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Barnens nya ställe 

Föräldrars erfarenheter av när deras barn börjar förskolan 

Nina Mononen Lind 

Sammanfattning 

”Barnens nya ställe” är en kvalitativ studie om att börja förskolan. Syftet är att undersöka hur några 

familjer erfarit övergången mellan hem och förskola. I studien används Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska systemteori, och forskning om introduktion i förskolan presenteras. 

Föräldrarollen och pedagogrollen, samt hemmets ansvar och förskolans ansvar problematiseras och 

samverkansformer betonas.  

Föräldern har en känslomässig roll till sitt barn och pedagogen har en yrkesroll. I uppdraget ligger 

ansvaret för att en god relation utvecklas på pedagogen. I pedagogens uppgift ligger också att 

samverka med föräldrar och förstå barns olika livsmiljöer. Förskolan kan ses som komplement till 

hemmet och som ett stöd för familjerna i deras ansvar för barns fostran och utbildning. 

Sju familjer intervjuas om sina erfarenheter av introduktion i förskolan. Resultatet visar att föräldrar i 

studien återgår till arbete och behöver barnomsorg, men några svarar också att förskolan är för barnens 

skull, där finns andra barn att leka med. Föräldrar verkar tycka att inskolning och att lämna går bra, 

även om lämningar ibland är svåra känslomässigt. Föräldrar väljer en förskola nära hemmet. De 

beskriver förskolan som barnens miljö med ett varierat innehåll och aktiviteter. 
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och lärorik för mig ur bägge perspektiven, och att studera fenomenet att börja i förskolan har gett mig 

möjligheten att problematisera introduktion i förskolan som en forskare. Det har varit en resa i 

vetenskapligt förhållningssätt och Ingrid Engdahl har hjälpt mig att använda forskarens glasögon och 

sätta förskolläraren och föräldern åt sidan. Tack Ingrid för handledning, stöd och litteraturtips. Den 

vetenskapliga processen fullbordades i uppsatsventilering, så tack opponenter, Maja Fällman och Filip 
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Introduktion 

Mitt önskemål är inte föräldraintegrerad inskolning där föräldern är med hela dagarna. Det är inte bra. 

Barnet ser aldrig skillnaden på första och sista dagen. Barnet lär sig inte att ”det här är mitt ställe”. 

(Lena).  

Är man med i tre dagar hinner barn inte anpassa sig till rutinen att mamma/pappa är med. Barnen 

håller på att lära sig dagiset, leksaker och fröknar. Då försvinner mamma/pappa och barnen har inte 

förstått att mamma/pappa ska vara där. De har precis lärt sig ”det här är mitt ställe”. Det tror jag är 

lättare. (Maria) 

Två föräldrar gav barn röster i den här studien. Bägge rösterna sade, ”det här är mitt ställe” som 

betyder att förskolan är barns plats. Barn får börja förskolan vid ett års ålder, fram tills dess har de 

varit hemma med sina föräldrar och kanske syskon. Hemmet är den livsmiljö som de flesta barn 

upplevt som god och nära, överblickbar och välbekant. Att börja i förskolan är därför en utmaning 

(Abrahamsen, 2006) och det är en stor händelse för de flesta små barn (Niss & Söderström, 2006). 

Förskolan är en ny miljö, det som kommer att bli barnens nya ställe. 

När jag reflekterar över att börja i förskolan slår det mig att det används olika ord och begrepp, 

invänjning, inskolning och introduktion. Jag har mött olika förhållningssätt från ”så här har vi alltid 

gjort” till moderna, tidsenliga metoder, både i min yrkesroll och i föräldrarollen. Inskolningen kan 

göras på kort tid, intensivt, eller långsamt, över flera dagar. Föräldern kan vara aktiv eller passiv. Det 

kan vara någon annan än föräldern som är med på inskolningen, t.ex. en släkting. Är det så olika pga. 

att vi möter så vitt skilda barns och familjers behov? Är det så olika pga. kompetensskillnader hos 

förskolepedagoger? Arnesson Eriksson (2010) skriver i sin bok En bra start att hon ”inte hittat någon 

forskning kring inskolningsformer och har därför ingen teoretisk bakgrund till vad som är ’rätt’ eller 

’bäst’” (s. 12). Hur inskolningar genomförs bottnar i något antagande. Vilket är det perspektivet? Och 

vems? 

Förskolans målgrupp är barnen, men det är deras vårdnadshavare som gör valet av barnomsorg. 

Föräldrar kan betraktas som partners (Nilsson, 2008), eller som konsumenter av service (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2001). Vilken roll ger vi föräldrar? Är förälder och pedagog jämlika parter? Eller är 

föräldrar förbrukare och kunder? Och är förskolan då en säljare av omtanke, kunskap och, ja, tillsyn? 

Min studie utgår från föräldrars upplevelser och erfarenheter av detta möte med förskoleinstitutionen. 

Studien lyfter föräldrars röster. Uppsatsen ger en inblick i pedagogers roll och ansvar i förskolan. 

Detta möte mellan föräldrar och pedagoger och deras samarbete handlar om barnen. 

Under min förskollärarutbildning föreläste professor Bengt-Erik Andersson om Urie Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska systemteori. Detta måste ha varit 1995 eller 1996. På en praktik 

(verksamhetsförlagd utbildning) intervjuade jag förskolans föreståndare och på frågan vilken 

teoretiker hon hade som förebild och som var betydelsefull för förskolan, svarade hon just 

Bronfenbrenner. Jag förväntade mig kanske Piaget, eller Vygotsky. Bronfenbrenners systemteori ger 

ett verktyg för att analysera relationen mellan två miljöer, mesosystemet hem och förskola och 

aktiviteten introduktion/inskolning i förskolan.  

Med denna bakgrund introducerar jag vad uppsatsen kommer handla om. Att börja. Det är allt från en 

unik händelse – det allra första mötet med institutionen, till en begynnande process – att vara mitt i 

den pågående inskolningen i förskolans miljö, och som till slut upprepas om och om igen – att bli 

lämnad i det nya stället när föräldrar åker till sina ställen. Hur tänker föräldrar kring att deras barn 
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börjar i förskola? Vad kan de berätta om introduktion i förskola? Motivet till studien är således min 

egen nyfikenhet att vilja förstå föräldrars livspussel, vilka tankar de har om att deras barn börjar i 

förskola och få vetskap om hur förskolan tog emot dem och deras barn. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några familjer erfarit övergången mellan hem och förskola.  

För att ta reda på det ställs följande frågor. 

 Varför väljer föräldrar förskola till sina barn? Och vad är viktigt för dem i valet av förskola? 

 Hur beskriver föräldrar introduktionen?  

 

Avgränsningar och definitioner 

I min studie är jag intresserad av att veta hur det är att börja i förskolan. Förskolan som institution är 

därmed relevant. Alla föräldrar i studien använder ordet dagis synonymt med förskola och i enstaka 

fall skola. Barnomsorg är en samlande benämning på samhällsstödd förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg. Regering och riksdag anger de nationella målen och riktlinjerna för barnomsorgen. 

Bestämmelserna finns i skollagen, i läroplanerna och i allmänna råd. Dessa bestämmelser ska styra 

innehållet i barnomsorgen och garantera en likvärdig verksamhet oavsett var i landet verksamheten 

anordnas. Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet till barn 

vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar (www.ne.se). 

I förskolans arbetslag arbetar främst två personalkategorier, förskollärare och barnskötare. Den förra 

har en barnpedagogisk högskoleutbildning och högskoleexamen och den senare, oftast, en 

studentutbildning på gymnasial nivå. Denna skillnad är inte alltid så tydlig för föräldrarna vid 

introduktionen. Föräldrarna i mina intervjuer har inte skiljt på dessa yrkesgrupper och jag har därför 

valt att kalla all förskolepersonal ”pedagoger”. Ordet härstammar från grekiskan och det finns många 

betydelser och innebörder av ordet pedagog. En av betydelserna avser slaven som ledde barnet i hand 

till skolan. ”En vuxen som är barnets medvandrare” är en god betydelse för praktikerna i förskola även 

i denna uppsats. Föräldrarna refererar även till fröknar i mina intervjuer. 

Inskolningsmodeller och synonyma begrepp för introduktionen tas upp längre fram i kapitlet 

”Forskning om övergången mellan hem och förskola”.  

Vid hänvisning till författare eller föräldrar använder jag deras ord. 
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Teori 

Som teoretisk utgångspunkt väljer jag Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori 

(Bronfenbrenner, 1979; Andersson, 1986) i den här studien. Ekologi, sammansatt av grekiskans oikos, 

som betyder hem, boning och hus och logos, som innebär läran om sambandet mellan människan och 

hennes omgivning/miljö. Detta innebär att en individs utveckling mentalt, socialt och emotionellt 

påverkas av samspel med miljön, sociala sammanhang och dessa samspelsprocesser. I detta perspektiv 

är det lätt att förstå att barn inte är, utan att de blir till i samspel med andra människor.  

I samhällsvetenskapliga sammanhang är termerna mikro – makro numera vedertagna. 

Utvecklingsekologin talar om system: mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Begreppet system 

kommer från grekiskan och betyder ordnat sammanhang. I systemteoretiska idéer betraktas t.ex. 

familjen som ett system med sina egna regler, roller, gränser och struktur. På samma sätt kan 

samhället, arbetsplatser, förskolor och skolor betraktas och beskrivas i systemtermer. 

Den ekologiska miljön uppfattas som ett sammanhängande system eller nivåer. På mikronivån finns 

olika närmiljöer (på engelska setting), familj, förskola, skola, arbetsgrupp och kamratgrupp 

exempelvis. I närmiljön utvecklas ett nätverk av relationer som individen är en del av och som 

påverkar individen. Tre faktorer bildar viktiga element i mikrosystemet: aktiviteter , roller  och 

relationer . I forskning kan man titta på vilka roller som utformas och vilken/vilka roller individen 

själv försätts i och vilka sociala relationer som förekommer. 

Relationen mellan olika närmiljöer benämner Bronfenbrenner mesosystem. Denna nivå har en direkt 

påverkan på barnet då Bronfenbrenner betonar samarbetet mellan hem och förskola som viktig länk 

och del i barnets utveckling. Föräldrar måste inspireras till att vara delaktiga i sitt barns verksamhet. 

På den tredje nivån, exosystemet, finns formella eller informella samhällsinstitutioner (t.ex. arbetsliv, 

hälso- och sjukvård, bostadsområde) som direkt eller indirekt påverkar individen. Föräldrars 

yrkestillhörighet och arbetsförhållanden anses ha effekt på barns utveckling. Kommuners utformning 

av föräldrastöd får konsekvenser för barnet, även om de riktas mot föräldrar (Andersson, 1986). 

Den yttersta nivån, makronivån, utgörs av institutioner på samhällsnivå. Politiska beslut, i form av 

t.ex. styrdokument, liksom kultur, normer och värderingar i samhället är aspekter som påverkar 

individen indirekt.  

Bronfenbrenner systemteori är intressant för min studie då alla dessa nivåer påverkar familjer, barn 

och föräldrar, och förskolan. Det är en studie på mesonivå, övergången mellan hem och förskola, men 

som påverkas av exo- och makrosystemet. 
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Forskning om övergången mellan 

hem och förskola 

Vilka är konsekvenserna av det språk vi väljer att tala, vad innebär det för barn, föräldrar och andra, 

vilken praktik leder det till? (Dahlberg et al., 2001, s.3) 

Det finns i vår svenska vokabulär begrepp som beskriver fenomenet, ”att börja”, introduktion, 

inskolning och invänjning. Att introduceras till en ny miljö, att skolas in i en ny grupp eller att vänjas 

vid en ny verksamhet kan tolkas med olika innebörder. Förutom det tänker jag: 

 Att vänja sig kan tolkas som att barn behöver tid, eller möjligen att det implicerar ett passivt 

subjekt i en förutbestämd miljö. Invänjning används bl.a. i SOU 1972:26 och SOU 1997:157, 

av Ladberg (1974, 1989), Ekman och Sundell (1992) Sandberg och Vuorinen (2007) och 

Caldenius (2008). 

 Inskolning kan förknippas med det skollika. Enligt Nationalencyklopedin är ”inskolning den 

process som sker i samverkan mellan förskola och skola året innan barnet börjar skolan. Målet 

är att överbrygga klyftan mellan förskola och skola och ge barnet kontinuitet” (www.ne.se). 

Föräldrarna i min studie säger inskolning. Används t.ex. av Niss och Söderström (2006), 

Arnesson Eriksson (2010) och Wessman (2010) 

 Introduktion är ett allmängiltigt ord. Det är en inledning, en presentation, tillämpbar i olika 

sammanhang. I Läroplan för förskolan används endast introduktion. Förutom Skolverket 

(2010) används introduktion även i Sandberg och Vuorinen (2007) och SOU 1972:26. I övrig 

litteratur kan introduktion förekomma.  

Jag inledde mina intervjuer med att berätta att min studie handlar om övergången mellan hem och 

förskola och hur föräldrarna upplevt att börja i förskola med sitt barn.  

I litteratur- och artikelsökning har jag använt flera sökord på internet, Stockholms 

Universitetsbibliotek och databaser ERIC och EBESCO; introduktion, inskolning, invänjning, 

föräldrar, övergång hem och förskola samt börja förskola. På engelska har jag sökt med orden daycare, 

child care, parent, transition home preschool och start/ing preschool i olika kombinationer och med 

avgränsning med årtal. Det började med 202 träffar som jag minskade ner till 58. Jag laddade ner 

tiotalet artiklar varav jag använt tre som referenser. Många artiklar var vid närmare granskning inte 

relevanta som referenser för denna studie. Min slutsats är att det finns få vetenskapliga studier om 

inskolning.  

Det här kapitlet eftersträvar att ge en bakgrund till vad introduktion i förskolan kan innebära, med 

avstamp i tidigare forskning. I mötet mellan hem och förskola uppstår frågor om parternas roller och 

ansvar. Vad kan samarbete innebära? Men också, hur kan introduktionen gå till? Uppgiften blir att 

definiera och beskriva processen att börja i förskolan. 

 

  



5 

 

Introduktion i förskolan 
Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 

förskolan. (Skolverket, 2010, s. 13) 

Enstaka examensarbeten på grundnivå har introduktion i förskolan i fokus. Ett är t.ex. skrivet av Sara 

Mellén (2011) som undersöker pedagogers syn på introduktionen. Mellén vänder på formuleringen, 

från att introducera barn och föräldrar i förskolan till att introducera förskolan för nya barn och 

föräldrar. Denna ordvändning lyfter fram läroplanens intentioner att verksamheten och miljön ska 

anpassas efter varje barns behov och intressen (Skolverket, 2010). Fem år innan läroplanens utgivning 

sammanfattade Ingrid Pramling (1993) värdet av att kunna lyssna på barn och observera dem för att 

förstå vad de vill, tänker och känner. Denna förmåga hos pedagogen att vara lyhörd, menar hon, är 

långt viktigare än vad planeringen av ambitiösa inskolningsprogram åstadkommer.  

Att skola in eller vänja barn vid den nya miljön på daghemmet är i huvudsak en fråga om att ge 

individer som är olika, har olika erfarenheter, är intresserade av olika saker och som griper sig an 

daghemmets värld på olika sätt en individuellt anpassad invänjning (Pramling, 1993, s. 59) 

Wessman (2010) talar i termer av att barn har behov att sätta sin personliga prägel på en plats och 

därmed få en trygg anknytning till den. Hon ger exempel på synliga inslag, t.ex. fotografier eller annan 

dokumentation. Wessman menar att barn behöver bli utmanade och få utrymme att sätta sin prägel på 

miljön i handling och genom sitt agerande. Hon beskriver prägeln som ett aktivt deltagande där barn är 

medbestämmande (s. 97). 

Abrahamsen (2006) säger att inskolningen är en sårbar period för små barn. De vuxna, både föräldrar 

och pedagoger, utsätts också för utmaningar.  

Om det ska bli en god start för dem alla behöver inskolningsperioden vila på beprövad kunskap om 

små barns samspelsbehov, de vuxnas förmåga att förstå barnets perspektiv, samarbetet mellan de 

vuxna och sist men inte minst de vuxnas samspel med barnen så att förskolan kan bli den ”andra 

trygga basen” för dem. (Abrahamsen, 2006, s. 77)  

I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) beskrivs att miljöförändringar i regel är svåra för barn. Barn 

har inte erfarenhet att överblicka och förstå konsekvenserna av ett miljöombyte. Därför förordas en 

försiktig introduktion för både barn och föräldrar. För föräldrarna är fördelen att de känner trygghet 

när de vet att ens barn trivs och finner sig till rätta. Föräldrar och barn ska känna sig välkomna, och 

mammor och pappor ska inbjudas att delta i arbetet med barnen. Om barn upplever att föräldrarna är 

en del av vuxengruppen, är chanserna större att barn tar hjälp eller spontant söker kontakt med 

personalen, enligt Barnstugeutredningen. 

När ett barn börjar förskolan vidgas inte bara barnets värld, utan också föräldrarnas. Hela familjen 

påverkas av barnets vistelse i förskolan (SOU 1997:157, s. 60). Processen att börja i förskolan börjar 

långt innan barnen kliver in genom förskolans dörr. Föräldrar behöver göra sig en föreställning om vad 

det innebär att ha sitt barn i förskola och få så mycket information som är möjligt om verksamheten 

innan barnet börjar (ibid. s. 59).  

 

Föräldrars och pedagogers delade vårdnad 

En introduktion inleds med tvåsidig information om dels förskolan, dels om de barn som börjar. I 

förberedelserna kan erbjudas ett hembesök (Arnesson Eriksson, 2010; Niss & Söderström, 2006) eller 

ett välkomstbrev (Wessman, 2010) och kanske ett introduktionssamtal (Sandberg & Vuorinen, 2007). 

Då läggs grunden för vidare föräldrasamverkan.  
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Föräldrasamverkan är all kontakt mellan hemmet och förskolan, både i den dagliga kontakten vid 

lämning och hämtning av barnet och den organiserade kontakten vid föräldrasamtal, föräldramöten 

och föräldrasamverkan av olika slag i verksamheten. Den grundläggande kontakten mellan förskolan 

och hemmet byggs upp under barnets invänjningsperiod. (SOU 1997:157, s. 61) 

Gars (2002, 2006) lanserar delad vårdnad som ett begrepp för det dagliga ansvaret om barns omsorg, 

fostran och utbildning, som delas av föräldrar och pedagoger. Gars sätter den delade vårdnaden i en 

kontext som i systemtermer placeras i makro- och exonivån. 

Den delade vårdnad som föräldrar och lärare bedriver organiseras av det offentliga, av stat och 

kommun. Den befinner sig i ett sammanhang av samhälleliga och ideologiska skeenden. Den 

interagerar med politiska beslut, med läget på arbetsmarknaden och utvecklingen av 

samhällsekonomin, för att nämna några områden. (Gars, 2006, s.17) 

Gars menar att föräldrar i alla tider samverkat med andra människor, oftast släktingar, i 

omhändertagandet av barn. Skillnaden är att nu levs större delen av barns vardag i förskola, 

tillsammans med pedagoger som har ett uppdrag att förena omsorg, fostran och lärande. Barndomen 

har institutionaliserats och fostran har blivit offentligt (Gars, 2006). Markström (2007) skriver att 

föräldrar ska stå för fostran och att förskolan i det avseendet kan ses som en förlängning av hemmet 

som tar över fostransuppgiften under vissa tider. I Markströms tolkning fungerar förskolan som en 

komplettering av hemmet men också som en utvidgning av institutionen och samhällets inblandning i 

fostran av de yngsta barnen (s. 185). 

 

Hemmets och förskolans delade ansvar 

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

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

mångsidigt. (Skolverket, 2010, s. 13, min kursivering) 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

(ibid., s. 5, min kursivering) 

Det här avsnittet handlar om hemmets och förskolans ansvar. Här överlappar begrepp varandra och 

hakar fast i varandra både i styrdokument och i litteratur. De är: 

Omsorg Fostran Utveckling 

Lärande Utbildning Stöd 

Komplettera, komplement Kompensera, kompensation 

Genom lagstiftning är vårdnadshavare ansvariga för sina barns fostran och utveckling. Detta ansvar 

konkretiseras bl.a. genom att vårdnadshavare beslutar om och väljer utbildning (förskola, skola) för 

sina barn och att barnen fullgör sin skolplikt. Barnomsorg och förskola, som är en skolform, är 

frivillig. Markström (2007) pekar i sin forskning på att förskolan numera i praktiken uppfattas som 

obligatorisk av föräldrarna eftersom det saknas realistiska alternativ. Förskolan tas för given och 

betraktas som en nödvändighet för barn, föräldrar och samhället både här och nu och med sikte på 

framtiden, skriver hon (s. 206). 

… idag går en majoritet av alla barn i förskolan från tidig ålder, vilket innebär att förskolan i 

praktiken gjorts obligatorisk, d.v.s. den som inte går i förskolan från tidig ålder utgör ett undantag 

och är någon som avviker. Denna förändring får konsekvenser för hur barns vardagsliv levs och delas 

mellan olika arenor. (Markström, 2009, s. 193) 

Vilken innebörd och tolkning ges ”fostran” och ”utbildning”? Föräldrar och pedagoger kan 

sinsemellan ha olika uppfattningar kring det delade ansvaret för barns fostran och utbildning, två 
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begrepp som i sig kan ges olika innebörder men som även är överlappande och deras innebörder 

föränderliga i tid och rum resonerar, Markström (2009, s. 192). Kortfattat, säger hon, och medger en 

förenklad bild, av fostran som det informella förmedlandet av normer och värden medan utbildning 

står för det formella och målstyrda förmedlandet av färdigheter och kunskaper. Vidare ser Markström 

att den kollektiva fostran och utbildningen av barn på daginstitutioner, speglar en syn på institutionens 

funktion som kompensation eller komplement till hemmet (ibid. s. 192-193). Den sociala funktionen 

med andra barn och vuxna i ett pedagogiskt sammanhang, finns inte att erbjuda i hemmet eller hos 

föräldrarna, alltså kan barn kompenseras denna brist i förskolan (Markström, 2007). Där finns även 

personal, tillägger Markström, med speciellt ansvar att förebygga och bevaka att barn inte far illa. 

I Barn- och skolakommittén konstateras att förskolans kompletterande funktion till föräldraansvaret 

blir allt viktigare under barnets tidigaste uppväxtår (SOU 1997:157, s. 58). Ivarson Janssons 

avhandling (2001) handlar om förskolans uppgift som komplement till hemmet i styrdokument och 

hur anställda och föräldrar uppfattar fenomenet. Hon definierar skillnaderna mellan komplement och 

kompensation
1
, som ibland använts synonymt vilket leder till missförstånd. Förskolan ska komplettera 

hemmet men den får inte vara, enligt Ivarson Jansson, så enastående bra att föräldrarna kommer till 

förskolan med barnen utan att ha arbetsmarknadsanpassade behov av tillsyn för barnen (s. 37). 

Föräldrarna har alltjämt huvudansvaret för barnen.  

I Mamma, pappa, dagis (Ekman & Sundell, 1992) sammanfattas två studiers resultat om föräldrars 

förväntningar. Av svaren som återges nedan kan uttydas att föräldrarnas ansvar handlar om barnens 

känslomässiga, sociala och språkliga utveckling och att förskolan ska arbeta med konkreta kunskaper 

och färdigheter. 

 

Föräldrarnas ansvar att lära barn:  

Bli trygga och harmoniska 

Regler och normer 

Ansvar och visa hänsyn 

Ett bra ordförråd 

Uttrycka sig begripligt 

Tala med barn om tros- och livsfrågor 

Känna till högtider och traditioner 

 

 

Förskolans ansvar att lära barn: 

Måla, väva, arbeta med lera 

Sånger 

Finmotorik 

Grovmotorik och balans 

Om djur och växter 

Om klimat och miljö 

Enkla tekniska experiment 

Vikter, volymer och former 

Figur 1. (Ekman & Sundell, 1992) 

 

Ivarson Jansson (2001) ställer i en stor studie liknande frågor till föräldrar och pedagoger, som i 

Ekman och Sundell. Hon finner att målet med förskolans verksamhet är att den stimulerar barns 

sociala utveckling. Föräldrarna anser att det är själva förskolevistelsen som i sig är stimulerande. 

                                                   
1 Komplement betyder tillägg. Hemmet ska ges ett tillägg eller en utfyllnad. Komplettera används för att 

göra fullständig, tillägga, utfylla. Kompensation betyder uppväga, utjämna eller ersätta. Ordet betyder 

att det finns brister som behöver uppvägas eller utjämnas. Kompensera innebär ersätta, gottgöra eller 

utjämna för brister. (Ivarson Jansson, 2001, s. 28). 
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I Skolverkets rapport (2004) framkommer att förskolan kan få en fostrande roll även gentemot 

föräldrar och att personalen kan ha synpunkter på barnens hygien, matvanor, sovtider etc. Även i Gars 

avhandling (2002) blir hygien och rena kläder ett ”övergångsfenomen” (s. 61) mellan hem och 

förskola. Hon menar att gränserna blir otydliga. Kvaliteten i det som ska skötas i hemmet visar sig i 

förskolan. 

 

Föräldrars och pedagogers olika roller 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna 

som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att 

utveckla tillit och självförtroende. (Skolverket, 2010, s. 6) 

I föräldrarollen ligger att vara mottagare av just det egna barnets känslor, och att möta dessa med egna 

känslor, normer och värderingar. I pedagogrollen ligger att ha ett empatiskt och professionellt 

pedagogiskt förhållningssätt gentemot både enskilda barn och barngruppen (SOU 1997:157, s. 60). 

Föräldrars och pedagogers olika funktionsvillkor och roller visavi barnet bör lyftas fram, framgår av 

Läroplansförslaget. Dessa olikheter kan synliggöras i miljön. Fördelen med att vistas i förskolan är att 

den inte är ett hem. Den erbjuder något helt annat, men på ett komplementärt sätt, så att barn så att 

säga får det bästa av två miljöer (Dahlberg et al., 2001, s. 123).  

Hemmet och familjen tillhandhåller både en miljö och relationer av livsviktig och unik betydelse för 

det lilla barnet. Men, i själva verket kan enbart föräldraomsorg begränsa det lilla barnets möjligheter 

att integreras i samhället, att utöva medborgarskap och att förverkligas genom samspel med andra barn 

och vuxna (Dahlberg et al., 2001, s. 80). De menar att man i stället kan skapa möjligheter för många 

relationer, där både hem och förskolan har viktiga, komplementära men olika roller att spela (s. 81). 

Föräldrarollen är en roll som en människa kan ha, betonas av Flising. Andra kan vara make/maka, 

son/dotter, vän, släkting, arbetsgivare, arbetskamrat m.fl. Föräldrarollen har även många sidor, 

föräldern ska fostra, ge trygghet, ge omvårdnad, sätta gränser, hålla kontakt med förskolan osv. Allt 

detta kräver tid och engagemang, och kan skapa en svårhanterlig situation med stress och ohälsa 

(Flising, Fredriksson & Lund, 1996, s. 27). 

Pedagogrollen är en yrkesroll. En del av uppdraget är att samarbeta med föräldrar. Det är 

pedagogernas ansvar att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolan och familjer (Skolverket, 

2010). Barn lever i flera världar, minst två, och för att världarna ska knytas ihop behövs nära 

samarbete med föräldrar och andra vuxna som lämnar och hämtar (Niss & Söderström, 2006). 

Föräldern har ju bara sitt barn, ett partikulärt intresse, medan pedagogen har många barn i gruppen, ett 

universellt intresse. I kontrast till närhet, intimitet och trivsamhet, som inte betyder likgiltighet, 

okänslighet eller kyla, erbjuder Ziehe (1989, refererad i Dahlberg et al., 2001, s. 124) begreppet 

”relationsintensitet” som beskriver pedagogens roll. Det innebär ”en komplex väv av nätverk som 

binder samman personer, miljöer och aktiviteter”. Pedagogens roll och förhållningssätt innebär då att 

… mobilisera barns kompetenser för meningsskapande och erbjuder sig själv till resurs till vilken 

barn kan vända sig; hon organiserar utrymmen, material och situationer för att ge nya möjligheter och 

alternativ för lärande; hon hjälper barnen att utforska de många olika språk som står öppna för dem; 

hon lyssnar på och iakttar barnen; hon tar deras idéer och teorier på allvar men är också beredd att 

utmana, såväl genom nya frågor, information och diskussion som genom nya material och tekniker 

(Dahlberg et al., 2001, s. 124). 
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Introduktion på flera sätt 

Nedan presenteras olika förekommande inskolningsmodeller, eller – program. Barn kan börja 

individuellt eller några tillsammans i en grupp. Tidsmässigt tar det mellan tre dagar och tre veckor.  

Caldenius (2008) beskriver att en individuell inskolning har fördelen att förälder och barn är ensamma 

om en pedagogs uppmärksamhet (s. 73). Hon skriver att förälder och ansvarig pedagog gör en tidplan 

för invänjningen. Man börjar med kort tid och successivt lämnar föräldern barnet och samtidigt utökas 

tiden tills man är uppe i ordinarie vistelsetid. Caldenius räknar med två-tre veckor. 

En introduktionsperiod bör enligt SOU 1972:26 sträcka sig över ett flertal dagar. Arnesson Eriksson 

(2010) har egna erfarenheter av att börja en inskolning en onsdag och så slutar den på tisdag tre veckor 

senare. Efter en vecka stannar barnen över lunch, veckan därpå får de pröva vila efter maten. Den här 

modellen kallas traditionell inskolning (Arnesson Eriksson, 2010). 

McCutcheon och Calhoun (i Pramling, 1993) fann 1976 att barns gråt, stillasittande och samspel med 

vuxna minskade när samspelet med andra barn ökade. Slutsatsen blir att en inskolningsmodell där 

flera barn börjar samtidigt är positiv och skapar förutsättningar för samspel på lika villkor mellan barn 

(Pramling, 1993). Denna modell, gruppinskolning, förespråkas även av Niss och Söderström (2006) 

som resonerar att förskoleverksamhet består av gruppaktiviteter, därför arbetar man gruppinriktat från 

inskolningen.  

Innebörden i föräldraaktiv inskolning, heldags- eller kortinskolning kan variera mellan förskolor 

(Arnesson Eriksson, 2010, s. 28). Föräldern är med och aktiv under fem-sex timmar/dag, som då 

räknas som heltid och den pågår tre till tio dagar. Arnesson Eriksson (2010) skriver att föräldrarna är 

tryggheten under inskolningsperioden och barn tränar sig att vara i förskolan snarare än att bli lämnade 

(s. 30). 

Wessman (2010) presenterar ingen färdig modell. Hon vill i stället medvetandegöra att det finns ett 

barnperspektiv och ett vuxenperspektiv i förskolan.  

Barnperspektivet är här-och-nu betonat; barn reagerar spontant på vad de upplever. 

Vuxenperspektivet är däremot mer framåtriktat och fokuserat på hur saker och ting utvecklas över tid. 

(Wessman, 2010, s. 26) 

Den tid som måste avsättas till inskolningen måste vara en växelverkan mellan de resurser som finns 

till familjen och deras behov, menar Wessman (2010). Men ett fast schema vill hon inte 

rekommendera. Snarare att pedagogen öppnar en konstruktiv dialog med föräldrarna och att förskolan 

är tydlig med sin pedagogik och rutiner. Detta skapar trygghet och förutsägbarhet. Wessman ser 

fördelar med att utse en pedagog som möter familjen. Det skapar trygghet att veta vem man ska vända 

sig till. 

 

Motsvarigheter och jämförelser med internationella studier 

I en australiensk studie har Ebbeck och Yim (2009) intervjuat tio föräldrar (mammor), tre pedagoger 

och tre föreståndare om hur föräldrar respektive pedagoger kan knyta trygga band till toddlare/små 

barn, hur föräldrar och pedagoger kan underlätta övergången mellan hem och förskola för barn och 

föräldrars och pedagogers syn på förskolan (dvs. det australienska systemet). I artikelns bakgrund 

presenteras statistik som säger att över 300 000 australienska barn går långa dagar (upp till 50 h/vecka) 

i barnomsorg, och uträknat på fem år blir det 12 500 timmar på förskolan. Det visar på ökad kvantitet 

av förskoleinstitutioner, men också på behovet av kvalitet på barnomsorgen, skriver forskarna. Deras 
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resultat visar att både föräldrar och pedagoger menar att det är viktigt att utveckla en positiv relation 

till toddlaren genom kommunikation, beröring och interaktion, genom att spendera kvalitetstid 

tillsammans och att finnas tillgänglig emotionellt. Pedagogerna lyfte vikten av att knyta en relation till 

föräldern för att på så sätt indirekt knyta an till deras barn. Föräldrarna underlättade övergången till 

förskolan genom att t.ex. successivt öka vistelsetiden och ofta hälsa på förskolan innan de började och 

några kom till förskolan under sin lunchrast, men också genom att prata med barnen och förklara att de 

skulle börja förskola. Pedagogerna underströk vikten av övergångsobjekt som t.ex. bar föräldrarnas 

doft, och att de ville veta hur föräldrarna gjorde med omsorgs- och omvårdnadsrutinerna för att själva 

kunna göra likadant (Ebbeck & Yim, 2009). Ebbeck och Yim ringar in vikten av föräldrasamverkan 

och kvaliteten i interaktioner samt barns anknytning till flera vårdnadspersoner. Kvaliteten i 

interaktioner har även svenska forskare lyft (jmf Engdahl, 2011).  Engdahl (2011) har i sin avhandling 

genom ett barnperspektiv lyft toddlare i svensk förskola som sociala aktörer och vikten av kvaliteten i 

förskola där pedagogers skicklighet och kunnighet är en avgörande faktor. 

Att börja i förskolan är en process som leder till barn och föräldrar skiljs ifrån varandra. Föräldrar 

lämnar sina barn i förskolan. Man tar ett dagligt farväl av varandra och separeras. Xu (2006) har i en 

amerikansk studie av barn i åldrarna 18-30 månader, toddlare, observerat tre typer av reaktioner, tyst 

(sitter, går, tittar), aktiv (springer, skrattar, pratar) och aggressiv (knuffas och skriker) efter avsked. De 

framgångsrika övergångarna mellan hem och förskola karakteriseras av pedagogens positiva 

förhållningssätt och verbala kontakt i bemötandet av föräldrar och barn. Lyckade övergångar resulterar 

i att barnen lättare kan lämnas och fortare blir engagerade i lek och aktiviteter. Ett tyst och passivt barn 

hade med stor sannolikhet en överlämning där pedagog och föräldern inte interagerade med varandra i 

studien (Xu, 2006). I Sverige drar Skolverket (2004) liknande paralleller. Pedagogernas inställning till 

föräldrar kan vara förknippad med deras förhållningssätt till barn. En intervjuad förskolechef säger att 

det finns ett samband mellan hur pedagoger bemöter barn och hur man bemöter föräldrar (Skolverket, 

2004).  

Dagliga lämningar har studerats av Klein, Kraft och Shohet (2010) i Israel. Forskargruppen har 

observerat och registrerat olika avskedsritualer och under en tre månaders period observerat hur länge 

barn (6-18 månader gamla) grät efter att de lämnats. Deras slutsats är att det är en ineffektiv strategi 

för föräldern att lämna barn som börjat leka utan att tydligt ta avsked. Barnen observerades vid dessa 

tillfällen att häftig gråta och detta skulle kunna leda till misstro och bristande tillit, som uttrycks i 

separationsångest med t.ex. skrik, sparkar, klängande och häftig gråt (Klein et al., 2010). Föräldrarnas 

diskreta lämnande gjordes i all välmening, föräldrarna tolkade barnens lek som en signal att gå och 

trodde att de faktiskt underlättade för barnen. Det motsatta beteendet observerades också i studien, att 

föräldrar stannade för länge. Föräldrarna överlämnade barnet till en pedagog men följde med in på 

avdelningen för att trösta eller stödja sitt barn. Forskarna lyfter vikten av att öka föräldrarnas 

kunskaper om betydelsen av avskedsritualer och av avskedsprocessens slut, som inte ska förväxlas 

med ett jäktat och tidsmässigt snabbt lämnande. I Sverige skriver Ladberg (1989) att det kan vara 

känsligt att skiljas, långt efter invänjningen är avslutad. ”Små barn och bestämda tider är ju något som 

egentligen alls inte går ihop” (s. 57). Morgnar hemma kan vara stressiga med olika bestyr och få svåra 

att flyta. När familjen sedan kommer till förskolan måste man känna att någon verkligen tar emot det, 

menar Ladberg. Själva avskedet kan vara svårt med tårar.  
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Samverkan mellan hem och förskola 

Det finns flera samverkansformer mellan hem och förskola. Kontakter mellan föräldrar/familjer och 

pedagoger i förskolan kan vara formella eller informella och kan möta en individuell förälder eller 

många samtidigt. Så fort två närmiljöer möts, uppstår kontakt och relation, enligt Bronfenbrenner. 

  INDIVID   

 

Introduktion 

Utvecklingssamtal 

Dokumentation 

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
 

Dialog 

Bemötande 

Förhållningssätt 

Inbjudande klimat 

Tillitsfulla 

relationer 

 

FORMELL ************** 
*

 ************** INFORMELL 

 Introduktion 

Föräldramöten 

Vecko-

/månadsbrev 

IT-baserad 

information 

Föräldraråd 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 

Utflykter, 

föräldramiddagar, 

cafémöten 

Studiecirklar med 

föräldrar 

Föräldrar som 

stöd i barns 

lärande 

 

  GRUPP   

Figur 2. Figuren visar på flera möjliga relationer och aktiviteter, individuella och gruppinriktade kontakter 

och formella och informella som utvecklar samarbetet de vuxna emellan för barnens bästa. 

Inspirerad av Myndigheten för skolutveckling (Nilsson, 2008, s. 188) 

 

I Läroplansförslaget definierades samverkan som all kontakt mellan hem och förskola och att den 

grundläggande kontakten mellan hem och förskola byggs upp under introduktionsperioden (SOU 

1997:157). Arnesson Eriksson (2010) räknar inskolningen som en del av föräldrasamarbetet. Efter 

inskolningen kan föräldrar mötas i grupp för gemensam information om verksamheten samt föräldrars 

frågor och synpunkter tas upp och ett enskilt samtal erbjuds några veckor efter att barnet skolats in 

(Arnesson Eriksson, 2010). Detta första samtal kallar Arnesson Eriksson inskolningssamtal till 

skillnad från det andra under termin två, som hon kallar utvecklingssamtal då en individuell 

utvecklingsplan används som planerings- och diskussionsunderlag. Caldenius (2008) menar att ett 

utvecklingssamtal avslutas med att pedagog och förälder tillsammans skriver en utvecklingsplan, och 

för små nyinskolade barn kan det vara små saker som att ha lärt sig sitta stilla tills alla ätit färdigt, 

sluta med blöja, äta med gaffel och kniv eller att ta nej utan att protestera (s. 118-119). Wessman 

(2010) menar att föräldrar kan inbjudas till ett samtal efter inskolningen som handlar om 

förskolestarten och har en tydlig karaktär av utvärdering, men även att samtala om barnets utveckling. 

Detta ger pedagogerna återkoppling och verktyg att förbättra sina framtida inskolingsrutiner. 
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Enligt läroplanen ska utvecklingssamtal erbjudas minst en gång per läsår (Skolverket, 2010, s. 13). 

Gars (2002, 2006) och Markström (2007) har forskat om utvecklingssamtalens innehåll. Benämningen 

på samtalen mellan föräldrar och pedagoger har kallats ”föräldrasamtal”, ”enskilda samtal” och inom 

skolans värld ”kvartssamtal”, och är ett markerat tillfälle att tala ostört om barnen. Idag används ordet 

utvecklingssamtal och det är en betydelsefull förändring. Något ska utvecklas. Gars ser två innebörder, 

det ena som framåtsyftande och positivt och det andra som något som är outvecklat och brister, något 

måste rättas till och förändras (Gars 2006, s.83-84, 126 ff.). Gars (2006) och Nordin-Hultman (2010) 

lyfter fram problematiken med ett individinriktat utvecklingspsykologiskt synsätt där svårigheter och 

problem söks hos barn. I ett interaktionistiskt synsätt sker utveckling i samspel med omgivningen, med 

den pedagogiska miljön. Ibland utsätts barn dagligen för situationer och aktiviteter där de själva 

framstår som ”fel”, menar båda forskarna. Problemet eller felet söks inte i miljön. Miljön skulle kunna 

erbjuda möjligheter, den kunde rättas till och anpassas.  

 

Metod 

I metodkapitlet beskriver jag hur jag genomförde undersökningen. Syftet var att ta reda på vilka 

erfarenheter föräldrar har av övergången mellan hem och förskola.  

 

Kvalitativa intervjuer 

För att söka svar på mina forskningsfrågor och uppsatsens syfte, blev mitt val kvalitativa intervjuer. 

Innan jag genomförde intervjuerna sökte och läste jag litteratur och forskning om föräldrar, 

föräldraskap, barnomsorgens utveckling i Sverige, övergången mellan hem och förskola och 

systemteori. Jag fick därmed en bredare bild av ämnet och utformade en intervjuguide (se bilaga 1) 

med teman och frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. När bearbetningen av materialet 

påbörjats återgick jag till litteraturen och omarbetade uppsatsens teoretiska bakgrund. Detta 

resulterade i att jag kunde välja att lyfta andra teman i fokus. Denna process där forskaren alternerar 

mellan teori och empiri, ”varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra” kallas abduktion 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). 

Jag testade min frågeguide på en manlig bekant med egen erfarenhet av förskola och inskolning i en 

s.k. pilotintervju. Denna spelades dock inte in, och analyserades inte. Syftet var att pröva bärigheten i 

frågorna. 

Jag hade själv en förförståelse till intervjupersonerna och – frågorna i egenskap av förälder, mamma, 

men även i min yrkesroll som förskollärare. Jag har också erfarenheter av att mina barn börjat på 

förskola och att jobba med andras barn och föräldrar. Det skapar en ömsesidighet och personlig 

intervjuinteraktion. Därutöver intar jag i intervjusituationen även en roll som forskare. Det kan uppstå 

en maktasymmetri i intervjun eftersom jag besitter kompetens och styr över ämnena. Detta har jag 

varit medveten om och försökt balansera genom att före och efter intervjun prata allmänt ”om väder 

och vind”, svarat på intervjupersonernas frågor till mig om mina barn, ibland druckit kaffe och tacka 
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för deras tid och svar. Jag blev själv förvånad när en intervjuperson uppriktigt tackade mig efter 

intervjun. Det var överraskande och tillfredsställande.  

 

Datainsamling 

Det har varit svårt att nå föräldrar som vill ställa upp på intervjuer. Jag började med att skriva ett 

informationsbrev, ett s.k. upprop, (se bilaga 2) som sattes upp på en barnavårdscentral. Jag ringde 

tiotalet förskolechefer i två olika kommuner och berättade om min studie för att få tillstånd att sätta 

upp mitt upprop om intervjupersoner synligt i en hall där föräldrar kommer och går. Samtliga var 

tillmötesgående. Men, inga föräldrasvar kom. Efter ett par veckor valde jag att aktivt söka upp 

föräldrar. Jag besökte en öppen förskola där jag tog kontakt med mammor och pappor. Jag träffade en 

mormor som var där med sitt barnbarn vars dotter börjat jobba och som inte fått plats på förskola. 

Några föräldrar blev väldigt nyfikna och delade med sig av sina tankar om sitt/na barn och sina 

erfarenheter på ett väldigt öppet och spontant sätt. Tyvärr hade ett par av dessa inte ännu börjat på 

förskola.  

Besöket på den öppna förskolan resulterade i en intervju. Jag fick sedan positivt gensvar från två 

intervjupersoner via personliga kontakter. Dessa informanter förmedlade i sin tur kontakt med 

ytterligare fyra familjer, ett s.k. snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 196). Intervjuerna gjordes i 

informanternas hem.  

Sammantaget har jag genomfört sju intervjuer och en provintervju. Sju intervjupersoner var kvinnor, 

men vid ett intervjutillfälle intervjuades både mamma och pappa, varvid antalet intervjuade personer 

är åtta. Informanterna var i åldrarna 31-40. Några var föräldralediga, men de flesta förvärvsarbetade. 

En var långtidssjukskriven. I resultatdelen presenteras och beskrivs familjerna med fingerade namn. 

Jag har gjort sju intervjuer à 25-45 minuter som spelades in med lånad diktafon från Medieverkstan på 

universitetet och som transkriberades. På grund av svårigheter med att finna intervjupersoner har 

datainsamlingen skett i två omgångar, den första i december 2011 och den andra i februari 2012.  

 

Etiska överväganden 

Vid intervjutillfället började jag med att presentera mig själv, att jag är förskollärare och att jag har tre 

barn, varav två går på förskola. Jag gick muntligt igenom grundläggande etiska frågor med de personer 

som ställde upp (Bryman, 2011 s. 131-132). 

 INFORMATIONSKRAVET. Jag berättade att min studie handlar om föräldrar och barn, hur de 

upplevt övergången mellan hem och förskola. Jag ville veta hur de tänkt kring behovet av 

barnomsorg och hur de valt förskola. 

 SAMTYCKESKRAVET. Deltagarna fick information att det var frivilligt och att de hade rätt att 

inte svara och avbryta intervjun av vilka skäl som helst. Jag förklarade att min önskan var att 

använda diktafon som hjälpmedel och samtliga gav sitt samtycke till att spela in intervjun. 

 KONFIDENTIALITETSKRAVET. Namn på personer och platser utlovades att hållas anonyma. 

Inspelningar raderas när studien är klar. 

 NYTTJANDEKRAVET. All information används endast för forskningen i denna studie och 

kommer inte användas av någon annan. 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är ett hantverk, en konst, att intervjua. I intervjustunden 

höll jag, som oerfaren, ganska hårt i intervjuguiden och trots min egen bakgrundskunskap var det 

utmanande att vara känslig och lyssnande till det informanten berättar och ställa följdfrågor (hur menar 

du? Berätta mer/ge exempel). Det var ett dilemma att hålla tiden, den halvtimme som var utsatt, och 

jag tänkte att det var viktigare att få svar på de frågor jag planerade att ställa än att gå vidare på en 

intressant tråd som informanten utvecklade. Detta blev uppenbart när jag transkriberade då jag har 

kommit på exempel på andra formuleringar och uppföljningsfrågor. Jag saknar hantverkarens 

förvärvade skicklighet. 

 

Bearbetning av data 

Bryman (2011) förespråkar inspelning av kvalitativa intervjuer och att de skrivs ut ”närhelst så är 

möjligt” (s. 428). Detta är en tidskrävande process. Bearbetning av hela intervjusituationen bryts ner i 

dess beståndsdelar, där mötet mellan levande människor, och dialogen med gester och blickar är det 

första som skalas bort. Valet och beslutet hur precist man återger samtalet är inte så självklart och lätt 

som det låter. Talspråk med dess omtagningar och stakningar är levande, hummanden, fniss och skratt 

kan betyda att något är känsligt, viktigt, eller oviktigt. Regler för tal- och skriftspråk skiljer sig, och en 

ordagrann utskrift av intervjuer är inte nödvändigtvis den mest lojala eller objektiva utskriften (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Jag har alltså korrigerat språket grammatiskt men jag har försökt behålla ordalag 

och uttryckssätt för läsbarheten. En svårighet var störande bakgrundsljud på inspelningen från öppna 

förskolan och det är vid några tillfällen svårt att höra vad intervjupersonen säger.  

Jag började med att lyssna igenom intervjun och sedan genomförde jag transkriptionsmomentet som 

tog ca sex timmar/intervju. Sedan började jag läsa och göra understrykningar och noteringar av viktiga 

ord och meningar. Enligt Lofland och Lofland (i Bryman, 2011, s. 429) är det viktigt att börja 

analysera så fort som möjligt. Man väntar inte på att alla data ska finnas. Att göra det kontinuerligt och 

löpande förebygger att man hamnar med ett berg av, en hög med, sidor som ska analyseras. Forskaren 

blir också medveten om teman som kan utvecklas och fördjupas vid senare intervjutillfällen (s. 430). 

Jag började med att söka efter ”vad är det föräldrar talar om” och skapade många innehållsliga utsagor 

som jag bantade ner till några kategorier. När andra intervjuomgången var klar sorterade jag alla svar 

efter frågorna i intervjuguiden. Det visade sig vara bra för då framträdde fler viktiga ord och yttringar.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet utgör viktiga kriterier för att få en bild av studiens kvalitet (Bryman, 2011). 

Bryman menar att det gäller främst kvantitativa studier men bör även tas upp i en kvalitativ studie. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att tillförlitligheten, styrkan och överföringsbarheten hos 

kunskap diskuteras inom samhällsvetenskapen vanligen i relation till de tre begreppen validitet, 

reliabilitet och generalisering (s. 259). Kvale och Brinkmann lägger huvudvikten vid validering. 

För att kunna använda informanternas svar och analysera det sagda bad jag om att få spela in 

intervjuerna. Därmed ökar tillförlitligheten eftersom jag så detaljerat jag förmått, har transkriberat 

svaren. Jag har inte behövt leta i minnet eller läsa ofullständiga minnesanteckningar. Däremot har jag 

inte rapporterat resultatet till informanterna för att bekräfta att jag uppfattat dem rätt, en s.k. 

respondentvalidering. Jag har under intervjuerna kunnat be om förtydliganden. Det som jag själv 

funderat kring är det faktum att två av informanterna berättar i andra hand om introduktionen och om 
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sin partner som var den personen som fysiskt befann sig på inskolningen. Ytterligare en var endast 

med inledningsvis, partnern var med hela inskolningsperioden. Detta var något som jag var förberedd 

på. I min intervjuguide finns frågan om vem som var med under inskolningen. Jag kunde anta, av egen 

erfarenhet som förskollärare, att någon annan familjemedlem kunde vara med barnet på förskolan. 

Detta beror ju på något. Varför gör man så? Det ville jag ju veta. I Läroplanen står att föräldrar ska få 

en god introduktion. Det förutsätter inte att bägge föräldrar ska vara delaktiga i meningen fysiskt 

närvarande. 

Kan min undersökning upprepas? En intervju är en dynamisk situation i en viss tids- och rumsmässig 

kontext. Den situationen är unik, den kunskap som skapades i den dialogen, det samtalet mellan frågor 

och svar, går inte att replikera. Därför efterfrågas ”fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser 

av forskningsprocessen” (Bryman, 2011, s. 355) för en studies pålitlighet/reliabilitet. Här utgör min 

förmåga att redovisa studien i form av uppsatsen en del, handledningen som en del av den och 

slutligen att försvara den och få den examinerad.  

Kan resultaten generaliseras? Jag har intervjuat åtta personer. Det är ett begränsat urval. Intervjuer ger 

möjlighet att på djupet besvara frågor och då är inte bredden, kvantiteten, det som eftersträvas. Med 

den här sortens undersökning är generaliserbarheten inte det viktigaste utan visar på hur det kan vara. 

 

Nyckel 

För att skapa en lättare läsning och för tydligheten har jag utformat en nyckel för hur jag redovisar 

svaren i löpande text. När jag skriver några föräldrar, då menar jag tre, när jag syftar till fyra-fem 

föräldrar skriver jag många medan de flesta är sex-sju, men inte alla som är åtta (föräldraparet räknas 

som två. De har sinsemellan olika tankar och erfarenheter). 
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Resultat och analys 

I intervjuerna berättar föräldrarna om sina uppfattningar av förskolan och vad de upplever att den 

erbjuder deras barn. Jag börjar med att presentera familjerna och vad de berättat om deras introduktion 

i förskolan. Därefter följer fyra teman;  

1. om pedagogerna som partners,  

2. vad som avgjorde när barnen började förskolan,  

3. vilken förskola som valdes och  

4. förskolan som barnens miljö.  

Alla avsnitt avrundas med en sammanfattning. 

Jag har utelämnat tre teman som kom upp i denna studie; kontakt med andra föräldrar, servicegrad och 

tillgänglighet och att gå långa dagar. Dessa teman utelämnades eftersom studien fokuserar på 

övergången mellan hem och förskola och introduktion i förskola. 

Sju familjers erfarenheter av att börja förskola 

I detta avsnitt presenteras familjerna med fingerade namn. Jag presenterar dem via deras erfarenheter 

och upplevelser av sin introduktion i förskolan och om de har egna tankar om hur barn och föräldrar 

skulle introduceras i förskolan.  

 

Familjen O  

– Består av mamma Olga, pappa Ola och sonen Oskar 

Jag intervjuar Olga. Hon var med de två första dagarna av inskolningsperioden, pappan alla fyra. 

Förskolan ”Alfa” är den enda i en liten ort med ca 56 inskrivna barn och 3 avdelningar.  

Familjen O fick brev och mail om inskolningen och mamma Olga ringde upp för ytterligare 

information innan start. Det var en individuell inskolning som pågick måndag-torsdag mellan kl. 10-

14. Olga kallar den ”snabbinskolning”, som hon säger ”en del förskolor nuförtiden har 

snabbinskolningar”. När jag frågar om eventuella svårigheter under inskolningen berättar Olga att de, 

föräldrarna, fick lämna Oskar redan dag två efter maten, han sov inte då: 

Dag nummer två, så skulle vi gå iväg, för han skulle vara där själv. Då märkte ju han det. Det var det 

enda. Att han märkte det, så vi fick ju inte gå iväg. Vi fick smita några gånger till. (Olga) 

Oskar fick sova när de kom hem efter inskolningsdagarna. Han sover nu middag efter lunch på 

förskolan. Egentligen skulle han sova efter maten, och Olga vet inte om det var för att det var så 

mycket, ”det var ju så mycket barn”. Olga upplever att inskolningen slutar lugnt. 

Vi gick ifrån [Nina: och då blev han ledsen] ja han blev orolig. Vi kom tillbaka och då blev han glad 

och när vi gick iväg och då blev han ledsen igen, och så kom vi tillbaka, då blev han glad (skrattar) 

men den sista dagen för pappan, då vet jag att var lugnt. /-- -- --/ Ola kände sig onyttig när han stod 

där och tittade på, och gick iväg liksom. Då märkte han inte honom den fjärde dagen. Då var allting 

bara helt lugnt. (Olga) 



17 

 

På Alfa sade de att inskolningen kunde bli längre än en vecka, men i deras fall funkade det, säger 

Olga. Hon ville på förhand veta hur inskolningen skulle gå till. Hennes förväntningar på förskolan var 

att där skulle finnas utbildad personal, och Olga sade att hon tror att alla tre är förskollärare, och att det 

skulle funka socialt med de andra barnen eftersom Oskar är ett ensambarn. På avdelningen där han 

började fanns äldre barn och som hon förstod hade personalen inte jobbat med småbarn tidigare. 

Sammanfattning 

Idén med heldagsinskolningar är att föräldrarna är med sitt barn under inskolningstiden och gör de 

rutiner de brukar. Min uppfattning är således att metoden är en mix av två modeller, den traditionella 

där man successivt lämnar sitt barn kortare stunder med pedagoger och de andra barnen för att snart 

komma tillbaka, men som tar två-tre veckor och heldagsinskolning, då föräldern är med och delaktig 

hela dagen fast under tre-fem dagar. I det här fallet frångick också Oskar från sina rutiner att sova en 

stund efter lunchen under inskolningen. På avdelningen är Oskar yngst och Olga upplevde att det var 

så mycket barn och jag tänker att de äldre inte vilade efter lunch. Föräldrarna verkade förlita sig på 

personalens kompetens. 

 

Familjen T  

– Består av mamma Tina, pappa Ture och sonen Theo 

Jag intervjuar Tina som berättar om Theos inskolning som Ture gjorde. De går på förskolan ”Alfa” 

som beskrivs ovan. 

Familjen T var nyinflyttade på orten och fick besökstid ca två veckor före utsatt datum, då 

presenterades förskolan och verksamheten. De fick papper hemskickade om inskolningen. Det 

informeras i brevet att ”föräldern har största ansvaret” som är av modellen heldagsinskolning. Pappa 

Ture skolar in kl. 9-14 i tre dagar. Ture har berättat för Tina att han tyckte det var ganska bra, det gick 

ju fortare än inskolningen på förra stället, en dagmamma, som hade traditionell inskolning. En fördel 

var att man ser hur personalen är, hur de jobbar och hur barnen är. Theo var van att gå i barngrupp och 

att bli lämnad, berättar mamma Tina. Det var en ”liten gruppinskolning” och de andra barnen var 

yngre än deras son. Hon använder orden ”stressinskolning” och ”intensiv inskolning” om metoden. 

Tina trodde det skulle vara lugnare på landet och annorlunda, men det visade sig vara som vilken 

barngrupp som helst. De var 20 barn och Theo var van att gå med sju hos dagmamma, men han kom in 

fort, säger Tina. På frågan om hur hon tycker barn och föräldrar ska introduceras tycker Tina att det 

beror på barnet och åldern, om barn är vana att bli lämnade, vana vid dagis. Två veckor är segt och 

utdraget, men tre dagar är stress. 

Sammanfattning 

Tina upplevde att skola in sitt barn på tre dagar är stress, även om Theo var van att bli lämnad hos 

dagmamma. Pappa Ture tyckte heldagsinskolning var ganska bra, sade Tina. Det var också en stor 

skillnad på barngrupperna, från sju barn hos dagmamman till 20 på avdelningen i förskolan. Hon 

förväntade sig att förskolan på landet skulle vara annorlunda, att det skulle vara lugnt, men så blev det 

inte, det blev nästan tvärtom. Insikten blev i stället att det var som vilken barngrupp som helst.  
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Familjen M  

– Består av mamma Maria, pappa Micke och döttrarna Moa och nyfödda Malin 

Jag intervjuar Maria som berättar om Moas inskolning som sambon var med på. De bor på en snabbt 

växande ort med nybyggen av villor och flerbostadshus. Det är nära till kommunikationer. Förskolan 

”Beta” ligger i direkt anslutning till en grundskola. Det är ca 56 inskrivna barn och 3 avdelningar. Det 

finns flera förskolor i området. 

Familjen M besökte denna förskola och när det var dags att börja skickade förskolan ett brev med 

information om avdelningen och att det tog tre dagar upp till två veckor. Pappa Micke skolar in i tre 

dagar och lämnar fjärde. Föräldrarna upplevde lämningarna svåra inledningsvis: 

Sedan när jag skulle lämna henne de första två veckorna, då var hon ledsen och grät. När pappa 

lämnade också. Men hon var mer ledsen när jag lämnade. De har ju en starkare anknytning till 

mamman. Det var lättare för min sambo att lämna henne och jag hämtade. Det varade bara några 

veckor. (Mamma Maria) 

Maria jämför Sverige med ett sydeuropeiskt land där hon har sina rötter. Där existerar inte en svensk 

inskolningsmodell, föräldrar lämnar bara sina barn till daghemmen, de är inte välkomna in. I Sverige 

finns respekt för barn och föräldrar, hur man skolar in familjer, det är en fantastisk upplevelse, säger 

Maria. Vad gäller negativ ryktesspridning tycker hon att folk i Sverige har för höga krav, de är 

bortskämda, de är vana att ställa krav på små detaljer. Hon säger att det har gått för långt. Svenska 

förskolor har bra omsorg och service och hennes upplevelse är att förskolor är likvärdiga, hon tycker 

inte skillnaderna är stora. 

På frågan om hon skulle vilja att förskolor introducerade på annat sätt svarade Maria: 

Är man med i två veckor och barnet är 1,5 år, då vänjer sig barn ”titta mamma och pappa kommer 

varje dag”. Är man med i tre dagar hinner barn inte anpassa sig till rutinen att mamma/pappa är med. 

Barnen håller på att lära sig dagiset, leksaker och fröknar. Då försvinner mamma/pappa och barnen 

har inte förstått att mamma/pappa ska vara där. De har precis lärt sig ”det här är mitt ställe”. Det tror 

jag är lättare. (Maria) 

Sammanfattning 

Förskolan går ut med informationen att inskolning tar från tre dagar upp till två veckor. Pappa Micke 

är med tre dagar och lämnar Moa på förskolan. Marias erfarenhet var att barn helt sonika lämnas på 

daghem men förskolan Beta skickade information, föräldrarna besökte förskolan och föräldrar fick 

vara med tre inledande dagar när barn börjar, det var ett respekterande förhållningssätt. Den svenska 

förskolan är också ett ställe för alla barn. Inskolningen syftar till att lära barn att det är deras ställe. 

Föräldrarna ska inte själva vara med för länge, då vänjer sig barn att ha sina föräldrar med. 

 

Familjen R  

– Består av mamma Rut, pappa Roger och döttrarna Ronja och nyfödda Rita 

Jag intervjuar Rut. De bor i ett äldre villaområde, nära till kommunikationer. Förskolan ”Delta” ligger 

centralt i området med närlivs och mindre butiker. Det är en förskola med uteprofil. Det är ca 76 

inskrivna barn och 4 avdelningar.  

Förskolan hade en informationskväll för alla intresserade. När Ronja erbjudits plats kom ett mail och 

brev med information. Mamma Rut berättar att inskolningen tog tre och en halv dag, kl. 9-14. Mamma 

skolar in, pappa Roger är med de första en och halv dagarna. Den fjärde sista dagen vinkade man ”hej 
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då” och föräldrarna fick lämna barnen en halv dag om det kändes bra. Ronja fick gå mellan kl. 9-14 

följande vecka då föräldrar fick vara med om de ville. Ingen förälder var med. Fem barn skolades in 

samtidigt vilket motsvarade halva gruppen. Resterande sex skolades in vid senare tillfälle.  

Rut uttryckte nöjdhet över personal, mottagande och bemötande och över verksamhetens innehåll 

under intervjun. Hon upplevde inga svårigheter eller problem. Men hon sade att det var nervöst med 

inskolningen, hon hade ju aldrig skolat in förut för sin egen del. För Ronjas del förväntade hon sig att 

det skulle bra, ”Ronja är social”. Så Rut kunde inte gå tänka att det var läskigt, utan tänka positivt. 

Hon blev förvånad men tyckte det var roligt att det var fyra pappor som skolade in, att hon var ensam 

mamma.  

Ruts svar på frågan om hon har egna tankar om hur barn och föräldrar ska introduceras svarar hon: 

Jag kanske hade önskat några dagar till, att få vara med där. Det gick ju rätt bra, men kanske två-tre 

dagar till, det hade känts tryggt för mig. Det fick man ju om man ville. Vi tänkte, vi testar deras sätt. 

De vet väl vad som funkar. Det är klart att det är olika för olika barn. Men kanske lite av min egen 

nyfikenhet, man tycker det var kul att få se hur det funkar, alltså hur hon börjar vänja sig mer och mer 

vid dagis. Trygghet för min del men kanske också för hennes, vad vet jag. Det var väl det. Annars 

tyckte jag att det funkade bra. /---/ Det var perfekt som det var.  (Rut) 

Sammanfattning 

Ronjas föräldrar verkade vara väl informerade innan inskolningen börjar. Rut var ändå nervös 

inledningsvis och skulle önskat vara med några dagar till för sin egen trygghet och nyfikenhet. 

Pedagogerna vet väl vad som funkar, säger hon, och litade till deras kompetens och erfarenhet, de har 

haft inskolningar förr till skillnad från henne. Att hon var den enda mamman tyckte hon var 

överraskande och kul. 

 

Familjen S  

– Består av mamma Stina, pappa Sixten och sonen Sture 

Jag intervjuar Stina. Familjen bor i en bostadsrätt. I området ligger förskolan ”Delta” som beskrivs 

ovan.  

Familjen S har haft Sture på två förskolor. Pappa Sixten skolade in ”snabbt” i november på förskolan 

som var deras andrahands alternativ. Sture fick plats på önskad förskola i maj, mamma Stina tog första 

veckan, pappan den andra. Sture har lätt att komma in med tanke på att han var lite dagisvan, resonerar 

mamma. Inskolningen behöver inte vara så jättelång, menar hon. Förskolan räknar med att 

inskolningen tar 2-2,5 veckor. Stina var med under tre dagar och sedan fick Sture gå mellan 9-14 i 1-

1,5 vecka. Det var en gruppinskolning med två andra familjer. Föräldrarna förväntades byta blöjor och 

få barnen att somna. 

Stina har starka, positiva upplevelser av inskolningen och förskolan. Jag frågade om svårigheter eller 

problem: 

Nej faktiskt inte, jag var väldigt förvånad för jag var lyrisk första dagen. 

Det var skönt att Sture skulle få börja på dagis men samtidigt var det nervöst att ”släppa iväg sin lilla 

till någon man inte känner”. Bägge föräldrarna tyckte ändå det var kul. Stina jämför de två dagis Sture 

gått på och säger att det är sådan skillnad. Delta hade mer information om dagis, är mer ute med 

barnen och det andra var striktare med tider. Alla pedagoger visste att inskolning pågick på en 
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avdelning och t.o.m. vad föräldrarna hette, på förra dagiset sade bara ansvariga pedagoger på Stures 

avdelning ”hej” på morgonen, inte övriga pedagoger från andra avdelningar. 

Sammanfattning 

Stina uttrycker sin positiva upplevelse av introduktionen på Delta. Sture gick kortare dagar andra 

veckan, och föräldrarna behövde inte vara med på förskolan. Inskolningen blev därför inte så jättelång. 

Till en början var hon nervös att lämna sitt barn till någon hon inte kände, men pedagogerna på 

förskolan verkade vara välkomnade mot de nya familjerna och atmosfären blev inte tyngd av ramar 

och regler. Att vara igenkänd och hälsa på alla verksamma i förskolan innebär kontakt och upplevs 

som viktigt. 

 

Familjen F  

– Består av mamma Felicia, pappa Fred och sonen Felix samt två äldre söner 

Jag intervjuar båda föräldrarna. Familjen har två tonårsbarn och bor i en ganska stor kommun i en 

hyresrätt i ett flerfamiljshus. Det finns några förskolor i området och grundskola. Förskolan ”Epsilon” 

har ca 90 barn och 5 avdelningar. 

Mamma Felicia och pappa Fred tänker tillsammans tillbaka på inskolningen av Felix för sju år sedan. 

Båda föräldrarna minns att de var med en vecka. Fred säger att det gick ”sakta och säkert” men även 

att det skapades tid: 

Jag tyckte de tog väldigt bra hand om oss, de tog ju tid för de som skulle skolas in. Det har jag en 

positiv bild av. 

Personalen visade runt i lokalerna, berättade hur det funkar och föräldrarna fick berätta om Felix. Att 

Felix fick börja på förskola var viktigt för hans egna sociala utveckling och få bli en egen person, en 

egen individ, berättar pappa Fred.  

Jag frågade var som var viktigt med inskolning på förskola. Fred svarade: 

För det första, samspelet mellan just förskola och föräldrar tycker jag är väldigt viktig. Att man får 

information om vad som gäller vid en inskolning är också jätteviktigt. (Fred) 

Sammanfattning 

Fred och Felicia har minnesbilden att inskolningen på Epsilon gick bra, det gick lugnt till, de fick 

berätta om sitt barn och förskolan presenterades. Fred säger att ett samspel är viktigt, och i deras 

introduktion finns kännetecken för en samverkan som främjat ett positivt möte.  

 

Familjen L  

– Består av mamma Lena, pappa Leif och döttrarna Lova och nyfödda Lisa 

Jag intervjuar Lena. Familjen bor i ett villaområde. Det finns några förskolor i närheten. Förskolan 

”Gamma” ligger i ett centrum med större firmor och kontor som närmsta grannar. Det har 3 

avdelningar och ca 56 barn. 

Mamma Lena och Lova började först på en förskola, men valde att avbryta inskolningen andra dagen. 

Två månader tidigare hade Lena träffat blivande inskolningsfröken och fått information att det är en 

”föräldraintegrerad inskolning”(Lenas ord). Denna personal hade slutat och en annan pedagog var 
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utsedd. Lena betvivlade hennes utbildning och fick ett oprofessionellt intryck då pedagogen pratade 

vitt och öppet om sitt privatliv och sin livssituation. Pedagogen hade enligt mamma för stort fokus på 

Lenas åsikter om förskolan och inte hur dottern Lova reagerade. Redan första dagen serverades lunch 

som Lova inte tycker om och en hakklapp sattes på, trots att Lena påtalade att dottern inte äter av 

maten hemma eller använder hakklapp. Lova lekte inte med leksakerna. Det var stora fina lokaler och 

väldigt lite barn. Dessa upplevelser gjorde att Lena och hennes man Leif på tisdagskvällen sökte efter 

en ny förskola. De fann en med bara ett barn i kö. 

Lena åkte först och tittade på förskolan Gamma och träffade förskolechefen. De informerade att 

inskolningen tar en vecka. Den nya förskolan jobbade med inskolningar på liknande sätt som Lena är 

bekant med (har jobbat på förskola). Första dagen är man med en timme och leker med barnet, andra 

dagen dricker man kaffe i ett hörn och läser tidningen, tredje dagen tar man en kopp kaffe på stående 

fot och när den är slut säger man ”hej då nu ska jag gå och handla för att kaffet tog slut”. Tredje dagen 

när Lena kom tillbaka fick hon veta att det inte gått bra. Lenas reaktion blev panikartad. Inskolningen 

måste vara klar på fredagen, jobbet började följande vecka och då kunde t.ex. mormor inte hjälpa till. 

Den fjärde dagen lämnade Lena sin dotter, utan att ta av sig skorna, och när hon skulle hämta vill Lova 

inte gå hem. ”Hon gick fulla dagar från och måndagen och har inga som helst problem.” 

Jag frågade hur Lena tänkte att barn och föräldrar ska bli introducerade till förskolan.  

Mitt önskemål är inte föräldraintegrerad inskolning där föräldern är med hela dagarna. Det är inte bra. 

Barnet ser aldrig skillnaden på första och sista dagen. Barnet lär sig inte att ”det här är mitt ställe”. 

(Lena) 

Lena tänker att barn - som Lova som är väldigt fästa vid sina föräldrar och som har svårt att vara ifrån 

mamma och pappa - vars föräldrar är med flera hela dagar på förskolan, får ännu jobbigare att 

separeras från föräldrarna. Det är ju Lova som ska vara på förskolan, pappa och mamma på sina jobb, 

säger Lena. 

Sammanfattning 

Lena valde nästan omedelbart att avbryta inskolningen på första förskolan. Genom den föräldraaktiva 

modellen fick hon se att det var lite barn i stora lokaler, att alla barn skulle ha hakklapp och att en 

pedagog verkade engagera sig mer i henne än i Lova. De kunde börja i en annan förskola redan 

följande vecka. Inskolningsmodellen som Gamma använde finns inte beskriven i litteratur, men här 

verkar Lenas behov och önskemål om en snabb inskolning spelat roll, men det är också Lenas 

förståelse att det är en bra och effektiv metod som hon arbetat med och som lämpar sig för en viss typ 

av barn. Den tredje dagen blev ett bakslag, men det vände dagen efter. Lena tänker att barn ska lära sig 

att förskolan är deras ställe och det gör de inte om föräldrarna är med hela dagar.  

 

Sammanfattande kommentarer av sju familjers erfarenheter 

Alla familjer har berättat om en unik erfarenhet och upplevelse. Familjerna O, T, M, R och S hade alla 

en föräldraaktiv/heldags/kortinskolning mellan tre-fyra dagar lång. Theo och Sture hade båda vana 

från att vara i barnomsorg, genom dagmamma och förskola. Det verkar som att deras inskolningar inte 

anpassades efter deras tidigare erfarenheter utan åtföljdes enligt förutbestämd rutin eller plan. Detta 

verkar gälla för alla introduktioner, att det fanns en plan, strategi, från förskolan och att den följdes.  
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Olga och Tina refererade till heldagsinskolningen som ”snabbinskolning” respektive 

”stressinskolning”, men inte Rut och Stina, de upplevde att de fått en bra kontakt med pedagogerna, 

Stina var lyrisk.  

Oskar fick inte vänja sig vid rutinen att vila efter lunch, som han brukade göra och kom att göra efter 

inskolningen, medan Stina t.ex. skulle få Sture att somna, inte någon pedagog.  

Lena hade en kort, intensiv introduktion, som skiljde sig från de andra familjernas, men som gick bra 

till slut. Hon valde att snabbt avbryta första inskolningen då hon fick dåligt intryck. Familjen F sade 

att samverkan är viktigt och att de mottogs lugnt, att de fick tid och information. De minns att de var 

med en vecka och hade tidsmässigt den längsta introduktionen av de intervjuade familjerna. 

Ingen förälder valde att förlänga introduktionen, utan när den var klar enligt plan, var den fullföljd. På 

förskolan Delta, familjerna R och S, var andra veckan en kortare vecka, med kortare vistelsetider, 9-

14, en s.k. jourvecka. Övriga barn verkade gå sin vistelsetid direkt efter introduktionsdagarna. Maria är 

den enda föräldern som upplevde att det var svårt att lämna de första veckorna. 

 

Pedagoger som partners? 

Föräldrarna i studien har i huvudsak förtroende för pedagogerna. De refererar till pedagogerna som 

”förskollärare” (Rut) och t.o.m. ”lärare” (Olga), vilket de tror de är utbildade till när jag ber om ett 

förtydligande. De är äldre och erfarna, tycker två av mammorna om sina barns fröknar.  

Under inskolningen på förskolan Delta får föräldrarna kontakt med pedagogerna. Det fanns tid att 

prata och lära känna varandra i lugn och ro, berättar Rut. Stina delar erfarenheten. I hennes ordalag 

beskrivs pedagogerna måna om barn och föräldrar, de bryr sig jättemycket och de har en välkomnande 

attityd. 

De var så fruktansvärt bra, förskollärarna, man fick så bra kontakt, man pratade. Jag tyckte de var 

suveräna. (Rut) 

Dessa positiva, genuina känslor visar också barnen genom direkt interaktion med fröknarna och 

genom barnets beteende. 

Moa kramar dem och har sin favoritfröken. (Maria) 

Jag tycker att Oskar mår så bra. Jag ser på hans sätt, han springer till dagis, han tycker det är 

jätteroligt att vara på dagis. Det inte alltid han vill gå hem. Då tycker han att det är roligt och då 

tycker jag att de gör ett bra jobb. (Olga) 

Olga säger: 

Jag litar på dem, jag har sådant förtroende för dem.  

Ett personligt mottagande på morgonen, säger Lena, där pedagogen först hälsar på barnet, med kort 

ordväxling med frågor som ”sovit gott, ätit gott, allt väl” till föräldern, bekräftar barnen. 

Det gör att barnen gärna går till fröknarna för det är ju någon som har sett och ser. (Lena) 

Det motsatta upplevs också. Tina som är barnskötare menar att ingen är förskollärare på hennes barns 

förskola. De har inte vana att arbeta med småbarn, de kan inte svara på hennes frågor hur de jobbar 

med genus eller hur barns utveckling och lärande dokumenteras. Hon säger:  

Man ska lämna sitt barn till tre helt främmande personer, man vet inte riktigt vad de är för några. 

(Tina)  
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Hon bad om ett samtal om sitt barns utveckling och välbefinnande, och efter det har det blivit bättre. 

”Det känns bättre att man pratat med dem” säger Tina, som själv inte var med under den föräldraaktiva 

inskolningen. 

Stina och Olga berättar att de haft enskilda samtal, utvecklingssamtal. Stina hade en avstämning efter 

ett halvår och Olga har fått information om Oskars sociala utveckling och vilka hans lekkompisar är på 

ett ”sådant där kontaktmöte”. 

Fred delar med sig av sin känsla av att bli påhoppad och uppfostrad av pedagogerna. Han har upplevt 

att pedagoger har svårt att ta hänsyn till föräldrars olika förutsättningar. Han berättar att Felicia börjar 

jobba tidigt och att han blir ensam kvar med huvudansvaret för att få två barn till skolan och en till 

förskolan. Det blir stressigt, säger han. Vintertid är det mycket kläder, innan dess frukost och mitt i det 

ska man komma ihåg rena och hela kläder och tvätta barnen rena. 

Det vart ju rena ramaskriet för att man glömt någonting. (Fred) 

Sammanfattning 

Kontakt leder till en relation. Genom en verbal dialog skapas mötet och förtroende. Föräldrars och 

pedagogers samspel, samverkan, lyfts av många föräldrar i studien. Föräldrar vill inte lämna sina barn 

till någon främling, utan till någon som de känner och har talat med. Barn gillar sina pedagoger och 

vill vara i förskolans miljö, det visar Moa och Oskar. Miljön är också människor, inte bara den 

strukturella topografin.  

Ett partnerskap är jämbördigt. Pedagoger benämns lärare av två föräldrar, vilket skulle kunna antyda 

en tilltro till pedagoger som auktoriteter. Det kan också spegla en förväntning, att i förskolan finns 

utbildade pedagoger, att lärare är en personalkategori i förskolan och skolan, med särskild roll. Fred 

har saknat förståelse från pedagogerna som i stället ställt krav på honom som förälder. Har man en 

relation bemöter man varandra i konstruktiv dialog. Denna relation kan etableras under inskolningen, 

och Tina som inte var med saknar samsyn och pedagogerna kan upplevas som tre främlingar. Ett 

enskilt samtal ger möjlighet att skapa en känsla av partners som delar vårdnad om ett barn. 

 

Vad avgör när barnen börjar i förskolan? 

Det ges huvudsakligen två svar på vad som avgjorde när barnet började förskolan. De flesta svarar att 

de ska jobba igen efter föräldraledigheten och hänvisar till ekonomiska aspekter och några poängterar 

barns utveckling och behov. 

Maria berättar att om Micke hade varit hemma ett år hade varit sämre ekonomiskt. Han har bättre 

inkomst och jag har normallön, säger hon. Med hans befordran är det ännu mer en ekonomisk fråga. 

De bor i hus och har köpt en familjebil som är en extrakostnad, då är det ännu viktigare att vara 

ekonomisk. Hon kommer vara hemma med nyfödda Malin. Som småbarnsförälder har man rätt till 75 

% deltidstjänst. Det hoppas Maria kunna gå ner till när det är dags för Malin att börja förskolan. 

Hushållsekonomin och hur man använder föräldraförsäkringen har betydelse för återgång till arbete 

och sysselsättningsgrad.  

Exemplet nedan är ett mångtydigt uttalande (Kvale, 2009, s. 47) hos en och samma mamma (Olga), 

som längre fram i intervjun lägger fram ett alternativ. ”Dagarna” syftar till föräldraförsäkringen. 
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Det är helt och hållet en ekonomisk fråga. Det är inget snack om att vi ska gå ner på deltid och 

använda dagarna för att sänka vår arbetstid.  

Jag tjänar inte så mycket. Jag känner att ”nej jag jobbar heltid”. Jag kan tänka mig att min man går 

ner i tid, men det måste också funka ekonomiskt i och med att vi är husägare. Vi vill inte flytta nu.  

En tredje aspekt att inte få önskat startdatum nämns. Rut måste göra justeringar gentemot 

arbetsgivaren vilket får ekonomiska konsekvenser. I knappt fem månader fick hon anpassa och justera 

sin tid: 

Jag hade inte behövt gå ner i tid så mycket. Jag jobbade 50 %, jag hade kunnat gå upp lite i tid. Det 

hade underlättat. Det hade varit bra både för jobbet och för ekonomin.  

Men att börja på förskola är också avhängigt barns behov av andra barn berättar många.  

Vi ville bland annat att han ska få träffa andra barn. (Fred) 

Vi kände att det dags att träffa barn i samma ålder. Att få leka. (Stina) 

Sammanfattning 

Det verkar finnas både ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv i att börja förskolan. Föräldrarna 

måste försörja sina familjer och tjäna pengar och då behöver de tillsyn, att någon tar hand om deras 

barn när de är på jobbet. Föräldrar kan återgå till arbete först när förskoleplats erbjuds. 

Föräldraförsäkringen tar förr eller senare slut, och därmed tiden och möjligheten att stanna hemma 

med sitt barn. Föräldrar kanske önskar att arbeta kortare dagar med det innefattar en lägre inkomst, 

vilket skapar ett dilemma. Livsstil och omkostnader avgör om föräldrar har råd att jobba deltid. Eller, i 

väntan på plats finns tid att arbeta, men ingen omsorg/tillsyn finns. 

Barn behöver andra barn, de behöver leka med jämnåriga och få kompisar, menar många föräldrar. I 

förskolan finns just barn i alla åldrar. 

 

Vad avgör vilken förskola föräldrar väljer?  

I studien ges varierande förklaringar till val av förskola. Två större teman spåras, att förskolan är nära 

och att barngruppen fortsätter till samma förskoleklass och skola. Närhetsprincipen tar många upp. 

Olga säger att de flyttade tack vare ”juste barnomsorg i närheten”. För 30-35 år sedan gick hon själv i 

lekskola som var belägen i samma lokal, hon minns att det är typ likadant fortfarande fast väldigt 

mycket mindre. Felicia säger att när förskolan är nära slipper man trafik och övergångsställen, det blir 

säkrare att ta sig förskolan. 

Det måste även fungera med logistik. 

Vi ville naturligtvis att det skulle vara nära, eftersom vi bara har en bil. Det blir för körigt om man 

ska behöva åka långt eftersom vi hämtar och lämnar olika. (Rut) 

I en tätort ställs man inför val och då kan man göra aktiva val. En faktor är distans men även rykten 

kan spela roll. 

Det började med ryktesvägen naturligtvis. Alla pratar väldigt bra om den skola hon går i. Både 

kusiner och vänner har haft sina barn där. (Rut) 

Eller så bildar man sin egen uppfattning även om andra föräldrar är kritiska: 
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Vi har pratat med grannar och de har ju inte samma åsikter. Vissa grannar tycker inte alls om 

fröknarna, de tycker inte att pedagogerna är bra. Grannarna tycker att ”på det dagiset har de jättedålig 

mat, jättedålig kock, de fröknarna ska mina barn aldrig få”. (Maria) 

Att gå i förskola och att bli en grupp kompisar som börjar i samma förskoleklass och skola, är viktigt 

för några föräldrar: 

Det är rätt kul att alla följer varandra, alla bor nära, de kommer säkert att gå i samma skola. Det 

tycker jag är väldigt bra. Det är ju en grej med förskolan, att den ska ligga nära, för det blir ju ofta så 

att barnen följer varandra upp till skolan. Då känns det bra att hon har några som hon känner hela 

vägen. (Rut) 

Det ska vara nära hem och nära skolan hon kommer börja så att hon hamnar med sina kompisar i 

samma skola. Sätter vi henne i en annan förskola i andra änden av staden så får hon inte en enda 

kompis när hon börjar ettan. (Lena) 

Det kan också bero på att det inte finns alternativ i närheten, inga valmöjligheter eller ingen 

konkurrens. Theo har gått hos dagmamma och där fanns endast sju barn. På orten dit de flyttat finns 

bara en förskola. Fördelen är att förskolan man går i förbereder inför det stora barnantalet på skolan: 

Men det är inte bra att han är van att vara med färre barn sedan när han ska börja skolan. Då är det ju 

en hel armé. Då blir det annorlunda. (Tina) 

Sammanfattning 

Det ska vara lätt och säkert att ta sig till förskolan, gärna nära hemmet. Föräldrarna tänker också 

långsiktigt, till barnens skolstart, att barnen är med i en kamratgrupp som hamnar i samma klass. 

Skolor tillämpar ofta en närhetsprincip i antagningen. Ett föräldrapar har valt boende utefter tillgång 

till förskola (och skola) i studien. Mänga har sitt barn på första hands valet av förskola. Rykten och 

skvaller om förskolor, dess pedagoger och mat som serveras, kan inverka på valet av förskola. 

Scenariot att det inte finns valmöjligheter på en ort visar sig också, Tina har bara en förskola och skola 

i sin ort. Hon hade helst haft dagmamma men ser fördelar med förskolan som liksom skolan har fler 

barn. 

 

Förskolan, barnens miljö 

När familjer introduceras till förskolan, är det ett nytt sammanhang, andra villkor och möjligheter som 

uppenbarar sig för barn och föräldrar. Förskolan och dess miljö uppfattas som något annorlunda mot 

hemmet. Förskolan beskrivs som barnens miljö.  

Föräldrar beskriver miljön: 

Där finns leksaker. (Maria, Felicia, Lena) 

Storleksanpassad WC och tvättställ, olika temarum såsom rum för att rita, måla och pyssla, rum för 

vattenlek, rum med rutschkana, bollar och stora leksaker för att träna grovmotorik. (Maria) 

På förskolan är man ute. Men olika mycket menar Stina som haft sitt barn på två förskolor, där det 

skilde sig. Att gå ut beror även på pedagogernas inställning, säger Lena som har erfarenheten att när 

det är vikarier går de inte ut en timma på förmiddagen och en timma på eftermiddagen, som är 

brukligt.  

Utegården nämns av några och beskrivs. 

Det finns staket som hägnar in, lekställningar (Felicia), gräsplättar, skogsdungar och fotbollsmål 

(Lena).  
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Pedagogernas arbetssätt är tydligt.  

De delar de stora barngrupperna i smågrupper för aktiviteter (Maria, Lena).  

De går till skogen, gör utflykter med lokaltrafiken, går till gymnastiksal och dansar och gympar. 

(Maria) 

De åker till museum, åker skridskor men åker och badar gör inte förskolan. (Tina jämför med 

dagmamma) 

De har storsamling och får spela musik. (Lena) 

De sjunger på samlingen. Man gör utflykter med stora barn. (Rut) 

Och man äter på förskolan.  

Frukt och lunch. (Lena) 

De serverar mellis. (Rut, Stina) 

Pedagoger finns där för att stimulera barns utveckling. Felix pedagog ville visa mamma Felicia att han 

tog steg, började gå.  

’Va!’ Jag måste se i syne tänkte jag. ’Nej det här stämmer inte, nej det här stämmer inte!’ Jag var 

säker på att ’han går ju inte’. Det tog ett tag att förstå det där. (Felicia) 

De provar även hemma med gåvagn och Felix går och går och är ohejdbar.  

Att där finns andra barn lyfts av alla föräldrar. De tränar det ”sociala spelet” och skapar möjlighet för 

lek, säger Olga. 

Delta, förskolan som profilerar sig med uteverksamhet, förlägger aktiviteter utomhus i ur och skur. 

Det kan uppfattas väsentligt annorlunda förstår Rut. 

De sover alltid ute. De har vindskydd. I början får de ha sina egna vagnar för att känna sig hemma. 

Jag vet inte men jag tror att det här med att de är ute så mycket kan skrämma en del föräldrar, 

faktiskt. Att de ska sova ute. Det låter kanske grymt. Men vårt barn skulle aldrig kunna gå på en 

vanlig förskola nu (skrattar). (Rut) 

Sammanfattning 

Alla föräldrar har beskrivit något om förskolans aktiviteter och/eller miljö. Det tolkar jag som en 

skildring av verksamhet riktad till barnen. Miljön är lärande och utvecklande, och sammantaget är det 

en mångfald av aktiviteter som erbjuds. Den kan också vara annorlunda från hemmets rutiner, t.ex. att 

barn sover utomhus. Miljön består även av människor och pedagoger kan göra olika som Lena ger 

exempel på. Vikarier kanske inte går ut. 
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Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag mina reslutat i förhållande till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

systemteori och söker överensstämmelse med tidigare forskning. Resultatdiskussion utgör således ett 

avsnitt. Jag diskuterar även val av metod i ett avsnitt, samt avrundar med möjliga nya forskningsfrågor 

som uppstått. Men först en tillbakablick på hur jag började tänka om introduktion. 

Vilka är konsekvenserna av det språk vi väljer att tala, vad innebär det för barn, föräldrar och andra, 

vilken praktik leder det till? (Dahlberg et al., 2001, s.3) 

Denna fråga inspirerade mig då det i svenska språket finns många begrepp för att börja i förskolan och 

det kan göras på många sätt
2
. Hur uttrycks invänjning/inskolning/introduktion på engelska, eller andra 

språk? Den här studien har inte haft ett komparativt syfte eller en dekonstruktiv ansats, men Dahlberg, 

Moss och Pence ställer en viktig fråga som borde leda till att praktikerna, och även föräldrar, politiker 

och tjänstemän, reflekterar över språkbruk/ordval och vad det leder till. Min studie har inte haft något 

anknytningsteoretiskt
3
 eller postmodernt

4
 perspektiv, men några av de källor jag refererar till har dessa 

utgångspunkter. De engelskspråkiga
5
 internationella studier som jag uppmärksammar undersöker 

omkringliggande aspekter av att börja i förskolan. De lyfter vikten av kvaliteten i relationerna till barn 

och föräldrar särskilt då förskoleinstitutionerna ökar i antal (Ebbeck & Yim, 2009), dagliga 

övergångar mellan hem och förskola och vikten av kontakt och bemötande mellan pedagog och 

lämnande förälder (Xu, 2006) och dagliga lämningar och avskedsritualernas betydelse (Klein, Kraft 

& Shohet, 2010). I Sverige finns få vetenskapliga studier om introduktion i förskola eller övergång 

mellan hem och förskola, de som finns är på kandidat- eller magisternivå. Därutöver finns i 

fackhandeln handböcker om inskolning ofta skrivna av författare med psykologutbildning som 

hänvisar till mångårig, beprövad erfarenhet från förskola.  

Min tolkning och förståelse har lett fram till att börja i förskola handlar om ett möte och en interaktion 

mellan hem och förskola och denna samverkan, kontakt, blir meningsfull i ett systemteoretiskt 

perspektiv. 

Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att undersöka hur några familjer erfarit övergången mellan hem och 

förskola. Jag ställde frågorna: 

 Varför väljer föräldrar förskola till sina barn? Och vad är viktigt för dem i valet av förskola? 

 Hur beskriver föräldrar introduktionen?  

                                                   
2 Andra begrepp är t.ex. barnomsorg/dagis/förskola/skola och 

pedagog/fröken/förskollärare/lärare/barnskötare/personal. Jag har i litteraturgenomgången tagit upp 

överlappande begrepp (eg. fostran, utbildning, lärande osv.) och utvecklingssamtal som Gars (2006) 

själv problematiserar. 

3 Abrahamsen (2006), t.ex. ”den andra trygga basen” som är ett begrepp inom anknytningsteori. 

4 Dahlberg et al. (2001). 

5 I abstract eller i nyckelord finns ”adjustment to childcare”, ”transition from home to child-care 

centre/preschool setting” eller ”transition time” bland de artiklar jag använt. 
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Jag fick svar på mina frågor men även på frågor jag inte ställt. Föräldrarna hade många tankar om 

förskola och föräldraskap.  

Tiden att stanna hemma och vårda sitt barn med föräldraförsäkring (s.k. dagar med föräldrapeng) tar 

slut. Föräldraledighetens villkor beslutas på politisk nivå i makrosystemet. Hur dagarna delas mellan 

mamma och pappa kan bero på deras inkomster. I studien säger en mamma att om den som har högst 

inkomst är hemma, blir inkomstförlusten större. I deras fall tar hon ut fler dagar pga. att hon har 

normallön. Ekonomin måste gå runt och för att försörja familjen återgår föräldrar till arbete. Föräldrar 

har behov av förskola, gärna nära hemmet där barnen kan vara när de jobbar, kan tolkas ur resultatet. 

Arbetskraften behövs i exosystemet.  

Alla föräldrar berättar om en unik upplevelse och erfarenhet, när deras barn börjar i förskolan. När jag 

tittar på data, objektivt, ser jag att föräldrarna var närvarande 2-5 dagar (jag räknar bort exemplet där 

föräldern den tredje dagen dricker en kopp kaffe och går). För enstaka barn fortsatte en jourperiod 

(Arnesson Eriksson, 2010). Ingen förskola verkade använda en inskolningsmodell där båda parter gör 

en tidplan tillsammans som t.ex. Caldenius (2008) föreslår. Undantaget kan var förskolan Gamma, där 

Lena berättade för förskolechefen att nästa vecka måste hon och pappan jobba, inskolningen måste 

vara klar, att tidsramen sattes till en vecka. Arbetsgivarnas behov, på exonivån, att arbetskraften, dvs. 

föräldrar, förväntas tillbaka nämns av familjen L. Det är de vuxnas behov. Wessman (2010) betonar 

barnperspektivet. Barnstugeutredningen menar att barn inte har erfarenhet nog att överblicka och 

förstå konsekvenserna av ett miljöombyte. Barn är här-och-nu. Jag kan skönja en samverkan i 

introduktionen som Delta tillämpar som varit fördelaktig för barnen.  

Bronfenbrenner talar om roller och relationer på mesonivån när två närmiljöer (eller individer) möts. 

Relationen mellan föräldrar och pedagoger och ansvaret mellan hem och förskola blir synlig för mig i 

undersökningen. Förskolan tar en fostrande roll (Skolverket, 2004; Gars, 2002, 2006) gentemot 

föräldrar med synpunkter på hygien och kläder, erfar Fred. Han kände sig påhoppad. Han saknade 

förståelse. Föräldrar har ett stort livspussel att ordna dagligen. Pedagoger ställer krav på andra vuxna 

människor, rena barn, hela kläder och kom i tid. 

Jag finner i min studie att föräldrar pratar om förskolan som dagis och skola, förutom förskola. Någon 

sade lärare, men de flesta sade fröknar och personal. Tillskrivs pedagogerna en roll som experter? Jag 

tänker på Olgas erfarenhet, hon och pappan skulle gå ifrån redan andra dagen, men fick smita iväg för 

Oskar märkte ju det. Arnesson Eriksson (2010) definierade den föräldraaktiva inskolningen ur 

perspektivet att barn ska tränas på att vara i förskolan, inte att bli lämnade. Ladberg (1974) menar att 

föräldrar inte vågar ifrågasätta, eller att de gör som pedagogen tycker, pga. en experttro. I studien 

säger Rut: ”Vi tänkte, vi testar deras sätt. De vet väl vad som funkar.” Jag tolkar att Rut har egna idéer 

eller önskemål, som hon säkert diskuterat med sin man, med reflektion till pronomenet. Förskolan har 

redan ett förutbestämt inskolningsprogram, och de har kunskap och erfarenhet. Ladberg (1974) säger 

att föräldrar inte vågar vara kritiska, vågar inte ställa krav. Det beror, menar Ladberg, på en experttro 

om pedagogerna (s. 106-107). Vidare skriver Ladberg att det uppstår känslomässiga konflikter när 

man lämnar sitt barn på förskola, men de flesta föräldrar svarar till slut att allt är bra. ”Det är bra 

därför att det måste vara bra” (Ladberg, 1974, s. 25). Jag menar att föräldrar kan fråga pedagogerna 

vilken erfarenhet de har av inskolning, eller hur förskolan utarbetat ett inskolningsprogram. De kan 

fråga, vad bygger förskolan det på?  

Hallen kan markera gränsen mellan hem och förskola, skriver Markström (2007), där det symboliska 

mötet för den delade vårdnaden (Gars, 2002, 2006) sker. Här kan en känslomässig konflikt vakna, här 

sker avskedet. Ladberg (1974) skriver, det måste gå bra. Hon menar att när föräldern gått så vet 
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han/hon inte, och kan inget göra från sin position. För en lyckad övergång varje dag måste en kontakt 

skapas (Xu, 2006). Detta efterfrågar även föräldrar i studien. Pedagogen ska först hälsa på barnet, 

sedan föräldern och det räcker med ett ”allt väl?” säger Lena. Barn ska bli sedda, föräldrar ska se att 

deras barn blivit sett. Då kan barn lättare söka kontakt med pedagogerna. Tina menar att som förälder 

vill man bli välkomnad i hallen, hon ska inte behöva lämna inne på avdelningen. Rutiner vid avsked 

blir viktiga (Klein et al., 2010).  

Några föräldrar berättar att de haft enskilda samtal med pedagogerna om sitt barn. En förälder säger att 

de stämt av efter att ha börjat på förskolan och gått där ett tag och en annan har fått information om sitt 

barns sociala utveckling. Jag ser det första som ett exempel på ett uppföljande inskolningssamtal och 

det andra som ett typiskt utvecklingssamtal. En förälder har själv tagit initiativ till ett samtal som 

resulterade i bättre kontakt. Jag tror det är viktigt att föräldrar får utrymme att berätta om sina barn 

under dessa påbjudna samtal, och att bägge av barnens världar synliggörs. 

Två föräldrar gav barn röster i den här studien. Bägge rösterna sade, ”det här är mitt ställe” som 

betyder att förskolan är barns plats. Förskolans målgrupp är barnen. Föräldrar verkar tycka att 

förskolan möter och utmanar barns behov. I studien ger föräldrar exempel på miljöns utformning, som 

erbjuder olika slags aktiviteter (jmf. Ekman & Sundell, 1992). De beskriver arbetssätt och rutiner. 

Förskolan riktar sig mot barnen, det är tydligt för de flesta föräldrar i studien. Det alla föräldrar lyfter 

är att på förskolan finns andra barn. Förskolan erbjuder social stimulans och utveckling. Det resultatet 

stämmer med Ivarson Jansson (2001). Några säger att barnen bildar en kamratgrupp på lång sikt, de 

kommer att gå till samma förskoleklass och skola, kompisar tillsammans. Jag kan tolka mina resultat 

som att förskolan kompletterar hemmet (jmf. Markström, 2007, 2009).  

 

Slutsats 

Den här uppsatsen har gett mig gett mig djupare förståelse för betydelsen av att börja i förskolan, både 

vad det kan innebära för barn men kanske mest för föräldrar. Jag kan säga att arbetet med studien gett 

mig fördjupad kunskap professionellt och ett vetenskapligt perspektiv. Vid introduktionen av nya barn 

och deras familjer läggs grunden till ett vidare samarbete, en samverkan/kontakt eller som 

Bronfenbrenner säger – relation – mellan barnens två (eller möjligen flera) livsmiljöer. Förskolans 

målgrupp är barnen, men varken de eller föräldrarna ska betraktas som passiva kunder eller 

konsumenter utan förskolan kan introduceras för barn och föräldrar som ett ställe som de kan prägla, 

påverka och bidra till. Det viktiga är att förskolan presenterat och informerat om sin verksamhet och 

sitt innehåll och ansvarar för introduktionen, men att den är flexibel och öppen för föräldrars 

önskemål. Föräldrar kan inbjudas till att utforma introduktionen så att den möter deras kunskaper om 

sitt barn. Föräldrar vill känna sig trygga och bemötta, och de vill inte lämna sitt barn till en främling. 

Det verkar som föräldrarna tycker att förskolan erbjuder en miljö som stimulerar barnens utveckling 

och lärande. Tillsammans ansvarar föräldrar och pedagoger för barns omsorg, utveckling och lärande, 

de har delad vårdnad. Förskolan är det ställe där detta samarbete manifesteras. Förskolan ger barn den 

tid föräldrar inte har eller kan. Förskolan är på detta sätt ett stöd för föräldrar och spelar en viktig roll i 

samhället, men kanske främst för barnen eftersom förskolan blir deras (nya) ställe. Ett ställe, en plats, 

en miljö eller en värld med kompisar att leka med, leksaker, med ett utbud av aktiviteter, exempelvis 

utevistelse, utflykter, dans, pyssel och samlingar.  
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Metoddiskussion 

Jag valde intervju som metod. Det är för studien en lämplig metod som ger svar på djupet. De 

svårigheter som uppstod var att hitta intervjupersoner som ville och kunde ställa upp. Jag träffade 

föräldrar på öppna förskolan som delade med sig av sina erfarenheter av barnomsorg i t.ex. England 

och mormodern vars dotter jobbade och som väntade på barnomsorg. Deras erfarenheter är nog så 

intressanta, särskilt i frågan om behovet av barnomsorg. En enkät hade kunnat nå ut till dessa, och fler 

föräldrar. En enkät hade säkerligen haft andra slags frågor. 

Med deltagande observation hade jag kunnat undersöka barnperspektivet i övergången mellan hem 

och förskola, och samverkan mellan föräldrar och pedagoger hade kunnat studeras och analyseras. 

Denna hade kunnat följas upp med intervjuer. 

Som jag i metoddelen nämnt har jag ingen tidigare kunskap om intervjuer. En erfaren forskare hade 

säkerligen kunnat få mer utvecklade svar. I intervjusituationerna skapades gemensam kunskap, och 

frågeordningen varierade mellan intervjutillfällen/-personerna. Jag valde därför att bearbeta och 

redovisa data i olika teman och kategorier. Någon annan forskare hade kanske kunnat tolka resultaten 

annorlunda, det är jag medveten om. 

Kvalitativa intervjuer gav mig möjligheten att höra föräldrars unika erfarenheter. Jag skulle definitivt 

ställa frågorna på annat sätt om jag skulle göra intervjuerna igen. Mitt val av frågeställning, en hur-

fråga, som första fråga skulle jag ta bort. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ”varför” och ”vad” 

ska besvaras före ”hur” (s. 149). De viktigaste frågorna ska ställas i deskriptiv form, menar författarna. 

Jag skulle också vågat gå in djupare och ställa fler frågor, och styra om när resonemangen flyter iväg.  

Det jag gjorde bra var att jag vågade vänta in pauser som uppstod.  

 

Förslag till vidare forskning 

Jag har gjort en småskalig kvalitativ studie där föräldrar delat med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter. Det finns tre viktiga perspektiv i introduktionen, pedagogernas, föräldrarnas och barnens. 

Arnesson Eriksson (2010) konstaterar att det finns ingen aktuell forskning om introduktion. Hur kan 

samverkan mellan hem och förskola utvecklas? Det vore intressant om föräldrars röster fick höras mer 

i forskning när det gäller frågor om introduktion. I en utvärdering som förskolan själv gör eller om en 

forskare ställer frågor om introduktion och förskolans bemötande, kanske föräldrar inte törs säga allt 

de tänker, eller kanske de inte minns. Hur uttrycker sig föräldrar sinsemellan? Berättar de om sina 

barns förskolor i bloggar, exempelvis?  

Jag skulle även vilja se fler studier, med utgångspunkt i etnografisk metod eller deltagande 

observation, där introduktion följs eller barns livsmiljö och vardag direkt efter introduktionen studeras: 

Hur finner de sig tillrätta? Hur ser samspelet med pedagoger och andra barn ut? Hur erövrar de sitt nya 

ställe?  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
Presentation: Nina, tre barn, två på förskola, förskollärare snart 12 år. Föreliggande studie och denna 
intervju. Ca 30 min. 

”Du har rätt att avbryta intervjun när du vill”. Dessa data används endast till min undersökning. Jag 

kommer att skriva om namn på personer och förskolor. 

Tema 

HUVUDFRÅGA 

Checklista, att få med 

Bakgrundsfrågor 

 
BERÄTTA VEM DU ÄR. 

 Namn 

 Ålder 
 Civiltillstånd  

o Sambo 

o Gift 
o Ensamstående 

 Antal barn, åldrar, förskoleerfarenhet 
Övergång mellan hem och förskola 

 

KOMMER DU IHÅG HUR NI TÄNKTE 

KRING BEHOVET AV BARNOMSORG?  

Berätta om hur ni valde förskola… 

[Vad/hur avgjorde] när ert barn skulle börja? 

Hur bestämde ni förskola? 
Vad var viktigt för er vid valet? 

Kösystemet: 1:a val, 2:a val… 

Förskolebesök före valet? 

Förskola 

 

Det har ju gått ett tag nu sedan 

inskolningen. Kan du berätta om HUR 

INSKOLNINGEN GICK TILL? 

Första kontakten: brev, mail, telefon, hembesök, besök i 

förskolan 

Förväntningar, hur tänkte ni inför starten? 

Hur fick ni reda på hur inskolningen skulle gå till (datum, 
tid)? Fick ni påverka tid/plats/innehåll? 

Vem skötte inskolningen? – Den andra förälderns kontakt 

med förskolan… 
Vad gjorde du/ni under inskolningen? Barnet? 

(Beskriv kontakten med andra barn och föräldrar?) 

Kan du berätta om några första intryck med förskolans 
värld? 

Upplevde du ngr svårigheter eller problem? 

Hemma tiden Hur mycket hade andra än ni föräldrar varit med barnet 

(tagit hand om henne/honom) innan förskolestarten? 
Deltog ni i några barnaktiviteter med barnet före förskolan? 

Övriga Beskriv kontakten med andra barn och föräldrar. 

Hur samarbetar ni med förskolan idag? 

Har det börjat fler barn sedan ert barn började? 

Hur skulle du vilja att barn och föräldrar introducerades till 
förskolan? 

  Utbildning 

 Sysselsättning   

o sysselsättningsgrad (deltid, 

tjänstgöringsgrad, lag om 30 h) 

o studerande, arbetslös, föräldraledig 
Följdfrågor:  Hur menar du då? Kan du förklara vidare? Berätta mer.. Kan du ge mig ett konkret 
exempel? Du sa ngt nyss som lät intressant, om xxxx, kan du berätta mer om det 

Det var inressant - har du mer exempel på samma sak? 

 
Tack så mycket! 
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Bilaga 2 

Jag söker föräldrar  

som vill berätta om sitt beslut av att välja förskola till sitt/sina barn  

och sina erfarenheter av när barnet började på förskola. 
 

Jag heter Nina Mononen Lind och skriver inom kursen ”Barn- och ungdomsvetenskap III” vid 

Stockholms universitet en kandidatuppsats om föräldraskap och föräldrars möte med förskolan. 

Motivet till studien är min egen nyfikenhet att vilja förstå föräldrars livspussel, vilka tankar de har om 

att deras barn börjar i förskola och få vetskap om hur förskolan tog emot er och ert barn. Mitt intresse 

bottnar i mitt yrke och uppdrag som förskollärare. 

Jag vill i min undersökning intervjua ca 8 (åtta) föräldrar. Intervjutiden beräknas till ca 30 min. och 

samtalet spelas in. Resultaten kommer att behandlas anonymt och redovisas avkodat endast för denna 

uppsats. Era tilltals- och efternamn, förskolans namn och ort kommer inte att anges. Om du vill delta 

och kan ställa upp under perioden 25/11-5/12 vänligen kontakta mig genom att maila ditt namn och 

telefonnummer till mig så kontaktar jag dig för datum/tid och plats. Deltagandet är frivilligt och ingen 

ersättning utgår.  

Min handledare, studierektor och forskare fil.dr Ingrid Engdahl på Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet kan svara på frågor och ge upplysningar om den här studien.  

Arbete: 08-1207 xx xx  

 

Tack på förhand! 

Nina Mononen Lind 

@student.su.se ange i ämnesraden ”Intervju” 

 

N
in

a 
M

o
n
o
n
en

 L
in

d
 

@
st

u
d

en
t.

su
.s

e 

Ä
m

n
es

ra
d
: 

In
te

rv
ju

 

N
in

a 
M

o
n
o
n
en

 L
in

d
 

@
st

u
d

en
t.

su
.s

e 

Ä
m

n
es

ra
d
: 

In
te

rv
ju

 

N
in

a 
M

o
n
o
n
en

 L
in

d
 

@
st

u
d

en
t.

su
.s

e 

Ä
m

n
es

ra
d
: 

In
te

rv
ju

 

N
in

a 
M

o
n
o
n
en

 L
in

d
 

@
st

u
d

en
t.

su
.s

e 

Ä
m

n
es

ra
d
: 

In
te

rv
ju

 

N
in

a 
M

o
n
o
n
en

 L
in

d
 

@
st

u
d

en
t.

su
.s

e 

Ä
m

n
es

ra
d
: 

In
te

rv
ju

 

 
 

 

mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se
mailto:952ninmon@student.su.se


 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


