändig, bland annat av utbildningspolitiska skäl, då förskolan ansågs kunna fungera som 

förberedelse inför skolstarten.  Förskolan skulle också ta inspiration av Piagets kognitiva 

utvecklingsteori och ansågs nu helt och hållet, med dagens populära uttryck, vila på en vetenskaplig 

grund. Förskolan kom att ingå som en del av det familjestödsystem med t.ex. barnavårdscentralen som 

byggs upp av samhället (Persson 1991, s. 42). 1975 kom Förskolelagen, vilken innebar att det för alla 

sexåringar blev en avgiftsfri förskola 525 timmar om året och att alla kommuner tvingades bygga ut sin 

förskoleverksamhet så att alla som hade behov av den fick tillgång till det (Utbildningsdepartementet 

2006, s. 25).  Förskolan låg under det familjepolitiska paraplyet, men under 90-talet börjar en politisk 

vilja att föra över förskolan till utbildningsdepartementet att visa sig. 1998 kommer så också den första 

läroplanen för förskolan i vilken det fanns uttalade mål för verksamheterna att leva upp till och 

förskolan ansågs nu som starten för barnets utbildningsresa. Alla barn hade dock ändå inte tillgång till 

förskola, avgifterna varierade mellan landets kommuner och barn till föräldralediga eller arbetslösa 

behövdes inte ges plats i förskolan. För att råda bot på detta infördes maxtaxa och allmän förskola och 

2003 var reformen genomförd (Utbildningsförvaltningen 2006, s. 74).   
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Vad jag vill visa med denna historiska (och något sporadiska) genomgång av förskolans historia i 

Sverige är att förskolan gått från att vara ett sätt att hålla reda på arbetarklassens barn till att ge 

möjlighet till ökad arbetskraft och fram till idag då vi ser förskolan som något som finns för barnen som 

vistas i den. Ur ett föräldraperspektiv är den historiska genomgången intressant då den tydligt visar att 

de vuxna gett upp något av ansvar och makt över barnens fostran och omsorg till experter på barns 

utveckling och lärande.  

 

2.2 Inskolning och förändrad syn på barnet och barndomen 

Inskolning, eller introduktion som det heter i förskolans läroplan (Skolverket 2010, s. 14) går som 

fenomen inte att studera isolerat utan behöver ses i ett större perspektiv. Hur inskolning går till beror på 

hur förskolan ser ut. Och förskolans funktion och plats i samhället beror i sin tur på vår syn på barn och 

barndom. För att förstå hur synen på barnet har förändrats kan vi göra ett nedslag inom 

barndomsforskningen. Annica Löfdahl skriver i boken Kamratkulturer i förskolan (2014, s. 9) att det i 

den utvecklingspsykologiska forskningen finns ett sätt att betrakta barn som passiva mottagare av 

omgivningen och som deltagare i en socialisationsprocess för att så småningom bli fullgoda 

medborgare. Socialisationsprocessen syftar till att föra över önskvärda normer och värden till barnen 

som då alltså blir mer fullkomliga människor. Med detta synsätt ses barnen som becomings, alltså 

blivande (Halldén 2007, s. 31). Motsatsen till barnet blir då den vuxne som ansågs som being, alltså 

varande, med andra ord en färdig människa. Gunilla Halldén menar i sin bok Den moderna barndomen 

(2007, s. 31) att diskussionen kring dessa begrepp är grundläggande för den nya barndomsforskningen. 

Begreppet becoming syftar på barnet som någon som är på väg att bli något, alltså än så länge 

ofullkomlig. Med utvecklingspsykologiska glasögon på är det lätt att inta detta perspektiv, olika stadier 

ska genomgås och detta är universellt. När barnet sedan blir vuxen är det en beeing, alltså färdig.  

Utvecklingspsykologin har också delat in barns utveckling i stadier och barn har varit föremål för 

bedömningar utifrån dessa. Själva barndomen blir med detta synsätt inte något värdefullt i sig, utan en 

vuxenstyrd transportsträcka mot den “färdiga människan”. Men en annan forskningsgren, sociologin, 

började i mitten av 1980-talet intressera sig för barndomen vilket förde med sig att paradigmskifte 

skedde i slutet av samma årtionde (Engdahl 2007). Med det menas att grundläggande värderingar och 

föreställningar byts ut mot nya. Ingrid Engdahl menar i sin avhandling Med barnens röst (2007) att 

barndomssociologin lyfte fram att barnet var en viktig kategori medborgare som också skulle betraktas 

som varande. Barnet var viktigt i samhället, inte för vad det skulle bli utan för det de var. Barndomen 

började också betraktas som en socialt konstruerad kategori, vilket gör att barnet är med och skapar 

barndomen. Barndomen blir också givetvis beroende på strukturella faktorer och kultur, vilket i sin tur 
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påverkar annat som spelar in på hur barndomen konstrueras, till exempel vuxnas syn på förskolan. 

Löfdahl (2014) hänvisar till James och James som menar att barn är en del av den kulturella styrningen 

av hur barndomen konstrueras. Detta görs genom att de deltar i aktiviteter inom olika sociala sfärer, till 

exempel förskolan i vilken det finns villkor för barn och barndom. Barnet ses som en kompetent social 

aktör och det går inte att se på barndomen och barnet som universellt och det går heller inte längre att 

generalisera barnets utveckling genom att mäta och jämföra med andra utifrån utvecklingspsykologiska 

teorier. Ett annat begrepp som är förknippat med det kompetenta barnet är agens (Löfdahl 2014, s. 11). 

Barnet innehar agens, alltså är medskapare av sin utveckling. Ett dialektiskt förhållande uppstår; barn 

deltar i att producera sociala konstruktioner av barn och barndom vilket påverkar barns situation. 

Löfdahl (2014, s. 12) nämner dock att barnens agens inte alltid är giltig utan hänvisar till Mayhall som 

med sitt begrepp generationing sätter fingret på hur barn och vuxna tillsammans är delaktiga i en 

process som skapar och upprätthåller positioner och att maktbalansen inte är jämlik (Löfdahl 2014, s. 

12). Alltså, barndomen är relaterad till de vuxnas sätt att ordna tillvaron, de är de vuxna som har den 

grundläggande agensen.  

I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö – 98/2010 från 2010 nämns inskolning på en rad och då 

under beteckningen introduktion: ” Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina 

föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Skolverket 2010, s. 14). 

Att inskolningar ser ut som de gör beror alltså inte på några styrdokument utan på den rådande synen på 

barnet och barndomen. En del litteratur har givetvis skrivits om inskolningsfasen. I Niss och 

Söderströms bok (2006) Små barn i förskolan finns ett kapitel med namnet inskolning som på fem sidor 

bland annat slår fast: ”Huvudmålet med inskolning är att pedagogerna har lyckats få barnets förtroende 

och skapat en positiv relation till barnen. Då kan barnen så småningom låta sina föräldrar gå” (Niss & 

Söderström 2006, s. 111). Citatet säger något om synen på barnet. Barnet skrivs fram som ett passivt 

objekt, ett föremål för pedagogens ansträngningar att skapa förtroende. Alltså som en becoming. Det är 

pedagogen som har agens.  

Maria Simonsson och Mia Thorell (2010) skriver i en artikel gällande hur inskolningspraktiken görs av 

barn, att barn idag har en institutionaliserad barndom och att inskolningen till förskolan är en del av den 

(Simonsson & Thorell 2010). De skriver vidare att de inte lyckats hitta speciellt mycket forskning kring 

inskolningsperioden i förskolan, utan att forskningen istället har inriktats på inskolning i skolan. Jag 

delar den erfarenheten. De få böcker som har skrivits om inskolning, till exempel Marie Arnesson 

Eriksson bok En bra start (2010) hänvisar inte till någon forskning utan bygger på de erfarenheter hon 

själv har av inskolning. 



12 

 

Idag lever begreppen beeing och becomings sida vid sida, både när det gäller vuxna och barn. Att vara 

färdig när man är vuxen tillhör en annan värld, idag lever vi i ständig förändring (Halldén 2007). 

Den här nya synen på barnet torde vara en av anledningarna till att förskolan och inskolningsprocessen 

ser ut som den gör idag. Simonsson och Thorell (2010) skriver med hänvisning till bland annat Halldén 

att barnet är medskapare i inskolningssituationen. Med detta vill jag kort belysa skillnaderna mellan de i 

den svenska förskolan rådande inskolningsmetoder. Den ena, som jag väljer att kalla “traditionell 

inskolning” bygger på anknytningsteori och barnet ses som skört och passivt. Den andra som ofta går 

under namnet ”föräldraktiv inskolning” grundar sig alltså i synen på barent som en aktiv medskapare av 

sin inskoling. Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby och Mary Ainsworth på 1950-talet 

(Broberg m.fl. 2006, s. 54). Anknytningsteorin innebär att varje barn föds med ett anknytningssystem 

som underhålls av anknytningsbeteenden viket resulterar i en anknytning. Anknytning innebär en inre 

representation av relationen till en annan människa, oftast en förälder som då kallas anknytningsperson 

(Broberg m.fl. 2006, s. 55). Detta gör att inskolningen sker mot en pedagog som ska fungera som 

ställföreträdande anknytningsperson och barnet vänjs in under längre tid i en stegrande grad. Det är 

oklart hur föräldraaktiv inskolning uppstod, men med diskussionen kring beeing och becomings samt 

synen på barnets medskapande av sin barndom för ögonen, verkar det gå i linje med hur den rådande 

synen på barnet är idag. Tanken med den föräldraaktiva inskolningen är att barnet tillsammans med sin 

vuxne blir introducerad i förskolans värld. En ställföreträdande anknytningsperson blir inte lika viktig 

utan det är platsen och idén om förskolan som barnet skolas in i. Genom att ta del av detta tillsammans 

med en vuxen som barnet känner tillit till, finns det möjlighet för barnet att vara med och göra sin 

inskolning. Förskolan blir på så sätt barnets värld som de som ingår i den är medskapare till. Det innebär 

att barnets vuxne får en ny position att förhålla sig till, som en del av barnets konstruktion av barndom, 

inte helheten. Halldén skriver:  

barn måste idag klara av att befinna sig på platser där deras identitet är förhandlad och inte 

definierad via familjen. Barn måste klara sig i institutionella landskap där de agerar som 

individer och detta kräver en grundläggande tillit (2007, s. 37). 

 Alltså, förskolan står för en annan miljö än hemmet och den rådande synen på barnet idag ger inte bara 

barnet möjlighet att påverka sin barndom, utan ställer faktiskt det kravet på barnet. Men även i den 

föräldraaktiva inskolningen finns inslag av anknytningsteori. Det som John Bowlby (1994) kallar trygg 

bas manifesteras under inskolningen genom att den vuxne uppmanas att inta en stöttande men passiv 

roll. Bowlby menade att föräldern skulle vara som en trygg bas för barnet att utgå och återvända till när 

denne utforskar världen (1994, s. 25). 
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3. Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

Som teoretiskt ramverk och utgångspunkt till min undersökning har jag valt att utgå från diskursanalys 

som innebär en uppfattning om att tillträdet till verkligheten går genom språket. Jag har hämtat min 

mesta inspiration till diskursanalysen från Michel Foucaults arbete med att utveckla teorin kring den. 

Michel Foucault var den som enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 19) började med att 

utveckla teori och begrepp inom diskursanalysen. Han ville kunna visa att det finns kunskapsregimer 

och i dessa strukturer som reglerar vad som anses som sant eller ej. Foucault menade att makt är det som 

skapar och upprätthåller vår sociala omvärld. 

I detta avsnitt avser jag att introducera diskursanalys som en metod och ett analysverktyg samt 

presentera några viktiga begrepp för min undersökning. 

 

3.1 Diskurs 

Iver B. Neumann beskriver diskurs i sin bok Mening, materialitet och makt (2003) :  

En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få 

fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 

verklighetskonstruerande för sin bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 

relationer (2003, s. 17). 

Alltså, diskurs kan ses som ett sammanhang i vilket det finns “regler” för hur världen ska uppfattas. 

Men en diskurs är inte statisk eftersom den upprätthålls genom de som deltar i den. Dock ligger det i 

diskursens natur att den vill förbli som den är, vilket innebär att nykomlingar inom en diskurs ganska 

snabbt bör börja delta i upprätthållandet av den för att inte anses som avvikande eller till och med 

uteslutas ur den. Foucault uttrycker det så här: ”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte 

uppfyller vissa krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem. Mer exakt: alla diskursens 

områden är inte lika öppna eller lätta att tränga in i” (1993, s. 26). 

Men det gäller inte bara det talade ordet. Foucault skriver i Viljan att veta (2002) gällande tal om, eller 

snarare tystnaden kring sexualitet under 1700-talet att: 

Man bör inte göra en enkel tudelning i vad som får och vad som inte får sägas. Hellre bör man 

försöka definiera de olika sätten att inte tala, hur de som får och de som inte får tala fördelar 

sig, vilken typ av tal som är tillåtet eller vilket slags diskretion som krävs av bådadera (2002, 

s. 52). 
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Det här handlar om en historisk genomgång av sexualitetens diskurs, men är intressant när det gäller 

analysen av andra diskurser också. Foucault menar att även tystnad utgör utsagor om verkligheten och 

är med och formar och upprätthåller diskursen.  

 

3.2 Diskursanalys 

Diskursanalysen utgår enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000, s. 11) från socialkonstruktionismen. 

Vivien Burr skriver i sin bok Social Constructionism (2015, s. 4) att det inte går att definiera vad 

socialkonstruktionism som begrepp står för eftersom det finns så många olika inriktningar och författare 

och det finns inget som de alla har gemensamt. Burr menar att vi istället får betrakta en 

socialkonstruktionist som någon som utgår från en eller flera av premisserna nedan: 

- Det finns ingen objektiv sanning om världen. De som är verkligheten för mig är bara en spegling 

av mig själv och den diskurs jag befinner mig i. 

- Vår kunskap om och syn på världen är historiskt och kulturellt präglad. Det finns ingen essens 

inom människan utan den är konstruerad och kan därmed vara på ett annat sätt. 

- Vi upprätthåller vårt sätt att se på världen genom sociala processer i vilka vi bygger 

gemensamma sanningar och driver en kamp om vad som är sant och falskt. 

- I den framförhandlade bilden av världen finns det handlingar som är naturliga och andra som 

otänkbara. Olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar. 

Socialkonstruktionismen har enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 11) fått kritik för att med 

sitt sätt att se på världen som om den kunde vara annorlunda, helt lämna den sociala regelbundenheten 

utanför. Men diskursanalytikerna menar att även om till exempel en sanning i princip kunde vara 

annorlunda, så reglerar den konkreta situationen (diskursen) vad som kan uttryckas som sant. 

Exempelvis är Sverige idag en sekulariserad stat, men många av oss som lever i Sverige kan ändå prata 

om människan som en varelse med själ, vilket kan sägas vara kopplat till en tro på något större än 

människan själv. Uppfattningen om att själen finns inom människan kunde vara annorlunda. 

Förutsättningen för att tala om själen är att ordet med dess innebörd finns för oss att använda och att det 

dessutom är tillåtet att se på människan som tudelad.  

Det finns olika sätt att se på diskursanalysen, men det finns gemensamma drag: tillträdet till 

verkligheten går genom språket. Världen får sin betydelse genom diskursen. En händelse kan ske 

oberoende av människan, men dess mening skapar vi med språket (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 

s. 15). Alltså betyder inte händelsen samma sak för alla, men de som befinner sig i samma diskurs kan 
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enas om en betydelse. Språket kan ses som en maskin i vilken den sociala världen, sociala identiteter 

och sociala relationer konstrueras. Genom språket förändras då också världen och det pågår en ständig 

strid på den diskursiva nivån mellan förändring och upprätthållandet av den sociala världen (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000, s. 16). 

Bolander & Fejes (2015, s. 94) skriver att allt material inom diskursanalysen ses som språkliga utsagor 

vilka beskriver en verklighet. Eftersom alla utsagor beskriver verkligheten, gör de också anspråk på att 

vara sanna. Inom en diskurs finns många beskrivningar av olika verkligheter, men inom den finns också 

en maktordning som avgör vilken utsaga av verkligheten som får status som den riktiga sanningen.  

 

3.3 Makt 

Eftersom vissa beskrivningar av verkligheten anses som mer korrekta inom olika diskurser är det inte 

svårt att förstå att Foucault applicerade ett makt-perspektiv på sin teori om diskurs. Makt och kunskap 

hänger samman enligt Foucault (1993). Thomasse (2007, s. 138) skriver att det måste till maktstrategier 

för att kunna etablera kunskap. Någon måste avgöra vad som ska anses som sant eller falskt inom 

diskursen. Detta görs genom utestängningssystem som enligt Foucault är ”ett historiskt, modifierbart 

och institutionellt tvingande system” (Foucault 1993, s. 11). Dessa är tre till antalet; det förbjudna ordet, 

avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning (Foucault 1993). Det förbjudna ordet handlar om att det 

inom en diskurs kan finnas sådant som inte kan eller får sägas. Avskiljande av vansinnet innebär att det 

inom diskursen finns en tydlig gräns mellan förnuft och vansinne och att det beroende på vilken position 

du har inom diskursen samt vilken sida av ovan nämnda gräns du befinner dig på, om subjektets utsagor 

ska tas på allvar eller inte. Viljan till sanning till sist, vilken Foucault menade handlar om motsättningar 

mellan det som anses sant och det som tas för falskt. Makt finns och skapas mellan 

subjektspositotionerna inom en diskurs (Foucault 1993). Makten är relationell och ger möjligheter för 

vissa, men begränsningar för andra, beroende på vilken subjektsposition hon har inom diskursen 

(Bergstöm & Boréus 2012, s. 361). 

3.3 Subjektsposition 

Utifrån diskursen finns möjliga positioner att inta. Dessa kallas subjektspositioner. Enligt Foucaults sätt 

att se på det är inte alla positioner tillgängliga för alla och diskurser kan vara både exkluderande och 

marginaliserande. Vissa positioner i en diskurs innehar makt gentemot andra positioner. Genom att inta 

olika subjektspositioner både möjliggörs och begränsas människors handlingar (Bergström & Boréus 

2012, s. 371). Enligt Foucault är subjektet inte en autonom enhet utan är beroende av sin position inom 

diskursen (Foucault 1974, se Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 21). 
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4. Tidigare forskning  

 

Nedan redovisar jag ett urval av forskning kring inskolning och förskolediskurs. 

 

4.1 Inskolning 

Med min tidigare intention för denna uppsats torde detta avsnitt handla om tidigare forskning kring 

inskolning. Som jag nämnt ovan finns inte speciellt mycket sådan. Forskning utifrån det nya paradigm 

som nu råder då barnet ses som medskapare av sin barndom är till exempel Annika Månssons (2011) 

forskning om hur barn positionerar sig utifrån ett genusperspektiv under inskolningen. Hon beskriver att 

vi i Sverige ser inskolningen som något avgörande, både för barnet men också för familjen och att 

förskola i Sverige är en viktig del i samhället och för familjen. Utifrån detta visar hon med sin 

undersökning hur barnet går in i olika positioner och att dessa är förutbestämda samt att de ofta är 

beroende på vilket kön barnet har.  

I avhandlingen Dagliga separationer och tidig daghemsstart av Ingrid Hårsman (1994) finns ett 

psykologiskt perspektiv. Hårsman utgår från anknytningsteorin utvecklad av Ainsworth och Bowlby för 

att studera hur 26 små barn hanterar att börja i förskolan, bland annat hur de reagerar på separation från 

sina vuxna. Hårsman observerade detta och fick fram tio förklaringsfaktorer för hur och varför barn 

reagerar på separationen. Två av dessa är arten av moderns bindningsrelation till barnet och arten av 

barnets bindningsrelation till modern2. Hårsman menar att det blir enklare för barnet att börja förskolan 

om barnets vuxne kan förstå och tolka det som barnet förmedlar och därefter hantera barnets beteende 

vid de återkommande separationer som sedan oundvikligen ska ske. En annan faktor är relationen 

mellan barn och förskolepedagog, vilken Hårsman menar har stor inverkan på hur inskolningen går. 

Sammantaget kommer dessa tio förklaringsfaktorer, av vilka jag berört tre, att samverka och påverka 

barnets mognad och utveckling vid daglig separationen från sin vuxne. Hårsman (1994) kommer fram 

till att det är av betydelse om barn och vuxna som kommer in i förskolan är trygga samt att pedagogerna 

är lyhörda för och uppfattar barnens reaktioner vid separation från sina vuxna på ett riktigt sätt. Hårsman 

(1994) poängterar dock att eftersom alla barn är olika, kommer de också att reagera olika vid inskolning 

på förskolan.  

 
 

 

                                                 
2 Hårsman använder moder i sin avhandling, idag används snarare anknytningsperson, det vill säga den eller de vuxna som 
är känslomässigt närmast barnet. 
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4.2 Förskolediskurs 

Christina Gars (2002)  avhandling Delad vårdnad är en studie som vill förstå hemmets och förskolans 

samarbete kring barnen. Den är inte uttalat diskursanalytisk utan har ett hermeneutiskt perspektiv, men 

eftersom den också studerar det som sägs och görs inom förskolan får den ingå här. Gars (2002) menar 

att barndomen idag är offentlig och att samhället och familjen tillsammans ansvarar för barnets 

utveckling. Hon uttrycker att vuxna med förskolebarn och pedagoger inom förskolan iscensätter en ny 

sorts barndom beroende på hur de talar och handlar. Avhandlingen består av flera delar, bland annat har 

Gars (2002) gjort en intervjustudie i vilken förskollärare och föräldrar uttalade sig om innehållet i och 

upplevelsen av så kallade föräldrasamtal3. Gars (2002) använder sig också av uttrycket 

institutionaliserad barndom till vilket hon knyter frågan om vilken funktion en sådan barndom förväntas 

fylla utifrån föräldrarnas respektive förskollärarnas perspektiv. Gars (2002) visar utifrån sin analys av 

intervjusvar gällande föräldrasamtal, på en skillnad mellan grupperna. Förskollärarna ser den 

institutionaliserade barndomen som en funktion för korrigering av de barn som inte passar in i normen, 

medan föräldrarna uttryckte stort engagemang i sina barns relationer till andra barn i gruppen och 

således såg den institutionaliserade barndomen som en kvalificering till vidare engagemang i samhället. 

Gars (2002) berör också relationen mellan hem och förskola och vem som har tolkningsföreträde när de 

möts.  

En som har gjort en diskursanalys i förskolan är Linda Palla som med sin avhandling Med blicken på 

barnet (2011) har undersökt hur förskolebarnet konstrueras genom hur det talas om det inom en 

specialpedagogisk diskurs. Palla (2011) har speciellt riktat in sig på hur barnen skapas som subjekt när 

de uppvisar beteenden som avviker och hur personalen i förskolan genom sitt sätt att tala om detta ger 

möjligheter och begränsningar för barnen att vara inom förskolan. Palla (2011) har gjort intervjuer med 

två specialpedagoger, spelat in 13 handledningssamtal mellan specialpedagog och förskolepedagoger 

samt tagit del av skriftlig dokumentation kring 15 barn. Palla (2011) visar med sin studie att det genom 

språket pågår en konstruktion av det normala barnet genom förhandlingarna om vad som ska ingå eller 

uteslutas i konstruktioner av special inom ordet specialpedagogik. Resultaten ger också en förståelse för 

vilka olika identiteter som barnen erbjuds eller tilldelas på förskolan. Den observerade diskursiva 

praktiken skapar ett visst handlingsutrymme för barn i förskolan att vara och agera annorlunda, så länge 

som variation inte blir alltför uttalad, permanent eller omfattande i förhållande till ålder eller krockar 

med alltför många av förskolan rutiner och regler.  

                                                 
3 I Lpfö -98/2010 benämns dessa samtal utvecklingssamtal och jag får uppfattningen att det är dessa Gars menar. 
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5. Metod och tillvägagångssätt 

 

Nedan beskrivs den metod och de tillvägagångssätt som jag använt mig av för att få svara på 

frågeställningarna utifrån undersökningens syfte, samt hur bearbetningen av material har gått till. 

Avsnittet avslutas med etiska överväganden samt validitetsfrågan. 

5.1 Val av metod för insamling av material och analys av den samma 

Syftet med studien var från början att undersöka hur vuxna uppfattar och uttrycker sig kring inskolning 

av sitt barn på förskolan. Därför valde jag att använda diskursanalys, vilket fungerar både som metod 

och analysinstrument. Valet av diskursanalysen var självklart, då jag ville analysera vad de vuxna 

uttryckte och med detta vilken sanning om förskolan som skapas utifrån händelsen inskolning. Med 

materialet för ögonen växte en delvis ny frågeställning fram, beroende på just diskursanalysen. Winther 

Jörgensen och Phillips (2000, s. 28) skriver att den som utför en diskursanalys inte har för avsikt att hitta 

någon sanning bakom de utsagor som hen undersöker, utan att det är utsagorna själva som är intressanta. 

Jag har sedan valt ut de utsagor jag funnit intressanta för att kunna göra min analys utifrån Foucaults 

teori om diskurs, makt och subjektspositioner.   

 

5.2 Urval och tillvägagångssätt 

Jag har för min undersökning intervjuat sex personer i egenskap av vuxna som närvarat och deltagit i sitt 

barns inskolning under höstterminen 2015. Barnen har skolats in på tre olika förskolor i Stockholm. 

Gemensamt för dessa är att de drivs av samma utbildningsföretag. 

De intervjuade är Karl, pappa till Hjalmar, Leyla, mamma till Deniz, Karin, mamma till Oskar, Albin, 

pappa till Vilma, Nathalie, mamma till Elsa och Elena, mamma till Alma. 

Alla barnen var vid inskolningstillfället under två år.  

De intervjuade tillfrågades om de ville delta i studien av för dem kända personer på de förskolor där de 

har sina barn. Detta efter att jag varit i kontakt med personer med anknytning till förskolorna. Jag fick 

sedan telefonnummer till de intresserade, vilka jag kontaktade och då förklarade närmare vad deras 

deltagande innebar och bokade tid för intervjuer. Innan intervjuerna mejlades ett så kallat missiv (se 

bilaga 1) till informanterna där de upplystes om syftet med undersökningen samt att de deltog anonymt 

och när som helt under undersökningens gång kunde välja att avbryta sin medverkan. En intervjuguide 

utformades innan intervjuerna (se bilaga 2) och intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 

Informanterna anonymiserades genom att namn ändrades i det transkriberade materialet. Intervjuerna 
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gjordes på olika platser, två i förskolemiljö, en hemma hos informanten, en på informantens arbetsplats 

samt två på caféer. Intervjuerna tog mellan 20 och 25 minuter och hade både en låg grad av 

standardisering och strukturering, vilket en intervju ska ha då en kvalitativ analys av resultaten ska göras 

(Patel & Davidsson 2011, s. 76). Jag anser att intervjuerna gestaltade sig väldigt olika, men upplevde att 

informanterna förstod frågorna och var villiga att ge så utförliga svar som de utifrån förutsättningarna 

kunde.  

 

5.3 Etiska överväganden 

Jag har använt mig av skriften Forskningsetiska principer utgiven av Vetenskapsrådet (1990) för att 

säkerställa att min undersökning och presentationen av den samma har skett på ett etiskt korrekt sätt. 

Eftersom min undersökning kom att handla om annat än vad jag först tänkt mig, finns risk att 

informanterna kan känna sig förda bakom ljuset och anser att de deltagit i studien på falska grunder. 

Under rubriken informationskravet i ovan nämnda skrift (Vetenskapsrådet 1990) ska deltagarna i en 

undersökning känna till syftet med sin medverkan samt hur informationen de lämnar kommer att 

användas. Detta är fortfarande dock en undersökning som behandlar föräldrars delaktighet i 

inskolningssituationen och jag finner inte att informanternas deltagande i studien på något sätt kan få 

negativ inverkan för dem. Kanske kan det finnas risk för att de medverkande tycker att deras citat är 

ryckta ur sitt sammanhang samt ger uttryck för och att de framstår som lättvindiga i sitt föräldraskap. 

Men eftersom studien stödjer sig på tidigare forskning som visar att det idag råder en stor enighet i 

samhället om att barn ska vistas på förskola, anser jag att de deltagande informanterna endast ger uttryck 

för en inställning till förskolan som är vedertagen i samhället idag. Vidare har jag fått förhålla mig till 

konfidentialitetskravet (Veteneskapsrådet 1990) och rätten för infomanterna att deltaga anoymt. 

Efttersom det endast handlar om sex deltagande informanterna kan det finnas möjlighet för de som 

känner till informanternsa deltagande i studien att lista ut de verkliga personerna bakom de påhittade 

namnen. Än en gång får jag hänvisa till att informanternas deltagande och de uppgifter de lämnat ej kan 

ses som något av känslig karaktär.  

5.4 Validitet 

Winteher Jörgensen & Phillips (2000, s. 28) menar att det kan vara svårt att göra en diskursanalys på en 

diskurs som man själv står nära. Detta eftersom jag själv är en del av diskursen och i och med detta kan 

ha svårt att se att saker kunde vara annorlunda. Jag behöver ta ett steg tillbaka och sedan närma mig 

materialet med en ”främmade” blick. Men enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) ligger 

problemet djupare än så. Som redan nämnts så bygger diskursanalysen på en socialkonstruktionistisk 
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grund, verkligheten som den framstår är socialt konstruerad. Min analys kommer att bygga på sanningar 

som är diskursivt konstruerade. Den så kallade reflexivitetsproblematiken uppstår, hur ska jag förhålla 

mig till det jag skriver fram som sanning i denna undersökning? Jag är själv en del av diskursen, och jag 

gör min undersökning och mitt tankearbete kring resultatet utifrån en position i diskursen. Winther 

Jörgensen och Phillips (2000, s. 111) hänvisar till Wetherell och Potter som menar att den som utfört en 

diskursanalys kan rättfärdiga sitt resultat genom att tillskriva det en betydelse för ifrågasättandet 

och/eller bevarandet av maktrelationer. För min del innebär det att min undersökning kan anses besitta 

validitet då jag utifrån min position som pedagog uppmärksammar hur förskolediskursen produceras 

och upprätthålls genom vuxnas deltagande i den.  

6. Resultat och analys 

 

Det ursprungliga syftet med min uppsats var att undersöka föräldrars upplevelse under och kring deras 

barns inskolning i förskolan. Men eftersom mitt material ville annat kommer resultatet av mina 

efterforskningar redovisas utifrån hur de vuxna uttrycker deltagande i förskolediskursen. För att få svar 

på mina frågeställningar har jag intervjuat sex stycken vuxna med erfarenhet av inskolning under 

höstterminen 2015. Alla har barn under två år. De intervjuade har barn på tre olika förskolor på olika 

platser i Stockholm, men med det gemensamt att alla tre förskolor drivs av ett privat företag.  

Genomgående för intervjuerna är att föräldrarna uttrycker en känsla av trygghet när det verkar som om 

pedagogerna har ”varit med förr” och på något sätt leder in barnet och den vuxne in i en verksamhet 

som upplevs som fungerande. Det är alltså pedagogerna som är nyckeln till de vuxnas inträde i 

förskolediskursen, pedagogerna rättar in de vuxna i ledet. 

Utifrån det material jag fått fram kommer jag att redovisa resultaten utifrån två rubriker och utifrån 

dessa visa på hur de vuxna informanterna tar plats i och medverkar i förskolediskursen utifrån en 

vuxenposition samt hur pedagogpositionen innehar och tilldelas makt. 

Delaktighet; med delaktighet menar jag att föräldern fungerar som en del av verksamheten och ingår 

som en betydande del i barnets inskolningsprocess och också har möjlighet att påverka denna. I 

intervjuerna ställde jag också frågan huruvida de vuxna ansåg att de samarbetade med pedagogerna 

under inskolningen. Samarbete har tagit med under rubriken delaktighet. Mina informanter har tolkat 

begreppet delaktighet på olika sätt och i sina utsagor också gett exempel på vad de uppfattat som 

delaktighet.   
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Tillit; det får här stå för de uttryck för förtroende för förskolan som idé och de pedagoger som arbetar 

där samt tolkningar av barnets uttryck för tillit. 

Slutligen kommer jag redovisa det som jag tycker pekar mot att de vuxna blir en del av och med detta 

upprätthåller förskolediskursen.  

 

6.1 Delaktighet 

Fler av de intervjuade upplevde att de var delaktiga under inskolningen, även om de exempel de gav 

visade på att de uppfattade delaktigheten på olika sätt. Jag har satt ett likhetstecken mellan delaktighet 

och samarbete, då jag uppfattar att mina informanter hänvisat till samma sorts aktivitet vid båda 

frågorna. I utsagorna nedan manifesteras föräldrarnas medverkan i förskolekontexten genom att de talar 

om sig själva som vi, alltså föräldrarna och förskolan som de, det vill säga pedagoger och de barn som 

ska skolas in.   

Leyla uttrycker sig så här om delaktigheten under inskolningen:  

Det var ju en tydlig struktur, en tydlig plan, såhär gör vi och såhär gör vi med alla barn. Det 

var inget... "vill du göra såhär eller såhär?".  Men det tror jag bara var skönt för det är ganska 

svårt som förälder att veta vad som är bäst. Jag tyckte nog att det var skönt att de hade en 

tydlig struktur och plan. Det var inga frågetecken. Jag hade inte velat haft det annorlunda. Jag 

tror inte det hade varit bättre att förlänga inskolningen heller. Det kändes som om de visste 

vad de gjorde och hade koll och det gjorde oss trygga. 

Leyla berättar också i intervjun att hon kände ångest inför att lämna sitt barn på förskolan. Citatet ovan 

visar dock på en hög tilltro till förskolan och hon uttrycker också att det är tryggt att det finns en tydlig 

plan för hur en inskolning ska gå till.  Liknande tankar utrycker Karin; “De har ju sina rutiner så det var 

bara att följa med i strömmen. Det var ju så schemat var satt”. Karin menar att det egentligen inte hände 

så mycket under inskolningen för henne att vara delaktig i, utan att pedagogerna gjorde sitt och att de 

som deltog under inskolningen förväntades hänga med i det som skedde. Hon säger vidare: 

De inledde dagen med att säga, nu är det tänkt såhär och det kände jag att det var jätteskönt att 

få en översikt över dagen, hur det ska gå till och så. Det var inget uttalat den här gången alls. 

Det var bara, ja nu är du här... 

Här gör Karin en jämförelse mellan den gången hon skolade in ett äldre syskon och den senaste 

inskolningen med lillebrodern Oskar. Karin utrycker inkludering när hon talar om sin första 

inskolningserfarenhet, men det verkar ha fattats nu under den senaste inskolningen. 
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Elena svarar jakande på frågan om samarbete, men visar med sitt svar att det kanske mer handlar om en 

vägledning från pedagogernas sida. 

Jo men samarbete är det väl på ett sätt för de lyssnar ju på mig och ser hur Alma är. Frågar hur 

Alma var just det här vad hon tyckte om att göra. Och sen var det ju så att om det inte gick bra 

med inskolningen då kunde man ju förlänga och kunde ju göra på annat sätt så jo, samarbete 

var det. Svårt att förklara, men vid problem vid läggning då fick vi ju gå ut och de sa vad man 

kunde göra, kom med tips och så här är det.  

Båda dessa utsagor går att läsa som om de vuxna tyckte att det var en positiv upplevelse att förskolan 

och pedagogerna verkade ha en tydlig riktning i sitt arbete. Barn och vuxna blir ledda in i förskolans 

värld och att samarbetet mer handlar om att pedagogerna hjälper de vuxna och till och med tar över om 

problem uppstår.  

Nathalie uttrycker att inskolningssättet gör att hon är delaktig i och med att hon vet vad som händer 

under en förskoledag.  

Jag tycker att det var bra att få vara med och se exakt vad de gör. När jag är på jobbet och 

kollar på klockan och klockan är elva då vet jag, nu ska de äta lunch, sen ska de han samling 

och sen ska de sova. [...] då vet jag ju vad hon har gjort när vi ses sen och kan prata om det. 

Nathalie talar också om sin dotter som en del av en grupp, det är gruppen som äter lunch och vilar, inte 

bara dottern. 

I citatet nedan är det Karl som beskriver hur han tar ett steg tillbaka under inskolningen. Karl utbildar 

sig till lärare och uttrycker stort förtroende för att pedagogerna vet vad de gör: 

Ja samarbete i den mån att man hela tiden samtalar om hur förskolan vill att det ska fungera 

och lite så. Men sen så kan ju jag tycka att det är ju förskolan... det är ju deras jobb! 

Pedagogernas jobb, att de kan ju det här, de har ju hållit på så länge så att jag är inte… jag 

känner inte att jag ska vara där med någon form av pekpinnar och kände inte att jag behövde 

det heller för hur det ska funka och så... 

Karl uttrycker att delaktigheten inte behövs. Samtalet som Karl också använder som exempel på 

samarbete handlar enligt Karls utsaga om hur förskolan vill att det ska fungera. 

Det framgår att det är önskvärt med information och ramar för inskolningen, så att den medföljande 

vuxne känner delaktighet. Att pedagogerna upplevs säkra och kunniga är något som också berörs i 

utsagorna. Karin gör nedan vidare jämförelser mellan sina inskolningsupplevelser: 
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Det vara mer rutinerat, de visste vad de skulle göra första gången. Till exempel en sådan sak 

som att nu ska de sova. Första gången var vi fyra föräldrar och tre av dem (barnen) skrek när 

de skulle sova på middagsluren. Tillslut efter dag två så sa hon som hade lite kommandot över 

inskolningen, "nu tar jag över så får du gå ut och äta". [...]nått sådant fanns inte den här 

gången.  

Flera av informanterna konstaterar att pedagogerna har erfarenhet av inskolning och utrycker att det 

känns tryggt att veta att det är rutinerade pedagoger som har en tanke bakom hur inskolningen ser ut. 

Till exempel Elena: ”Pedagogerna skötte det så pass bra, de har ju varit med, de vet ju liksom hur de går 

till”. Det för oss in på tillit. 

6.2 Tillit 

Nathalie som utryckt en känsla av ångest inför sin dotters förskolestart berättar här om när det kändes 

bra. 

Det var väl då när hon tog plats själv och gick ifrån mig lite och lekte lite med de 

andra. Hon kanske gick till någon pedagog och satt i hennes knä, då kände jag såhär, 

nämen, hon klara det här liksom! Och sen att jag kände att pedagogerna var så 

närvarande och hade jobbat med det här så länge. Det kändes som om de visste vad de 

gjorde. 

Här ger hon uttryck för att pedagogerna har rutin och kan sitt arbete, vilket gör att Nathalie sätter sin 

tilltro till förskolan och även till sitt barns förmåga att klara sig där. 

Karl visar sin tillit till förskolan genom att utföra ett "uppdrag" de fått, utan att veta vad det ska vara bra 

för.   

Jag tror väl nästan mest att vi drog våra egna slutsatser, när förskolan sa till oss att vi skulle 

göra ett litet collage med trygghetsbilder så var det på nått sätt någon typ av självklarhet som 

”Ja men det är väl perfekt om de och Hjalmar ser vilka människor han har omkring sig som är 

hans trygga punkter och sen om förskolan ser att det är den här som kanske kommer och 

hämtar honom ibland” […]. Men jag tror inte att vi heller egentligen har tänkt på det så 

mycket exakt så där vad tanken är att det ska användas till. 

Nathalie har fått instruktioner från pedagogerna om hur hon kan förhålla sig till sin dotter under 

inskolningen, vilka hon utrycker att hon följer. “Och om Elsa liksom tog steget ifrån mig så skulle jag 

låta henne göra det, skulle inte gå efter henne för att hon skulle få en chans att liksom känna sig trygg 

med de andra” . 
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Även Albin beskriver hur han får instruktioner från pedagogerna och hur han använder dem:  

De skötte det ganska snyggt och bra, men det fanns ingen taktik eller strategi för varje barn, 

men ändå så löste det sig ganska bra vid varje lämningstillfälle, ”nu kan du gå, nu kan du 

vinka.” De var rätt bra ändå på att lösa det men man var ju själv lite såhär, när ska jag gå, ska 

jag vinka nu?!  

Albin uttrycker under intervjun att han inte upplevde att pedagogerna förmedlade någon strategi till de 

vuxna för att klara inskolningen. Men citatet ovan visar att Albin får anvisningar vid lämning och att 

han också litar på att om han agerar efter dessa så går det bra. Albin beskriver också sina känslor inför 

inskolningen: 

Jag var ganska så lugn, jag kände, jag vet inte men jag kanske har för stort förtroende för 

systemet men det känns ju som om det finns ju nästan inga dåliga förskolor så att jag känner 

att det är nog ingen fara att lämna ifrån sig sitt barn till en förskola. Hon kommer inte att må 

dåligt av det.  

Här ger han uttryck för förtroende för förskolan om idé och för att samhället är organiserat så att det 

finns fungerande förskolor överallt. 

Karin uttrycker oro inför hur situationen ser ut på avdelningen under inskolningen men i utsagan nedan 

beskriver hon ändå hur hon känner tillit till att pedagogerna kommer att se efter hennes son. 

Så jag bara, herregud ska det vara så här hela tiden, han kommer ju aldrig klara det här för att 

dom kommer ju aldrig ha tid med honom kändes det som. Samtidigt är det obefogad kritik 

från min sida… säkert. För han är ju minst det är klart att de inte bara kan lämna honom vind 

för våg heller. 

Albin och Karins utsagor ovan liknar varandra då båda ger uttryck för stor tilltro till förskolan. Karl 

beskriver nedan hur hans son är ledsen när han lämnas, men att han låter sig lugnas av pedagogerna. 

Han har alltid tyckt att det är kul när han väl är här. Sen i början var det som så att han tyckte 

inte att det var kul att gå hit för han vet att den här, det här avsläppet eller vad man ska säga 

när jag försvinner därifrån, det kommer och det var inte kul i början. Han var ledsen precis i 

början men, ja… pedagogerna sa ju det, det går över på två minuter sen så är det bara att köra.  

Flera av informanterna konstaterar att pedagogerna har erfarenhet av inskolning och utrycker att det 

känns tryggt att veta att det är rutinerade pedagoger som har en tanke bakom hur inskolningen ser ut. På 

frågan om vilken roll Leyla upplevde att hon hade under inskolningen uttrycker hon att hon intog en 

annorlunda roll än hemma: 
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Mest bara stödjande förälder, fast kanske lite mindre… hemma är man ju liksom helt in 

charge, men då var jag förälder som stöd och ledande, men ändå lite mer passiv i och med att 

jag ville följa deras (förskolans) struktur och agenda, se vad de förväntade sig och ville. 

Leyla uttrycker att hon vill göra så som förskolan önskar och visar med sin utsaga att hon i 

förskolediskursen inte har samma position som vuxen med ansvar för ett barn som hon har hemma. 

 

6.3 Förskolediskursen - en analys 

Förskolediskursen råder inte endast inom förskolans väggar utan finns även i samhället. I bakgrunden 

till min undersökning ger jag en bild av hur synen på barnet och barndomen ser ut idag. Det yttersta 

beviset för detta anser jag vara att vi sedan 1998 har en av utbildningsdepartemenet fastställd läroplan 

för förskolan, Lpfö 98/2010 (Skolverket 2010). Att välja att vara hemma med sitt barn fram till skolstart 

och på så vis hoppa över förskolan är inte ens ett alternativ för de flesta. Nathalie uppger under intervjun 

att hon upplevde det som onaturligt att lämna ifrån sig sitt barn till någon annan. På frågan varför hon 

ändå gjorde det visar hon hur ett förgivettagande kring förskolan påverkar henne genom att hänvisa till 

att andra gör så. 

[…]sen brukar jag tänka att alla andra gör det ju, det går ju för dem men jag vet att 

många har samma känslor. Och det har ändå gått bra. Vi måste ju jobba. Jag måste ju gå 

tillbaka till jobbet. Det var ju tanken från början att jag skulle göra det så på nått sätt har 

jag ju vetat det. Men jag tror ändå att det kanske handlar om att hon inte var så gammal. 

Hon var ju bara ett år och tre månader och hon var ju yngst på förskolan. Inte 

jättemycket yngre, det skiljer ju bra några månader men ändå yngst. Det kan varit det 

också. Hade jag väntat lite till, kanske ett halvår till hade det kanske känts lite mer 

naturligt. 

Det jag tydligast kan utläsa från undersökningen är att de vuxna uppskattar att känna att de är i trygga 

händer. Inte så uppseendeväckande kan tyckas, men jag tolkar det utifrån mitt material som om de 

vuxna inte vet så mycket om förskolemiljö och inskolning, och därför behöver tydlig vägledning. Jag 

tycker att det är intressant att föräldrarna ”ger upp” sin auktoritet när det gäller det egna barnet. Fler ger 

uttryck för att pedagogerna ”ju kan det här”. Med detta vill jag mena att det ligger ett tungt ansvar på 

pedagogerna att under inskolningen hålla de vuxna informerade om vad som händer och varför, 

eftersom subjektspositionen pedagog besitter makt inom förskolediskursen.  
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Det är tydligt i mitt material att de vuxna skapar en distans till sitt barn då det blir ett förskolebarn. Om 

och hur en sådan distans spelar någon som helst roll för familjerna lämnar jag till psykologer att 

undersöka, jag kan bara konstatera att mina informanter uttrycker en sådan. Detta kan dock möjligtvis 

inverka på hur de vuxna ser på delaktigheten under inskolningen 

För att förskolediskursen ska upprätthållas krävs att föräldrarna känner trygghet. Och tryggheten känner 

de genom att befästa förskolediskursen och deras aktörer. I materialet ser vi uttryck för att de vuxna litar 

på de pedagoger som finns inom förskolan. En av informanterna uttrycker att tanken på att lämna sitt 

barn till någon annan kändes onaturlig, men det är ingen känsla som får styra. Istället hänvisar hon till 

att det är så alla andra gör. Jag är medveten om att alla inte känner denna hos föräldrar påstådda 

okritiska hållning till barns vistelse på förskola, men ur mitt material, både intervjuer och den litteratur 

jag läst, kan jag få stöd för det. Den förändrade synen på barnet och barndomen som Halldén (2007) 

pekar på leder oss i riktning mot det kompetenta barnet som numer anses behöva förskolan för att 

utvecklas. Detta tillsammans med att vuxna förväntas arbeta, gör att de vuxna har dubbla incitament för 

att placera sina barn i förskolan. 

 

7. Diskussion 

 

Med resultatet av min undersökning träder en tydlig förskolediskurs fram som bekräftar det som 

Hallden (2007) kallar en institutionaliserad barndom. Låt oss påminna oss något om vad en diskurs är. 

Neuman (2002) skriver att diskursen är verklighetskonstruerande och de som befinner sig i en diskurs är  

med och upprätthåller den. I intervjuerna framträder en bild av ett vi och ett dem. Föräldrarna placerar 

inte bara sina barn i förskolan rent fysiskt, utan i utsagorna omnämns barnen som en del av dem, alltså 

förskolan. Att se på de subjektspositioner som är möjliga i inskolningssituationen ger oss också en 

tydlig bild av vilken position som har makt. Utsagorna ovan visar på att det är pedagogpositionen som 

har makten att definiera hur inskolningen ska gå till. Det är möjligtvis inte så överraskande då det verkar 

självklart att de som är den professionella i en kontext också är den som innehar kunskapen som anses 

som sann. Men eftersom diskursen inte är intresserad av att förändra sig utan vill vara stabil, betyder det 

att sanningarna kan stå oemotsagda. Jag tänker då specifikt på det som kommer fram i utsagorna om att 

de vuxna känner sig trygga när det finns rutiner förinskolning och att det bara är ”att köra”. I 

förskolediskursen ingår även att barnet har agens och är med och skapar sin barndom i samklang med 

sin omgivning. Vi har också idag uttrycket ”det kompetenta barnet” och mycket fokus ligger på barnet 

som en egen individ med egna behov. Enligt läroplanen ska pedagogerna också se till varje barns behov 
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(Skolverket 2010). Det här bildar sammantaget en berättelse om förskolan som en institution i vilket 

barnet är för sin egen skull. Men utsagorna om inskolningen säger något annat. Barnet blir en del av en 

grupp och ska anpassas till förskolemiljö genom att delta i inskolning som något hårddraget utgår från 

tidigare barns sammantagna behov. Chansen är stor att det prickar in de flesta inskolningsbarns behov, 

men jag ser en risk i att om förskolans sanning är att barnets behov går först men sedan utformar 

inskolningar utifrån andra krav, kommer det leda till att det är barnet eller familjen som ses som ett 

problematiskt fall när det inte lyckas. Jag anser att materialet ovan också visar på att de föräldrar som 

deltagit i inskolningar med sina barn också deltar i och upprätthåller förskolediskursen genom att ge 

uttryck för delaktighet i situationer där förskolan egentligen redan har bestämda tillvägagångssätt.   

.  

8. Slutsats 

De informanter jag intervjuat ser det som en självklarhet att barnen ska gå på förskolan och väl där litar 

de på att de anställda inom förskolans organisation gör ett bra jobb. Min slutsats får handla om att vi 

som är de där inom förskolan kan ha ett intresse av att känna till hur maktförhållandena ser ut. Eftersom 

förskolan är förgivettagen för så många, förutom för föräldrar, även deras arbetsgivare, politiker och 

vänner, är det lätt att som pedagog inom förskolan att glömma bort att de som kommer in i förskolan 

med sina barn kanske gör det med en viss ambivalens. ”Men det är ingen nyhet, det vet vi ju redan, de 

säger ju det” – kan man invända nu. Javisst sägs det, det känns onaturligt att lämna sitt barn, ”jag vill 

inte börja jobba” – men i förskolediskursen ses det som ett enskilt problem som ligger hos den vuxne 

och det är den vuxne som får ta tag i sig själv och bita ihop. Att ifrågasätta samhällets uppbyggnad med 

förskolan som en viktig del av dess maskineri går inte att göra i förskolediskursen. Det är inte heller min 

mening att göra det, då jag ju själv har valt att arbeta inom förskolan och anser att den höga andelen 

barn som är inskrivna inom förskolan eller annan pedagogisk verksamhet ska ses som ett tecken på 

demokrati. Men vad jag vill är att väcka frågan om hur öppen och transparent förskolan kan vara 

egentligen. Det är tydligt att det enligt Foucaults teori om det förbjudna ordet (1993, s. 14) inte idag är 

möjligt att hysa tvivel till förskolan som idé. Med detta i åtanke kan jag som pedagog möta föräldrar 

med en annan öppenhet och ta deras oro på större allvar. Det kanske inte är upp till förälder att ta sig 

samman, utan upp till förskolan att fortsätta öppna upp för delaktighet och insyn för att på så sätt få med 

sig alla föräldrar. Jag tror att det är viktigt att diskussionen om förskolan får fortsätta i samhället, men 

att vi är medvetna om att allt inte kan sägas om den längre. Men med ett diskursanalytiskt synsätt kan vi 

också påminna oss om att det kan vara på andra sätt, det är ingen naturlag att barn går i förskolan och att 

deras föräldrar tycker att det är bra att det gör det.  
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Slutsatsen jag som pedagog kan dra av denna studie och detta material är att det är viktigt att barn som 

ska skolas in och deras föräldrar möts av tydliga ramar och information om hur dagen och dagarna ser 

ut, samt att pedagogerna visar en tro på vad de håller på med. Som pedagog har jag också att förhålla 

mig till att de vuxna uttrycker distans till sina barn genom att se dem som en gruppmedlem. Detta tror 

jag kan försvåra samarbetet mellan hemmet och förskolan då det kan vara så att föräldrarna inte bara 

upplever att barnet har två världar, utan också är två olika barn. Ett hemma med familjen, och ett 

förskolebarn. Utmaningen för oss pedagoger blir att foga samman dessa bilder av barnet och på så sätt 

inkludera förskolan än mer i den gemensamma familjekontexten. Men förskolan bör också vara 

medveten om att det är vi som upprätthåller denna distans i och med att vi är en del av 

förskolediskursen.  

9. Vidare forskning 

Under arbetets gång har jag fått begränsa mig på grund av tidsbrist till att endast något litet beröra 

orsakerna till att förkolediskursen ser ut om den gör. Mycket har skrivits om förskolans framväxt i 

Sverige och vilka incitament som funnits under de olika perioderna. Att göra en djupare diskursanalytisk 

ansats till att sätta förskolediskursen i ett större perspektiv tror jag skulle vara intressant. Vad har 

kvinnorörelsen för roll, hur påverkar det förskolediskursen att föräldraförsäkringen går mer och mer mot 

att bli individuell, påverkas förskolans starka roll i samhället av de fler och fler artiklar som larmar om 

pedagoger i förskolans höga sjukskrivningstal? Att också ta del av de som arbetar inom förskolans 

utsagor skulle ge en klarare bild av hur maktstrukturen inom förskolediskursen ser ut. Vilken bild ger 

pedagogerna av samarbetet med föräldrar och hur talar de om de olika positionerna inom 

förskolediskursen?  
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11.   Bilagor 

 

11.1 Bilaga 1: missiv 

 

Mitt namn är Jill Lidholm och jag arbetar inom Pysslingen på förskolan Smältrullen i Hägersten. Jag går 

också sista terminen på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Nu är 

det dags för mitt självständiga vetenskapliga arbete, c-uppsatsen och ämnet för den är vuxnas upplevelse 

av att skola in ett barn på förskolan. Frågeställningarna i uppsatsen är bland annat hur den vuxne ser på 

inskolning och om delaktighet i den. Detta har jag tänkt att ta reda på genom att intervjua vuxna som 

tidigare under hösten skolat in sitt barn för första gången i förskoleverksamhet. Medverkan i studien är 

anonym och intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte. Du kan när som helst i studien 

avbryta din medverkan. Intervjuen kommer att spelas in och sedan transkriberas. 

Intervjuen kan tänkas ta 30-60 minuter och den sker där och då det passar dig, men inom två veckor 

eftersom uppsatsen skrivs under en tidsbegränsad period. 

 

Har du några frågor kan du kontakta mig på telefon XXX-XXXXXXX eller mejl XXXXXXXXX 

 

Min handledare heter Monica Vikner Stafberg och henne når du på telefon XX-XXXXXXX samt XXX-

XXXXXXX eller mejl XXXXXXXXXXXX 
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11.2 Bilaga 2: intervjuguide 

 

- Har du någon erfarenhet av pedagogiskt arbete/omsorg sedan tidigare?  

 

- Vad har du för relation/band till det inskolade barnet?  

 

- Vad tycker du om tidpunkten för ditt barn att börja förskolan när inskolningen skedde? 

 

- Hur hamnade ni på just denna förskola? 

 

- Vad visste du om inskolning innan du och ditt barn var med om den? 

 

- Vad anser du att inskolning fyller för funktion för ditt barn? För dig? 

 

- Vad hade du för känslor inför inskolningen? 

 

- Efterfrågades din kunskap om ditt barn under inskolningen? 

 

- På vilket sätt fick du vara delaktig i inskolningen?   

 

- Upplevde du att det fanns ett samarbete mellan dig och pedagogen/pedagogerna under 

inskolningen? Berätta hur det kunde gestalta sig. 

 

- Vilken roll tycker du att du som vuxen hade under inskolningen. Vad var din ”uppgift”? Hur 

kom du fram till detta? Förmedlades det av pedagoger hur du skulle vara? 

 

- Vilket resultat upplevde du att inskolningen gav? Var ni redo för förskolan efter inskolningen? 

Upplevde du att du och pedagogerna hade samma syn på det? 

 

- Till sist, du som har erfarenhet av att skola in barn i förskolan, finns det något du vill tillägga? 

Tips till pedagoger, andra föräldrar o.s.v. 
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