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Sammanfattning 
Inskolningen till förskolan kan vara omvälvande för barn och föräldrar och pedagogers bemötande kan 
påverka detta. Denna uppsats har inspirerats av feministisk poststrukturalism och syftet har varit att 
kritiskt anlysera pedagogers syn på anknytning och relationsskapande under inskolningen. För detta 
har fyra förskollärare intervjuats och av dessa intevjuer har diskursanalyser gjorts för att försöka lyfta 
fram eventuella dominerande diskurser under inskolningen. Med utgångspunkt i intervjuerna har jag 
även försökt analysera hur pedagoger positionerar sig själva, barn och föräldrar under inskolningen 
och vad detta kan antas få för konsekvenser för inskolningen. Studiens resultat har visat att det kan 
finnas en övergripande trygghetsdiskurs under inskolningen, men även konfliktande 
inskolningsdiskurser, kulturella diskurser och maktdiskurser. De olika positioneringar jag har kunnat 
identifiera skulle kunna innebära att barn, föräldrar och pedagoger positioneras på ett sätt som minskar 
deras möjligheter till aktivt subjektsskapande då människor ofta väljer att positionera sig på det sätt de 
uppfattar är mest lämpligt i varje kontext. 
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Förord 
Att skriva en uppsats är en omvälvande process. Det kräver disciplin, struktur och planering. Varje 
oförutsedd ändring ger effekter på skrivandet. Det är också en process av utveckling och en övning i 
att säga nej; till text som vill bli skriven, litteratur som vill bli läst och förfrågningar från omgivningen. 
Tiden för den här processen har varit kort, lång, intensiv och omvälvande. Upphetsningen och glädjen 
över aha-upplevelser har snabbt bytts ut mot förtvivlan när tiden har blivit knapp och svaren gömmer 
sig och plötsligt är tiden slut och uppsatsen klar. Själv står jag kvar och undrar vad som hände. 

Jag måste rikta mängder med tack till min handledare Christian Eidevald för utan hans hjälp, stöd och 
ifrågasättanden hade uppsatsen aldrig kommit till. Tack till mina studentkollegor Liv Eriksson som har 
lyft mig under de stunder jag har tvivlat, Hanna Delitsch som har hjälpt mig reda ut mina tankar och 
Markus Eriksson som alltid lyckas få mig att kämpa lite till. 

Sist men inte minst ska jag rikta ett enormt tack till min man som har tagit hand om allt så jag har 
kunnat skriva, och till mina barn Vidar, Svante, Knut och Hedvig; ni är bäst! 

 

Stockholm, Juni 2014 

Ida Eklöf von Rosen 
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Inledning 
Detta arbete handlar om hur pedagoger arbetar med att skapa trygga relationer mellan barn-pedagog 
och barn-förskola under inskolningen och hur de arbetar för att upprätthålla dessa relationer i 
övergången till förskolans vardag.  

Mitt intresse för inskolningar och relationsskapande väcktes när jag själv blev förälder och när det var 
dags att skola in mina egna barn i förskolan. I kontakt med andra föräldrar insåg jag att inskolningar 
kan se väldigt olika ut och även att pedagogers agerande kan skilja sig åt väldigt mycket. När jag så 
småningom började studera till förskollärare såg jag fram emot att få läsa om bland annat inskolningar 
och relationsskapande och vad det finns för vetenskapliga belägg för olika typer av inskolningar och 
agerande under inskolningar. Tyvärr har vi läst väldigt lite om detta trots att inskolningar är en stor del 
av förskolans verksamhet. På senare år har allt fler röster höjts kring förskolan på internet, i tidningar 
och bland föräldrar. Allt oftare handlar debatten om att små barn inte är trygga i förskolan och att 
förskolan kanske till och med är skadlig för de yngsta barnen (Appelgren & Ekström-Sörlie 2013; 
Teglund 2013; Rusz 2012) medan enbart några få artiklar menar att små barn faktiskt har det bra i 
förskolan (exempelvis Norberg 2013). Dock behöver det påpekas att alla studier som ligger till grund 
för dessa påståenden är internationella och därmed inte nödvändigtvis applicerbara på svenska 
förskolor (Kihlbom 2003:55), vilket jag återkommer till längre ner. 

Eftersom jag själv inte känner igen bilden av små barn i förskolan i de artiklar ovan som hävdar att 
förskola är skadligt för små barn och jag själv vurmar för de yngsta barnen föll det sig ganska 
självklart att skriva om dessa barn och hur pedagoger arbetar med inskolningen för att barnen ska bli 
trygga i förskolan.  

Bakgrund 
När jag började söka tidigare forskning kring inskolning slogs jag snabbt av hur lite forskning jag 
fann. Mycket av det jag hittade var antingen gammalt eller internationell forskning, vilket av olika 
orsaker inte nödvändigtvis är applicerbart på svensk förskola idag, bland annat då den svenska 
förskolan har en annan tradition än mycket internationell barnomsorg. I exempelvis England och USA, 
som många av rapporterna kommer ifrån, är verksamheten inte skattefinansierad på samma sätt som i 
Sverige vilket gör att det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolor och att verksamheten 
ofta är mycket dyr för föräldrarna (speciellt verksamheter med hög kvalitet). Att det är svårt att hitta 
svensk forskning, inte bara debattartiklar och insändare, kring inskolning är anmärkningsvärt då 
Skollagen statuerar att ”all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 
2010:800 1 kap, 5 §). Intressant är också att det som främst verkar skrivet om inskolningar under de 
senaste åren är studentuppsatser av lärarstudenter. Ganska snart utvidgade jag mitt sökande och hittade 
mer forskning kring anknytning och relationsskapande vilket bör vara applicerbart på inskolningar. 
Dock insåg jag att mycket av forskningen kring relationsskapande i förskolan handlar om barns 
relationsskapande med varandra och inte speciellt mycket om relationsskapande mellan barn och 
pedagog vilket jag är intresserad av. Kihlbom (2003:65-66) menade redan för ett decennium sedan att 
det verkar saknas forskning både kring inskolning och anknytning till andra är föräldrarna. Möjligtvis 
har detta förändrats något på senare år då bland annat Birthe Hagström (2010) har gett ut avhandlingen 
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”Kompletterande anknytningsperson i förskolan” men jag anser trots allt att forskning kring inskolning 
inte bara är eftersatt utan också väldigt relevant.  

Inskolning 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010:13), står det att ”förskollärare ansvarar för att varje 
barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”, samtidigt specificeras inte 
vad ”god introduktion” innebär. Dock betonas det att verksamheten samt förskolans miljö ska vara 
trygg för barnen (Skolverket 2010:5-6). I förskolan brukar man avsätta en viss tidsperiod när barnen 
börjar för att barnet tillsammans med en förälder ska få vänja sig vid och lära känna förskolan. Hur 
detta är upplagt kan skilja sig åt men det är denna period som kallas för inskolning vilket är detsamma 
som det läroplanen betecknar som introduktion (Månsson 2013:79). Jag kommer genomgående 
använda begreppet inskolning.  

Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012:149) är inskolningen ofta barnets första kontakt med 
förskolans värld och innan barnet börjar i förskolan har hen ofta varit hemma med en förälder. 
Skillnaden blir därför stor för barnet, menar författarna, att börja på förskolan med flera vuxna och 
många barn. Målet med inskolningen är att göra denna övergång så smidig som möjlig och låta barnet 
utforska och lära känna pedagogerna, barnen, miljön och verksamheten i sin takt och med en känd 
vuxen person som trygghet (Broberg et al. 2012:149). Inskolningar kan, som jag tidigare nämnde, 
läggas upp på olika sätt, de vanligaste är det som många kallar traditionell inskolning samt 
tredagarsinskolning eller föräldraaktiv inskolning (Månsson 2013:81). Månsson (2013:81) menar att 
Sverige har en tradition av långa inskolningar och beskriver dessa på samma sätt som Arnesson 
Eriksson (2010:42-43). Arnesson Eriksson skriver att den traditionella inskolningen ofta är förlagd till 
2-3 veckor och att föräldern i den intar en passiv roll medan barnet får utforska avdelningen. De första 
dagarna är barnet och föräldern på förskolan bara en kort stund, oftast 1-1,5 timme vilket senare 
utökas. Mot slutet av första veckan, eller när barnet är redo, brukar föräldern få börja lämna barnet, i 
början bara en kort stund, för att sedan återkomma. Under inskolningen finns en pedagog som har 
ansvar för att skapa en trygg relation med barnet och ge barnet möjlighet att knyta an till pedagogen. 
De sista dagarna av inskolningen lämnas barnet ofta på förmiddagen och hämtas sedan efter vila och 
mellanmål och efter det lämnas och hämtas barnet enligt de tider som föräldrar och pedagoger har 
kommit överens om (Arnesson Eriksson 2010:42-43). Enligt Månsson (2013:81) är trygghetsaspekten 
det centrala i denna inskolningsmodell medan Arnesson Eriksson (2010:44) menar att det handlar om 
att barnet hela tiden ska ha roligt och inte hinna tröttna och att barnet därför vill återkomma nästa dag. 
Denna typ av inskolning var vanlig fram till för några år sedan men har allt oftare fått ge vika för så 
kallad föräldraaktiv inskolning (Arnesson Eriksson 2010:28). Den föräldraaktiva inskolningen kallas 
ofta för tredagarsinskolning enligt Månsson (2013:81) då den ofta genomförs under tre dagar. Då de 
flesta pedagoger jag har intervjuat samt flera av de referenser jag arbetat med använder begreppet 
föräldraaktiv inskolning kommer även jag använda det begreppet. Enligt Arnesson Eriksson (2010:28-
31) genomförs föräldraaktiv inskolning ofta under 3-5 dagar då barnet är tillsammans med en förälder 
på förskolan. Föräldern är aktiv och deltagande, med på aktiviteter, byter blöjor, vilar och äter med 
barnet. Redan från första dagen är barnet på förskolan under 5-6 timmar. Inskolningen sker samtidigt 
som övrig verksamhet och barnet och föräldern är aktiva deltagare i verksamheten. Under den 
föräldraaktiva inskolningen lämnar inte föräldern verksamheten förrän det är dags för barnet att vara 
själv på förskolan. Ibland finns dock så kallad ”jourtid” då en förälder ska vara lättillgänglig under en 
period efter inskolningen (Arnesson Eriksson 2010:30-31). Varifrån den föräldraaktiva inskolningen 
har kommit är det idag ingen som vet skriver Lundbäck i tidningen Förskolan men troligtvis var det 
någon förskola i Stockholm som började och sedan spred sig modellen (Lundbäck 2013). Kommunen 
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som jag har samlat empiri i gick i mitten av 2000-talet ut med direktivet att alla kommunala förskolor 
ska använda sig av föräldraaktiv tredagarsinskolning och en pedagog berättade att det var för att det 
hade gett så bra resultat på de förskolor ute i landet som hade provat detta. Hon menade också att man 
har fått väldigt goda resultat i de utvärderingar som har gjorts inom kommunen. Idag är det enbart en 
förskola i hela kommunen, oberoende av driftsform, som använder sig av traditionell inskolning. 

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby i efterkrigstidens Europa genom ett uppdrag han fick 
av Världshälsoorganisationen, WHO, efter att FN hade beslutat att närmare utreda frågan om hem- och 
föräldralösa barn (Zetterqvist Nelson 2009:273). Zetterqvist Nelson (2009:273-274) menar att 
efterkrigstidens familjepolitik var starkt familjecentrerad, främst kring relationen mor-barn, och idén 
om den tidiga relationens betydelse för senare sund psykologisk utveckling var dominerande vilket 
gjorde att Bowlbys idéer blev mycket inflytelserika både i Storbritannien och internationellt (ibid 274). 
I Sverige fick dock inte anknytningsteorin alls samma genomslag under den här tiden vilket 
Zetterqvist Nelson menar kan bero på den tilltro som sattes till institutioner för små barn i Sverige och 
att de då rådande diskurserna i det svenska samhället avvisade den biologiska mammans betydelse och 
istället betonade betydelsen av en god uppväxtmiljö (Zetterqvist Nelson 2009:278-279). Inte förrän på 
1980-talet när spädbarnsforskningen växte fram började anknytningsteorin få fäste här skriver 
Zetterqvist Nelson och menar att Bowlbys teorier om primär anknytningsperson kunde skapa ett 
diskursivt utrymme att se barnomsorg som ett hot mot barns psykologiska utveckling och det var en 
diskurs som var oförenlig med Sveriges optimistiska barnomsorgs- och föräldrapolitik som menade att 
barnen inte bara var föräldrarnas, utan hela samhällets, angelägenhet (Zetterqvist Nelson 2009:287). 

Broberg, Hagström och Broberg (2012:33) skriver att anknytningsteorin anses vara den viktigaste 
psykologiska teorin idag vad det gäller hur barn, och även vuxna, förhåller sig till närhet, beskydd och 
omsorg, men också till självständighet, nyfikenhet och den egna förmågan. Barnets anknytning till 
föräldern, menar författarna, startar redan när barnet efter födelsen kan känna igen sin förälders röst 
och utvecklas sen i takt med att barnet växer och föräldrarna svarar på barnets anknytningsbeteenden. 
(Broberg et al. 2012:36-37). Det sätt som föräldern sedan svarar på barnets anknytningsbeteenden är, 
enligt anknytningsteorin, avgörande för vilket anknytningsmönster barnet utvecklar till föräldern och 
de anknytningsmönster teorin framför allt behandlar är trygg, undvikande och ambivalent anknytning, 
där de två senare klassas som otrygga anknytningsmönster. Då anknytningen ses som ett 
livsnödvändigt behov hos spädbarn kommer barnet enligt denna teori att knyta an till sin förälder 
oavsett hur lämplig eller olämplig denna är eftersom föräldern är barnets garant för överlevnad 
(Broberg et al. 2012:39-40, 51). Om barnet upplever att dess behov av närhet, trygghet och beskydd 
blir bemötta på relevant sätt kommer barnet enligt denna teori att utveckla en trygg anknytning till 
föräldern och i annat fall riskerar barnet att utveckla en otrygg anknytning. Vid en trygg anknytning 
antas barnet använda föräldern som en trygg bas att utgå från samt att återkomma till när hen utforskar 
omvärlden eftersom barnet anses vara förvissat om att föräldern alltid kommer finnas där vid behov 
medan vid otrygg anknytning ses det som att barnet inte är säker på att föräldern kommer reagera på 
och bemöta barnets behov på adekvat sätt och därför litar inte barnet på att föräldern finns där när hen 
behöver (Broberg et al. 2012:51-54, 77-80). 

Broberg et al. (2006:57) skriver att Bowlby själv menade att de flesta barn knyter an till mellan tre och 
fem personer under sina första två år, ofta rör det sig om mamma, pappa, något storasyskon, en mor- 
eller farförälder och kanske en förskolepedagog. Andra författare (Bowlby 2007:309; van IJzendoorn, 
Sagi & Lambermon 1992:6) menar att barn antagligen kan skapa anknytningsrelationer till fler än fem 
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olika personer under de första åren. Något som många verkar överens om är dock det som Broberg et 
al. (2006:57) skriver, nämligen att alla anknytningsrelationer inte är lika viktiga för barnet utan de är 
hierarkiskt ordnade och den högst rankande anknytningspersonen brukar benämnas primär 
omvårdnadsperson eller primär anknytningsperson. Broberg et al. (2012:37-38) menar dock att det är 
rimligt att barn riktar anknytningsbeteenden mot personer som finns i närheten vid en orolig situation 
men författarna poängterar att detta inte innebär att barnet har en anknytningsrelation till dessa 
personer. Detta innebär att ett barn i förskolan skulle kunna rikta anknytningsbeteenden till pedagoger 
utan att för den sakens skull faktiskt ha en anknytningsrelation till pedagogen. Författarna menar dock 
att barn i förskolan bör få möjlighet att skapa anknytningsrelationer till minst en av pedagogerna och 
att den som har störst möjlighet att bli anknytningsperson är den pedagog som har skolan in barnet, 
speciellt om inskolningen har sträckt sig över minst två veckor. Pedagogen som blir barnets 
anknytningsperson antas då ha möjlighet att fungera som trygg bas under tiden barnet är på förskolan 
(Broberg et al. 2012:37-38). van IJzendoorn, Sagi och Lambermon (1992:20) menar, till skillnad från 
Broberg et al., att det inte är rimligt att pappor och andra externa anknytningspersoner, till exempel 
pedagoger i förskolor, skulle ha mindre betydelse för barnens framtida sociala och kognitiva 
utveckling än mammor. De menar tvärtom att alla dessa anknytningsrelationer starkt bidrar till barnens 
sociala utveckling och att det är möjligt att ha flera likvärdiga anknytningsrelationer.  

Under barnets andra halvår, menar Broberg et al. (2012:46-49), att barnet börjar skapa föreställningar 
om sig själv och andra människor och dessa föreställningar kallas för inre arbetsmodeller. Dessa inre 
arbetsmodeller menar författarna, ska avbilda verkligheten och hjälpa barnet att kunna förutse vad som 
kommer att ske och för att den ska fungera måste den stämma väl överens med verkligheten. Så länge 
relationen till de vuxna runt barnen övervägande är positiva antas detta inte utgöra något problem men  
om relationen istället övervägande är negativ antas situationen bli mer problematisk. Barnet tvingas då 
utesluta en mängd erfarenheter för att orka ha en relation med den vuxne och barnet låtsas därmed som 
att detta inte har hänt för att kunna behålla en positiv inre arbetsmodell av relationen. Författarna 
menar att betydelsen av inre arbetsmodeller blir extra tydlig när barnen börjar umgås med personer 
utanför den egna inre familjekretsen eftersom barnet i de här situationerna försöker skapa en miljö och 
relation som stämmer överens med barnets inre arbetsmodell. Har barnet då en positiv inre 
arbetsmodell antas detta leda till fler positiva erfarenheter medan en negativ inre arbetsmodell istället 
riskerar att ge barnet fler negativa erfarenheter. Broberg et al. (2012:49) påpekar dock att pedagoger 
kan hjälpa barn att utveckla nya, positiva, erfarenheter och därmed förändra barnets inre arbetsmodell. 
De menar dock att detta kräver ovanligt inkännande och tålmodiga pedagoger.  

Tidigare forskning 
Som jag nämnde i inledningen slogs jag av att det är svårt att hitta forskning kring just inskolningar i 
förskolan som det ser ut idag i Sverige. Däremot finns det relativt mycket litteratur om inskolningar 
eller som nämner inskolningar i något kapitel. Det gemensamma för nästan all litteratur jag utgått från 
är betoningen på hur viktigt det är att barnen får möjlighet att knyta an till en speciell pedagog. 
Månsson (2013:81) menar att flera forskare påpekar vikten av att barn får en ansvarspedagog som är 
särskilt ansvarig för att skapa en relation med barnet men som också har det övergripande ansvaret för 
kontakt med föräldrarna. Løkken, Haugen och Röthle (2006:67) menar att den norska ”Rammeplan for 
barnehagens innhold och oppgaver” från 1995 förespråkar en ansvarspedagog som har huvudansvaret 
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för barnet, att skapa en trygg relation mellan barn och förskola samt att ha huvudkontakten med 
barnets föräldrar. Løkken et al. skriver att om avdelningen inte är organiserad så att varje barn har en 
ansvarspedagog behöver förskollärarna problematisera detta och kanske till och med ändra detta 
(Løkken et al. 2006:77). Broberg et al. (2012:151-152) betonar också vikten av att barnet får möjlighet 
att lära känna och forma trygga relationer under inskolningen men begränsar sig inte till en relation 
utan uttrycker det som ”minst en trygg och tillitsfull relation till en pedagog” (s. 151-152) vilket kan 
ses som att det också är möjligt för barnet att skapa fler trygga relationer under inskolningen. 
Abrahamsen (1999:35-37) menar också hon att det är viktigt att barnet kan känna trygghet och tillit till 
pedagogen. Hon påpekar dessutom vikten av att alla pedagoger är pålitliga och förutsägbara och att 
barnet alltid kan lita på att en vuxen finns där och är lättillgänglig och förutsägbar. Lind (1995:26-27) 
är också mycket mån om att alla vuxna, både föräldrar och pedagoger, är pålitliga, tydliga och 
förutsägbara inför barnet. Det verkar med andra ord råda konsensus kring vikten av att barnet får 
möjlighet att skapa minst en trygg relation med minst en pedagog under inskolningen. 

Utvecklingspsykologiska teorier som anknytningsteorin och Sterns utvecklingsteori verkar till stor del 
ha legat till grund för forskning kring inskolning i förskolan och det är också dessa teorier som ligger 
till grund för Hagströms avhandling om pedagoger som kompletterande anknytningspersoner i 
förskolan. Hon skriver att barn är olika från födseln och att en viktig uppgift för barnets föräldrar är att 
anpassa sig till sitt eget barn för att barnet ska utvecklas så gynnsamt som möjligt. De erfarenheter 
barnet får av tillgänglighet, kontinuitet, kontakt och sensitivitet under sitt första år tillsammans med 
föräldrarna menar Hagström (2010:53) är avgörande för barnets emotionella, sociala och kognitiva 
utveckling. Hon skriver vidare att omsorg inom förskolan historiskt har kopplats till barnskötarnas roll 
men att detta har förändrats i och med att förskolans läroplan framhåller att omsorg, fostran och 
lärande ska bilda en helhet. Hagström skriver också att den professionella pedagogen numer anses ha 
förmåga att använda omsorgssituationer pedagogisk samt använda omsorg i lärandesituationer, ändå 
menar Hagström att lärandeperspektivet dominerar i förskolan över omsorg och fostran samtidigt som 
det finns uppfattningar om att omsorgen bör betraktas överordnad lärande. Den senare uppfattningen 
grundar sig på kunskap om trygga och nära relationers betydelse för barnets utveckling och lärande 
menar Hagström (2010:59). 

Hagström (2010:60-61) skriver också om pedagoger som kompletterande anknytningspersoner och 
menar att barn ofta är anknyta till fler än en person men att dessa anknytningsrelationer inte är lika 
viktiga, utan att dessa är hierarkiskt ordnade av barnet. Hon skriver också att det finns studier som 
visar att etablerade anknytningsmönster är påverkbara varför hon menar att barnet tillsammans med en 
kontinuerlig pedagog skulle kunna omforma barnets tidigare inre arbetsmodeller. För att göra detta 
pekar hon på tre förutsättningar som måste uppfyllas om den här personen inte tillhör familjen: 

1. Att personen ger fysisk och känslomässig omsorg. 

2. Att personen sörjer för kontinuitet och konsekvens i barnets liv. 

3. Att personen har ett positivt och känslomässigt engagemang i barnet. 

Med dessa förutsättningar uppfyllda torde det alltså vara möjligt för en kompletterande 
anknytningsperson att tillsammans med barnet arbeta fram mer verklighetsanknutna inre 
arbetsmodeller (Hagström 2010:61) men hon påpekar precis som Broberg, Hagström och Broberg 
(2012:49) att det antagligen krävs exceptionellt inkännande och tålmodiga pedagoger för att hjälpa 
otrygga barn att utveckla nya arbetsmodeller. 
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Richard Bowlby (2007:307-319) menar att barn och toddlare ofta utvecklar sekundära 
anknytningsrelationer till personer som deras föräldrar känner väl och som de träffar frekvent, till 
exempel mor- och farföräldrar, vissa vänner och barnvakter. Att ha tre eller fler sekundära 
anknytningspersoner antas till och med vara positivt för barnet och främjar barnets 
återhämtningsförmåga (resilience) och psykiska hälsa. Han skriver att små barn sällan påverkas 
negativt av ett fåtal timmars separation från sin primära anknytningsperson så länge de har en trygg 
relation med en sekundär anknytningsperson som visar barnet omsorg. Om barnet däremot vistas i en 
miljö utan en sekundär anknytningsperson kan barnet bli stressat och nivåerna av kortisol bli kraftigt 
förhöjda när barnets primära anknytningsperson inte är närvarande, till exempel under 
inskolningsperioden till förskolan skriver Bowlby. När barnen sedan återförenas med sin primära 
anknytningsperson menar han att stressnivåerna går ner till det normala igen. Bowlby skriver också att 
barnen visade anknytningsbeteenden när de kom till förskolan men slog av dessa under dagen för att 
sen återuppta dem när de återförenades med sin primära anknytningsperson igen. Bowlby menar 
därför att det verkar som att de flesta barn klarar av denna dygnsrytm utan några påtagliga negativa 
effekter. För att pedagoger ska kunna bli sekundära anknytningspersoner menar Bowlby att 
pedagogerna måste vara beredda att engagera sig emotionellt i barnet, att barnets primära 
anknytningsperson bör vara närvarande i förskolan under de första veckorna för att barnet ska lära 
känna pedagogen samt att dagarna i förskolan är korta under inskolningen. Han nämner även några 
andra kriterier där personaltäthet är en faktor, pedagogen bör inte ha ansvar för mer än tre barn per 
pedagog menar han, och de övriga är inte aktuella i Sverige idag.  

Dahlberg, Moss och Pence (2002:80-81) skriver att konstruktionen av det lilla barnet som oförstående, 
skör och i behov av vuxnas hjälp att förstå världen får konsekvenser både för barnet men också för 
föräldrarna och i synnerhet mamman. De menar att föräldrar förvisso har huvudansvaret för sina barn 
och att hemmet och familjen tillhandahåller både miljö och relationer av unika och livsviktiga slag 
men att det lilla barnet faktiskt inte kräver enbart föräldraomsorg i hemmet. Istället hävdar författarna 
att sådan exklusiv föräldraomsorg faktiskt kan hindra barnets delaktighet och möjlighet till integrering 
i samhället och att barnet då hindras från att utöva medborgarskap och få förverkligas i samspel med 
andra barn och andra vuxna, en interaktion som faktiskt spelar stor roll i barnets medkonstruktion av 
kunskap, kultur och identitet. De menar också att om vi kan se på barnet som medkonstruktör och 
aktiv deltagare som reagerar positivt på många olika relationer med andra barn och vuxna så kan vi 
komma ifrån det restriktiva, dualistiska tänkandet med antingen moderlig omvårdnad, som något bra, 
eller icke-moderlig omvårdnad, som något dåligt. Om, eller när, vi kommer ifrån den här 
uppdelningen så kan vi istället skapa möjligheter för en barndom där både hemmet och 
förskoleinstitutionen har viktiga, kompletterande – olika – roller att spela, menar Dahlberg, Moss och 
Pence. 

Det finns, som vi alltså kan se, flera skilda uppfattningar kring barn och små barn i förskolan även 
inom forskningen och orsaken till detta kan antas vara de olika teoretiska perspektiv som ligger bakom 
studierna men också de diskurser som råder i samhället idag kring små barn. Dahlberg et al. (2002:81) 
pekade ut en sådan diskursiv kamp kring moderlig respektive icke-moderlig omsorg kring det lilla 
barnet och vad som antas vara det bästa för barnet. 
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Teoretiskt perspektiv 
Att inta ett postmodernt perspektiv betyder att inte längre kunna falla tillbaka på kunskap som något 
universellt, oföränderligt och absolut. (Dahlberg, Moss & Pence 2002:86) 

Postmodernismen har växt fram som ett skeptiskt svar på modernismen. Till skillnad från 
modernismen välkomnar postmodernismen ovisshet, komplexitet och subjektivitet. Medan 
modernismen söker efter en allomfattande, universell, sanning menar postmodernismen att det inte 
finns någon absolut kunskap, absolut sanning eller absolut verklighet att upptäcka. Världen ses istället 
som social konstruerad och vi är alla delaktiga i denna process (Dahlberg, Moss & Pence 2002:34-35). 

Feministisk poststrukturalism 
Jag har i denna studie inspirerats av feministisk poststukturalism. Enligt Lenz Taguchi (2004:15) 
ifrågasätter den feministiska poststrukturalismen olika dualistiska kategoriseringar såsom kvinnligt-
manligt samt individ-omvärld. Teorin vill lösa upp och överskrida dessa gränser för att visa att vår 
förståelse av både subjekt och omvärld är formulerad och konstruerad utifrån mänskligt skapade 
meningsbärande diskurser. Genom att synliggöra hur dessa kategorier är konstituerade, det vill säga 
hur de återskapas och upprätthålls genom bland annat språket, är antagandet att det är möjligt att 
överskrida dessa och utvidga dem till fler sätt att vara (Lenz Taguchi 2004:15). Anledningen till att jag 
har valt att inspireras av denna teori är att jag känner att det är viktigt att inte bara lyssna till, och 
analysera, det pedagogerna ger uttryck för i intervjuerna utan också gå ett steg vidare och fundera på 
de diskurser som kan tänkas ligga bakom det pedagogerna säger, alltså vilket språkbruk och vilka 
dominerande antaganden, beteenden och föreställningar som ligger till grund för pedagogernas 
uttryck. Jag anser också att det är viktigt att kunna vara ifrågasättande och försöka förhålla sig kritisk 
till sitt eget arbete i förskolan och förstå att de aktuella arbetssätten, metoderna och styrdokumenten är 
produkter av rådande diskurser i såväl förskolan som samhället och politiken i stort och inte 
allmängiltiga sanningar, vilket ett modernt perspektiv skulle kunna framhålla då modernismen menar 
att det finns en universell sanning (Dahlberg, Moss & Pence 2002:30).  

Den feministiska poststrukturalismen har, enligt Weedon (1997:12-13), vuxit fram ur en mängd 
tidigare teorier som alla på något sätt har bidragit med teorier, metoder och texter för att kunna 
analysera patriarkala samhällsstrukturer. Dock är de flesta av dessa teorier formulerade av män och har 
kritiserats för att vara skrivna av aktiva antifeminister. Weedon (1997:13) påpekar dock att det är 
viktigt att skilja på författarnas egna åsikter och den politiska nyttan deras texter har bidragit med. 
Weedon (1997:19-20) skriver också att poststrukturalism är ett mångtydigt begrepp som alltså inte 
enbart har en fast betydelse, utan flera olika, och att det också finns många former av poststrukturalism 
som bland annat utgår från kritisk dekonstruktionism (deconstruktive criticism), en radikal-feministisk 
omskrivning av betydelsen av genus och språk (the radical-feminist rewriting of the meaning of 
gender and language) samt Foucaults detaljerade historiska analys av makt och diskurs (the detailed 
historical analysis of discourse and power). Hon menar att alla de olika formerna av postrukturalism är 
viktiga och har betydelse men att de inte nödvändigtvis är givande för feminismen. Därför 
introducerade Weedon begreppet ”feminist poststructuralism” (Weedon 1997:20) som översätts till 
”feministisk poststrukturalism” (Lenz Taguchi 2004:15) och ibland till ”feministisk poststrukturell 
teori” (Nordin-Hultman 2008:166). Weedon (1997:20) menade att även om andra poststrukturalistiska 
teorier delar vissa grundläggande tankar kring språk, mening och subjektivitet så hävdade hon att det 
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finns frågor som ställs av feminister som inte kommer kunna besvaras av dessa teorier utan behöver 
andra diskursiva ramar. Hon menar därför att den feministiska postrukturalismens ansats är att förklara 
de antaganden som ligger bakom de frågor och svar som diskuteras inom andra feministiska teorier 
men även att kunna peka på de underliggande diskurser specifika frågor utgår från och placera dessa 
både socialt och institutionellt (Weedon 1997:20). 

Allt är språk 

Enligt Weedon (1997:21) är språket den viktigaste faktorn inom den feministiska poststrukturalismen. 
Det är där vår självbild, vår subjektivitet, konstrueras med vilket Weedon då menar att självbilden, 
subjektiviteten, inte är biologisk eller genetisk utan socialt producerad. Lenz Taguchi (2014:80-81) 
skriver inte bara att det talade språket är centralt inom den feministiska poststrukturalismen utan också 
att ”allt är språk” (Lenz Taguchi 2014:49, 56 m.fl.) och att det är genom språket vi skapar mening i 
samspel med andra och problemet blir därför sällan att orden inte räcker till utan att orden har så 
många olika betydelser i olika sammanhang och för olika personer. Varje person blir alltså till i 
samspelet med andra personer och i samspelet både gör en sig till och görs en till ett subjekt och 
därigenom positioneras eller positionerar en sig på olika sätt (Lenz Taguchi 2014:80-81): 

Det jag säger och gör prövas mot vad andra säger och gör. Och de svarar på ett eller annat sätt, 
beroende på hur de förstått vad jag sagt eller gjort, och hur de förstår vem eller vad jag tycks vara. 
Det jag säger och gör flyter också in i andras existens och definierar eller omdefinierar dem för sig 
själva, varandra och för mig. Jag ges och ger mig själv en position eller rent av en definition, som 
uppstår i utbytet med andra. Jag skapas och skapar mig, omskapas och skapar mig. (Lenz Taguchi 
2014:81) 

Diskurs 

Inom de poststrukturella teorierna används många begrepp vilka ofta definierar varandra, varför jag 
har använt några begrepp redan från början. Återkommande begrepp är diskurs, subjekt och 
subjektivitet. Enligt Hillevi Lenz Taguchi (2004:15) handlar diskurs inom feministisk postrukturalism 
om innebörden och betydelsen i det som sägs, det vill säga vad vi menar i det som sägs och hur det vi 
menar även påverkar vårt handlande. Därför blir också diskurserna avgörande för vårt sätt att förstå 
och organisera, konstituera, vår omvärld på specifika sätt i specifika sammanhang och göra detta i 
enlighet med den då dominerande diskursen, vilken, enligt Lenz Taguchi (2004:15), är den diskurs 
som i denna, specifika, kontext dominerar över andra. Lenz Taguchi (2004:15) menar nämligen att 
diskurser skiftar och förändras och att vissa meningsbärande diskurser dominerar över andra i 
specifika kontexter samt att diskurser är bundna till sociala och historiska sammanhang. Weedon 
(1997:34-35) menar att olika diskurser ofta  konkurrerar med varandra men att det ändå är en diskurs 
som dominerar över andra och som också ger uttryck för vissa specifika värden. 

Subjekt, subjektivitet och subjektsskapande 

Subjekt definierar Lenz Taguchi (2004:9-10) som det varje människa görs till och lär sig vara i olika 
sammanhang. Hon skriver även om lärande subjekt då Lenz Taguchi utgår från att alla människor 
alltid är lärande subjekt, livet igenom: ”Att bli och vara människa är förmodligen liktydigt med att 
vara ett lärande subjekt” (Lenz Taguchi 2004:9). Weedon menar också detta, att subjektet skapas i 
många olika diskursiva praktiker, kontexter, vilket gör att en person kan positioneras i flera olika, till 
och med konfliktande, subjekt beroende av kontext och diskurs (Weedon 1997:21). Subjektivitet 
menar Lenz Taguchi (2014:65) är vår egen uppfattning om vilka vi är, vilket också stämmer med 
Weedons definition ovan av subjektivitet som vår självbild (1997:21).  Vår subjektivitet formas utifrån 
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rådande diskurser men då diskurser är motstridiga blir även subjekt detta och vi kommer vara, handla 
och tänka på olika sätt i olika situationer och tider. Detta menar Hillevi Lenz Taguchi (2014:65) är den 
enklaste förklaringen på det feministisk poststrukturalism kallar för multipla subjekt.  

Subjektsskapande eller subjektifikation är då den process som sker i varje situation då vi görs till och 
gör oss till ett nytt subjekt (Lenz Taguchi 2014:110). 

Positionering 

Jag har också nämnt positionering, att positioneras samt att positionera sig, vilket Hillevi Lenz 
Taguchi (2014:91-94) i detta teoretiska tänkande menar är hur personer förhåller sig och förhålls till de 
dominerande diskurserna. Lenz Taguchi tar som exempel upp Walkerdines exempel med en kvinnlig 
förskollärare som i samspel med några pojkar i 3-4-årsåldern plötsligt blir ”positionerad som ett 
könsobjekt inom ramen för en manligt överordnad könsdiskurs” (Lenz Taguchi 2014:91). Lenz 
Taguchi menar att Davis beskriver positionering som den process där vi, oftast omedvetet, placerar oss 
i förhållande till den dominerande diskursen och att vi därigenom använder de begrepp och agerar på 
det sätt som hänger samman med diskursen och som gör att vi blir lyssnade på, får medhåll eller 
erkännande (Lenz Taguchi 2014:94). 

Människor som aktiva subjektsskapare 

Genom de begrepp jag har förklarat går det att förstå att människor, oavsett om de är vuxna eller barn, 
görs på olika sätt beroende på kontext och den, där och då, dominerande diskursen samt att människor 
har multipla subjekt, alltså uppfattas på olika sätt i olika situationer. Detta skulle möjligtvis kunna ses 
som en passiv process med invändningen att människor är omedvetna om de diskurser som vi omges 
av och därför inte kan vara aktiva subjektsskapare. Men, menar Hillevi Lenz Taguchi (2014:18-19), 
eftersom subjektet aldrig redan är givet och aldrig bara en produkt av diskurser och samhällsstrukturer, 
utan alltid befinner sig i en process av omskapande och omkonstituerande så kräver subjektsskapandet 
ett agentskap, det vill säga en aktiv och reflekterande förhållning till denna process. På samma sätt kan 
man då se subjektet som en aktiv agent (Palmer 2010:51) i subjektsskapandet, alltså någon som aktivt 
skapar sig ett subjekt utifrån de val hen får i en given situation och som också kan välja att positionera 
sig i motstånd mot rådande diskurser (Eidevald 2011:199). Dahlberg, Moss och Pence (2002:77) 
fokuserar på barn medan Lenz Taguchi fokuserar på människor i stort och Dahlberg et al. skriver att 
barn är medkonstruktörer till kunskap, kultur och identitet och är alltså, precis som Lenz Taguchi 
skriver, aktiva i sitt subjektsskapande. I och med att människor ses som aktiva i sitt subjektsskapande 
blir de heller aldrig helt utelämnade till de dominerande diskurserna i givna kontexter utan människor 
kan välja att positionera sig på olika sätt i förhållande till dessa diskurser och därigenom gå i motstånd 
mot dem. Denna syn möjliggör också för människor att göra motstånd mot inte bara diskurser utan 
också mot olika subjektspositioner som läggs på en av andra människor i olika samspel (Davies & 
Gannon 2006:318-319). Inom den feministiska poststrukturalismen ses alltså motstånd och människor 
som aktiva subjektsskapare som grundpelare, vilket dock inte ska missförstås som att människor alltid 
väljer att göra motstånd mot diskurser och positioneringar utan tvärtom väljer människor ofta att 
positionera sig utifrån det de känner är mest lämpligt i olika kontexter (Davies 2003:214).  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta arbete är kritiskt analysera synen på trygga relationer under inskolningen till 
förskolan och i övergången mellan inskolning och vardag. Detta görs genom diskursanalyser av fyra 
pedagogers uttryckta arbete med att skapa och upprätthålla trygga relationer under inskolningen. 
Utifrån intervjuerna analyseras även hur pedagogerna uttrycker att de positionerar sig själva samt barn 
och föräldrar i förhållande till olika diskurser om inskolning och trygghet som jag lyfter fram. På så 
sätt är analysen tänkt att svara på vilka tänkbara konsekvenser olika positioneringar och diskurser kan 
få för inskolningen i förskolan. För att svara på detta har jag formulerat följande forskningsfrågor: 

• Vilka dominerande diskurser går att urskilja utifrån hur dessa fyra pedagoger uttrycker att de 
arbetar med att skapa och upprätthålla trygga relationer under inskolningen? 

• Hur beskriver pedagogerna att de positionerar sig själva, barn och föräldrar i förhållande till 
dominerande diskurser om trygghet och inskolning? 

• Vad kan olika positioneringar i förhållande till dessa dominerande diskurser få för 
konsekvenser för inskolningen? 

Metod 

Val av metod 
Inom både samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning är det vanligt att genomföra kvalitativa 
studier snarare än kvantitativa då denna typ av forskning ofta vill få en djupare än en bredare förståelse 
kring något område (Repstad 2007:15). De vanligaste metoderna i kvalitativa studier är observationer 
och intervjuer i olika former. Intervjumetoden har enligt Repstad (2007:83) kritiserats för att vara 
idealistisk och lägga för stort fokus på enskilda personers åsikter utan att ta hänsyn till sociala och 
materiella strukturer och ramar. I mitt fall där jag har gjort en diskursanalytisk studie med 
utgångspunkt i feministisk poststrukturalism ser inte jag detta som ett problem eftersom jag har 
analyserat diskurser som kan möjliggöra hur de intervjuade pedagogerna uttrycker sig. Eftersom 
feministisk postrukturalism menar att språket är avgörande för vår förståelse av omvärlden och att vi 
konstituerar och konstruerar vår omgivning, omvärld och subjekt genom språket (Lenz Taguchi 
2014:56) har det varit givet att använda en metod som tar hänsyn till det talade språket och att det vi 
uttrycker är kontextuellt och diskursivt beroende. Flera författare påpekar att kvalitativa 
forskningsintervjuer tillåter flexibilitet (till exempel Repstad 2007:16-17) och att forskare som 
genomför kvalitativa intervjuer bör vara öppna för oförutsedda händelser (Dalen 2007:30). Det finns 
några olika kvalitativa intervjuformer och enligt Dalen (2007:30-31) skiljer man på ostrukturerade och 
strukturerade intervjuer där målet för den förstnämnda är att intervjupersonen ska berätta så fritt som 
möjligt. Författaren menar dock att ett sådant angreppssätt ofta blir svårt eftersom forskaren inte har 
formulerat några frågor i förväg och därför blir beroende av intervjupersonens vilja att öppna sig. 
Enligt Phillips och Jørgenssen (2002:121) är de semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuerna 
dominerande metoder inom diskurspsykologin eftersom intervjupersonen då har möjlighet att påverka 
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intervjuns riktning och även ges möjlighet till längre berättelser än vad strukturerade intervjuer och 
frågeförmulär möjliggör. Skillnaden mellan den ostrukturerade och den semi-strukturerade 
intervjuformen enligt författarna är att i den ostrukturerade intervjun kontrollerar intervjupersonen 
situationen helt medan i den semi-strukturade intervjuformen kan forskaren kontrollera att intervjun 
täcker alla teman i intervjuschemat, även om frågorna inte kommer i samma ordning eller med samma 
formuleringar. Utifrån detta har jag valt att samla in empiri genom fyra stycken semi-strukturerade 
intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009:209) påpekar att det är viktigt att vara medveten om att 
intervjuer är resultatet av ett socialt samspel där intervjupersonens uttalanden skapas i samspel med 
forskaren och alltså är kontextbundna. Därför menar författarna att även påföljande transkriptioner och 
även analysen, blir sociala konstruktioner och inte allmängiltiga sanningar. Av den anledningen skulle 
en annan forskare antagligen inte heller komma till samma resultat, vilket heller inte ses som önskvärt 
inom varken diskursanalytisk eller feministisk poststrukturalistisk forskningstradition.  

Urval och avgränsningar 
Jag har valt att i första hand kontakta förskolor som har varit lättillgängliga för mig och som jag har 
haft kontakt med sedan tidigare, vilket av Denscombe (2010:37-38) beskrivs som ett 
bekvämlighetsurval. Jag har valt att avgränsa mig till en kommun men för att ändå få en viss spridning 
har jag intervjuat pedagoger från olika förskolor och enheter samt strävat efter spridning på ålder, 
etnicitet och kön hos intervjupersonerna. Det senare har dock varit svårt då jag har haft som önskemål 
att den intervjuade pedagogen ska vara förskollärare och arbeta med små barn och de flesta förskolor 
fortfarande har få förskollärare och det är ett kvinnodominerat yrke. Därför är alla intervjuade 
pedagoger kvinnor, de har dock arbetat olika länge inom förskolan och har något olika etnicitet. 
Åldersspannet på deltagarna är ungefär 40-65 år. För att intervjuerna ska bli relevanta arbetar alla 
pedagoger med små barn, det vill säga barn 1-3 år, en del förskolor har dock delat in verksamheten i 
tre åldersgrupper varför några av pedagogerna enbart arbetar med barn 1-2 år. 

Insamlingsteknik 
Jag har valt att genomföra fyra halv-strukturerade intervjuer med förskollärare. Inför intervjuerna har 
jag arbetat fram en intervjuguide (se bilaga 1) med fyra huvudsakliga områden (inskolning, 
anknytning, relationer och övergång till vardagen) att samtala kring under intervjun. Inom dessa 
områden har jag sedan formulerat frågor och följdfrågor, dessa är dock endast till för att få med 
relevanta områden och vid behov kunna återföra samtalet till relevanta områden. Under intervjuerna 
har jag använt mig av ljudupptagning samt tagit några enstaka anteckningar med papper och penna. 
Att spela in intervjuerna ses av flera författare som lämpligt bland anant eftersom det innebär att jag 
som intervjuare blir mer närvarande och fokuserad under intervjun (Repstad 2007:93-94) samt har 
större möjligheter att anpassa intervjun till intervjupersonen och ställa fler följdfrågor, det blir också 
färre avbrott i samtalet när jag inte behöver försöka hinna med att skriva ner allt som intervjupersonen 
säger (Kvale & Brinkmann 2009:194-195). Efter intervjuerna har jag så snart som möjligt 
transkriberat dessa. 
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Genomförande och databearbetning 
Jag började min empiriinsamling genom att kontakta förskolechef samt biträdande förskolechef vid en 
enhet som jag tidigare har haft kontakt med. Av dessa fick jag sedan kontaktuppgifter till två 
pedagoger som arbetade med småbarn på en annan förskola än den som jag har varit på under mina 
studier. Förskolans pedagogista erbjöd sig att bli intervjuad men då hon inte arbetar på avdelning samt 
har haft kontakt med mig som student avböjde jag erbjudandet. Jag ringde sedan runt till andra 
förskolor som jag valde, efter hur lätt jag kunde ta mig till förskolan för att därmed spara in restid, 
presenterade mig och studien och frågade om någon kunde tänka sig att medverka på en intervju. 
Några förskolor tackade ja medan andra av olika anledningar valde att avböja. De flesta intervjuerna 
bokades vid första telefonkontakten medan några bokades efter att informanten hade fått 
kompletterande skriftlig information. 

Samtidigt som jag ringde och bokade intervjuer arbetade jag med en intervjuguide samt informations- 
och samtyckesbrev. Informations- och samtyckesbrevet (se bilaga 2) e-postade jag till de pedagoger 
som skulle delta i intervjuer direkt efter telefonkontakt. Intervjuguiden (se bilaga 1) fick pedagogerna 
tillgång till några dagar innan intervjun. I ett fall nådde inte e-postmeddelandet fram till mottagaren 
innan intervjun, intervjupersonen valde dock att ändå genomföra intervjun. Intervjuerna har jag valt att 
förlägga till den förskola pedagogen arbetar på. Den första intervjun jag genomförde var en så kallad 
pilotintervju för att testa min intervjuguide. Efter denna intervju har jag arbetat om intervjuguiden för 
att fungera bättre med mitt syfte, bland annat har jag tagit bort områden som kom att behandlas under 
andra frågor samt frågor som visade sig vara irrelevanta för mitt syfte. Under studiens gång har jag 
också valt att ibland omformulera frågor för att de ska bli lättare att förstå. Då första intervjun ändå 
handlade om de frågor jag arbetar med kommer även pilotintervjun transkriberas, analyseras och 
diskuteras som övriga intervjuer. Informanten i pilotintervjun fick inte tillgång till intervjufrågorna 
innan intervjun eftersom intervjuguiden inte var slutligt färdigarbetad.  

Efter intervjuerna har jag transkriberat dessa så snart som möjligt för att ha de färskt i minnet. 
Pilotintervjun valde jag att transkribera ordagrant inklusive vissa upphakningar, stakningar och övriga 
språkljud. Då detta blev väldigt tidskrävande samt att upphakningar etcetera inte är relevant för min 
analys har jag i övriga transkriberingar valt att inte ta med dessa språkljud utom i ett fall då vissa ljud 
användes meningsbärande istället för ord. Kvale och Brinkmann (2009:199) menar att det varken är 
lämpligt eller relevant att ta med detta i vanliga intervjustudier. Pauser har jag dock valt att markera i 
transkriberingarna då pauseringar i talat språk kan förändra betydelsen av det talade (Kvale & 
Brinkmann 2009:203). Författarna menar även att man bör anpassa utskriftsformen efter sitt 
forskningssyfte. Jag har även valt att transkribera mina frågor till intervjupersonen då intervjun, inom 
både diskursanalys och utifrån feministisk poststrukturalism, ses som ett socialt samspel och 
intervjupersonernas svar ofta blir en reaktion på forskarens frågor och forskarens bild av 
intervjupersonen (Phillips & Jørgensen 2002:124). 

I nästa steg har jag valt att reducera texten ytterligare till mer läsbar och analysvänlig form. Kvale och 
Brinkmann (2009:221-223) kallar detta för meningskoncentrering vilket innebär att informanternas 
uttalanden dras samman till kortare formuleringar. Jag har valt att göra detta i flera steg, där första 
steget har handlat om att få texten läsbar och flytande. Denna text har jag sedan valt att skicka till 
intervjupersonen för att hon ska få möjlighet att kommentera. Ur ett feministisk poststrukturalistiskt 
perspektiv kan det bli problematiskt med senare kommentarer då dessa kommentarer ges i en annan 
kontext och därmed kan vara påverkade av andra dominerande diskurser eftersom det som sägs och 
uttrycks skiftar med de diskurser och diskursiva möjligheter som var tillgängliga vid tillfället (Davies 
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2003:187). Enligt Kvale och Brinkmann (2009:69) ses intervjuer ur ett postmodernistiskt perspektiv 
som en produktionsplats för kunskap där fokus ligger på språkliga och interaktionella aspekter, 
inklusive skillnader på muntlig diskurs och skriven text, och de berättelser som konstrueras i 
intervjusituationen blir det ytterligare viktigt att markera skillnader mellan uttryck i intervjusituationen 
och efterföljande kommentarer via exempelvis e-post. Därför har jag i analysdelen tydligt markerat när 
jag har använt kommentarer jag har fått utanför den faktiska intervjusituationen. I andra steget har jag 
arbetat med att korta ner formuleringarna från första steget. Kvale och Brinkmann (2009:221-222) 
beskriver meningskoncentrering i fem steg från genomläsning av intervjun som helhet i första steget 
till att knyta ihop hela intervjuns centrala tema i femte steget. Reduceringen jag har valt att göra i mitt 
första steg från transkription till mer läsbar text att skicka till intervjupersonen nämner inte Kvale och 
Brinkmann, dock anser jag det lämpligt för att minska risken för att intervjupersonen ska ta illa vid sig 
då talspråk och skriftspråk skiljer sig så pass mycket åt.  Författarna nämner även detta som en risk när 
forskaren delar med sig av den utskrivna intervjun till intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 
2009:204).  

Analysmetod 
Inom feministisk poststrukturalism menar man att forskaren aldrig kan stå utanför sitt arbete och att 
arbetet aldrig blir någon objektiv sanning eftersom forskaren, som alla andra är påverkade av 
existerande diskurser och praktiker (Davies 2003:187, 199), därför har jag heller inte gjort något 
anspråk på att varken komma med någon ny, objektiv, kunskap eller att göra ett objektivt arbete. 
Snarare menar den feministiska postrukturalismen att forskarens positionering i förhållande till olika 
diskurser påverkar studien eftersom detta kommer avgöra vad som är möjligt för forskaren att se: 

I ett poststrukturalistiskt perspektiv förstås varje försök som forskaren gör att tala om vad det är som 
hon eller han hör, luktar, känner, tror eller önskar som inget mer än en eller flera möjliga läsningar. 
Vad som går att se och höra (etc.) skiftar med det interaktiva utrymme som forskaren har tillgång till, 
med tiden för uttalandena och syftet med dem samt med de diskursiva möjligheter som var 
tillgängliga (eller som blev medvetet uppmärksammade) vid tiden för varje uttalande. (Davies, 
2003:187) 

Att forskaren är subjektiv och diskursivt påverkad ses dock inte som en nackdel men Davies 
(2003:187-188) menar att forskaren måste vara medveten om detta och förstå att det språk vi använder 
och de betydelser vi lägger på händelser och objekt inte kan förstås som transparanta representationer 
av en verklighet bakom orden. Davies uttrycker även att poststrukturalistiska forskare måste vara 
medvetna om att händelser och uttryck kan ha flera olika betydelser för både forskare och 
forskningssubjekt och därför kan vi inte heller säga att en tolkning är mer sann än en annan. Det den 
feministiska poststrukturalismen däremot hävdar är att man genom att bli medveten om olika 
dominerande diskurser är det möjligt att gå i motstånd mot dessa och därigenom skapa förändring 
(Lenz Taguchi 2014:100-102). Mitt anspråk har därför varit att försöka lyfta fram dessa dominerande 
diskurser och de konsekvenser diskurserna kan medföra, för att därefter analysera hur de intervjuade 
pedagogerna, i intervjusituationerna, positionerar sig i förhållande till de dominerande diskurserna 
men också hur barn och föräldrar positioneras av pedagogerna i förhållande till dessa diskurser.  

Diskursanalys 

Jag har valt att ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv genomföra en diskursanalys eftersom 
den feministiska poststrukturalismen menar att diskursen är avgörande för vårt sätt att agera och 
uttrycka oss i specifika kontexter (Lenz Taguchi 2014:18) och att det i varje kontext finns olika 
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diskurser, ofta konfliktande, som påverkar vårt subjektsskapande och vår positionering (Lenz Taguchi 
2014:91). Diskursanalysen studerar hur hur språket används för att konstruera, upprätthålla och gå i 
motstånd mot olika diskurser (Kvale & Brinkmann 2009:244) och passar därför väldigt bra ihop med 
den feministiska postrukturalismen då båda menar att människans värld är språkligt och socialt 
konstruerad (Lenz Taguchi 2014:18, Kvale & Brinkman 2009:244) och att det i varje kontext finns 
specifika diskurser som subjekten, medvetet eller omedvetet, väljer att positionera sig i förhållande till 
(Lenz Taguchi 2014:95, Kvale & Brinkmann 2009:244-245). 

Den variant av diskursanalys jag har valt att använda är det som Phillips och Jørgensen (2002:96-137) 
benämner diskurspsykologi (Eidevald 2009:77). Författarna menar att avsikten med diskusanalys inte 
är att gå bakom det människor säger och försöka förstå vad som egentligen menas eller att försöka 
hitta någon bakomliggande sanning. Utgångspunkten är istället att det inte finns någon bakomliggande 
verklighet utanför diskursen, varför diskursen i sig är det som utsätts för analys. Forskaren arbetar 
därför med det som faktiskt har blivit skrivet eller sagt och försöker hitta mönster både i och mellan de 
olika påståendena i intervjuerna för att kunna identifiera de konsekvenser olika diskursiva 
framställningar av verkligheten får (Phillips & Jørgensen 2002:21). I min studie har detta inneburit att 
jag efter att jag skickade transkriptionerna till intervjupersonerna skrev ut dem och läste igenom dem 
ytterligare en gång och med hjälp av överstrykningspennor reducerade jag texten ytterligare. Dessa 
reducerade texter klippte jag till mindre bitar så att varje svar och eventuell tillhörande fråga stod på 
varsitt papper, färgkodat utifrån vilken intervju svaret tillhörde. Jag skrev korta anteckningar på 
lapparna kring det centrala innehållet samt markerade citat som möjligtvis kunde komma till nytta 
senare. Dessa lappar fick bilda ett pussel som jag lade utifrån vilka ”pusselbitar” som verkade ge 
uttryck för liknande diskurser och teman utifrån Phillips och Jørgensens metod för kategorisering 
(2002:124-125). Författarna menar att forskaren läser och läser om transkriberingarna för att hitta 
genomgående teman och placerar dessa i kategorier. Under dessa läsningar är det viktigt att forskaren 
inte enbart söker efter teman som passar in i den teoretiska ramen utan också är öppen för nya teman 
som kan dyka upp och de menar också att i den här processen kommer en del teman förkastas och 
andra skapas nya (Phillips & Jørgensen 2002:124). Efter denna kategorisering har jag försökt 
identifiera vilka påståenden som möjligtvis har uttryckt motstånd mot dessa diskurser och vilka 
diskurser som kan ses som konfliktande och vilka konsekvenser de olika diskurserna kan få för 
inskolningen i förskolan. Detta har jag gjort genom det att söka efter det Phillips och Jørgensen 
(2002:125) kallar krispunkter (Eidevald 2009:78), alltså en signal om att något har gått ”fel” i 
interaktionen, eftersom dessa signaler kan spegla en konflikt mellan olika diskurser. Därefter har jag 
försökt identifiera hur pedagogerna har positionerat sig under intervjun i förhållade till dessa diskurser 
och även hur pedagogerna har har positionerat barn och föräldrar. Jag har inte försökt göra något 
anspråk på huruvida något är rätt eller fel, dock har jag försökt föra en kritisk diskussion kring de 
konsekvenser olika positioneringar och diskurser kan medföra i förskolans verksamhet.  

Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2011:21) skriver att forskare måste reflektera etiskt över sitt arbete och ta hänsyn till 
de etiska krav som ställs på vetenskapliga arbeten. Jag har i min uppsats tagit hänsyn till dessa krav, 
vilka förtydligas i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002:7-14), genom att i förväg 
informera deltagarna om syftet med studien, informanternas rättighet att när som helst avbryta studien 
utan att ge någon förklaring och mina skyldigheter att anonymisera alla uppgifter och att aldrig 
ifrågasätta ett beslut att avbryta. Detta har jag gjort både muntligt över telefon och skriftligt via e-post 
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innan vi har träffats. När vi har träffats för intervjun har först fått samma information ytterligare en 
gång samt har fått möjlighet att underteckna samtyckesformulär (se bilaga 1). Då jag har valt att spela 
in intervjuerna har jag varit noga med att spara ljudfiler samt transkriptioner på ett sätt som gör att 
utomstående inte kan komma åt uppgifterna och inte heller kan identifiera enskilda pedagoger eller 
förskolor, därför har jag valt att spara alla uppgifter enbart med nummer; intervju 1, intervju 2 
etcetera. Eftersom alla deltagare är över 18 år och intervjuas i sin yrkesroll har det inte varit 
nödvändigt att ta särskild hänsyn till barn eller socialt svaga grupper.  

Jag har valt att delge intervjupersonerna frågeguiden innan intervjuerna då detta ger personen 
möjlighet att bättre förbereda sig inför intervjun. Detta har möjligtvis lett till att personernas svar är 
mindre spontana samt att pedagogerna har haft möjlighet att läsa på. Eftersom jag, i min studie, är 
intresserad av att försöka lyfta fram de diskurser som möjliggör det pedagogerna uttrycker att de 
arbetar efter ser jag det inte som ett problem för studien att pedagogernas svar är mindre spontana, jag 
menar istället att det för denna studie kan vara givande att få mer förberedda svar. Jag har också valt 
att skicka transkriptionerna till informanterna efter intervjuerna för att ge dem möjlighet att 
kommentera. Ur ett etiskt perspektiv menar jag att detta är positivt eftersom informanten har möjlighet 
att korrigera felaktiga tolkningar och lägga till kommentarer som hen menar är relevanta. Risken blir 
dock att informanten kan känna sig kränkt eller oduglig eftersom talspråk och skriftspråk skiljer sig åt 
och har informanten inte har blivit tillräckligt informerad om detta kan det leda till att hen väljer att 
dra sig ur (Kvale & Brinkmann 2009:204). För att skydda informanternas integritet (Vetenskapsrådet 
2011:69) har jag varit noga med att informera informanten om att alla uppgifter kommer att 
anonymiseras och att ingen person eller förskola kommer vara igenkännbar i den färdiga uppsatsen 
samt att jag kommer radera allt material när uppsatsen är godkänd alternativt om informanten 
meddelar att hen vill avbryta sitt deltagande i studien. Jag har dock valt att använda en rapport utgiven 
av berörd kommun då denna rapport på ett relevant rätt belyser olika diskurser inom kommunen. I 
uppsatsen har jag benämnt pedagogerna som pedagog 1, 2, 3 och 4 eftersom jag har upplevt att det är 
relevant att kunna skilja pedagogerna åt för att det ska bli möjligt att se hur olika positioner påverkar 
arbetssätt och liknande. 

De etiska dilemman jag har stött på under studien har främst handlat om information som inte har nått 
fram till informanten innan intervjun. I ett fall kunde inte informanten öppna informationen hon fick 
via e-post innan vi träffades, då satt vi ner och pratade och jag informerade om studien och 
informanten fick även läsa den skriftliga informationen i lugn och ro. Jag påtalade noga att hon inte på 
något sätt var tvungen att delta och att jag hade förståelse för om hon ville ha mer tid på sig för 
förberedelse, informanten valde dock att genomföra intervjun. I ett annat fall blev jag hänvisad till en 
annan pedagog än den jag hade bestämt möte med. Pedagogen menade att vi visst kunde genomföra 
intervjun men jag ansåg att det var olämpligt då pedagogen inte hade fått möjlighet att förbereda sig 
och varken var beredd på att jag skulle komma eller hade fått information innan. Vi satt dock ner och 
jag berättade om studien och gav den information som jag i de andra fallen har skickat med e-post till 
informanterna. Pedagogen fick samtyckesbrev samt intervjuguide och vi bokade en ny tid för intervju. 
Då pedagogen inte tidigare var tillfrågad om att delta i en intervju var jag extra tydlig med att allt 
deltagande i studien är frivillig, att hen inte har någon skyldighet att säga ja och när som helst, utan att 
uppge anledning, kan tacka nej och avbryta sitt deltagande och att jag aldrig kommer ifrågasätta ett 
sånt beslut. 

En annan etisk aspekt som är viktig att överväga är maktförhållandet mellan forskare och informant. 
Davies (2003:199) menar att forskare ofta postionerar sig som överlägsna uttolkare av kunskap och 
Phillips och Jørgensen (2002:117) menar att traditionell forskning har har blivit kritiserad för att 
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presentera sin kunskap som den enda möjliga. Davies (2003:199-200) menar att ett sätt att utjämna det 
maktförhållandet är att arbeta tillsammans med sina forskningssubjekt och låta dem ha inflytande över 
studien och de tolkningar som görs av forskningssubjektens uttalanden. Phillips och Jørgensen 
(2002:117) menar att forskaren också kan utjämna skillnaden genom att likställa sig med informanten 
och informantens redogörelser och även genom att ta hänsyn till informantens kommentarer angående 
forskarens tolkning och användning av dessa i studien. Dock påpekar Phillips och Jørgensen att det här 
inte på något sätt garanterar jämlikhet i maktrelationen forskare-informant och att det också finns 
argument för att forskaren bör lägga större vikt vid sina tolkninger då hen producerar ny, värdefull 
kunskap genom att utgå från specifika teorier och metoder. Jag har försökt att ta hänsyn till den här 
maktrelationen genom att delge informanterna transkriptionerna och uppmuntra informanterna att 
kommentera på dessa men också genom att försöka positionera mig på samma nivå som 
intervjupersonen och vara öppen för hens berättelser. 

Studiens kvalitet 
Som jag har skrivit tidigare ses forskare, ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, aldrig som utomstånde 
och objektiva i sin forskning. Davies och Gannon (2005:319) menar att de heller inte bör vara det, 
utan den komplexa samverkan mellan kunskap, makt och subjektivitet i den feminiska 
postrukturalismen kräver att forskaren synar och arbetar med detta utifrån sig själv och inifrån de 
diskurser som forskaren själv är en del av. Därför menar jag, som Eidevald (2009:91) uttrycker det: 

Texten […] är lika mycket med och skapar en verklighet som den beskriver en verklighet. Den ska 
därför läsas utifrån att den är en diskursiv konstruktion och endast ett av flera sätt att framställa det 
som sker på. Bedömningen ska därför inte utgå från validitetskriterier som förutsätter att studien ska 
kunna upprepas med liknande resultat. […] Olika versioner kommer att konstituera verkligheten på 
olika sätt, med olika ”självklara” lösningar och förslag på arbetssätt, som i sin tur kommer ge 
konsekvenser för synen på barn, arbetssätt med mer. 

Phillips och Jørgensen (2002:127) menar att en forskningsrapport inte enbart är en förmedling av 
forskarens resultat utan också en del av valideringen. De menar att forskaren är skyldig att presentera 
analysen och eventuella slutsatser i en form som möjliggör för läsaren att själv avgöra om forskarens 
tolkningar är rimliga, därför menar författarna att transparens är viktigt. Läsaren bör kunna följa alla 
steg i forskningsprocessen för kunna utvärdera och bilda sig en egen uppfattning om huruvida 
forskningens resultat är rimliga. Därför har jag, så noggrant som möjligt, redogjort för mitt förfarande 
med empirin och studien i de olika delarna av uppsatsen. 

Jag har valt att genomföra fyra intervjuer vilket kan ses som ett något litet urval men då studien är 
kvalitativ och mitt syfte har varit att analysera de diskurser som kan möjliggöra de uttalanden 
intervjupersonerna gör i intervjusituationerna bör underlaget ändå vara tillräckligt. I en kvalitativ 
studie blir forskningsunderlaget aldrig statistiskt representativt (Repstad 2007:89) men genom att 
utöka forskningsunderlaget ökar generaliserbarheten. Med enbart fyra intervjupersoner blir således 
generaliserbarheten lägre än om jag hade intervjuat sex eller åtta pedagoger, dock menar jag att detta 
inte behöver vara en nackdel i den typ av studie jag har genomfört. Det intressanta i en studie av detta 
slag är inte huruvida det som sägs och uttrycks är ”sant” eller inte utan vilka diskurser som möjliggör 
dessa uttalanden. Därför blir det inte heller viktigt om det jag kommer fram till är ”sant” eller inte, 
utan huruvida det jag påstår är rimligt eller ej (Phillips & Jørgensen 2002:125). 
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Resultat och analys 
Under den tid jag har arbetat med mitt material har jag uppfattat tre starka mönster som har upprepats 
om och om igen. I första hand är det ett mönster vilket jag tolkar som en övergripande 
trygghetsdiskurs; i alla intervjuer har tryggheten kommit upp som en central, viktig del. Detta har 
naturligtvis påverkats av min intervjuguide men det bör påpekas att redan innan jag har nämnt något 
om trygghet har pedagogerna själva tagit upp detta som centralt under inskolningen. I andra hand har 
det varit en tydlig fokus på föräldrar och deras påverkan på barn och inskolning, ofta som en del i 
trygghetsdiskursen, och i tredje hand har det varit ett fokus på den diskursiva omsvängning som har 
skett genom den rapport som gavs ut i kommunen 2006 och som påpekade vikten av att sluta se brister 
och tillkortakommanden hos barn och elever och istället frågasätta lärandemiljöerna i förskolor och 
skolor (Westin, Block & Andersson 2006:11). Utöver detta påpekade en pedagog att pedagogers 
etnicitet, kulturella ursprung och syn på modersmål i förskolan påverkar hur pedagoger arbetar med 
inskolning och därmed påverkar barns möjlighet att bli trygga. Jag menar att detta kan ses som en 
kulturell aspekt under inskolningen som var viktig för den här pedagogen. Jag har också sett andra 
mönster som har framkommit lite olika i olika läsningar, ett sådant mönster jag vill nämna berörde 
vilken förälder som förväntas vara med på inskolningen och ha den omvårdande rollen kring barnet 
vilket jag går in på längre ner under ”Förälder på rätt sätt?”. Jag har också kunnat se flera tydliga 
dikotoma kategorier som jag kommer gå in djupare på längre ner som bland annat innefattar förälder – 
pedagog och hem – förskola. I dessa kategorier har rollerna barn, förälder och pedagog varit väldigt 
tydliga och positionerats tydligt i förhållande till den trygghetsdiskurs jag uppfattar som dominerande. 

Den diskursiva omsvängningen 
I kommunen som pedagogerna arbetar i gjordes en stor omorganisation i mitten av 2000-talet då skola 
och förskola skildes åt och man gav ut en rapport som i första hand handlar om barn och elever som 
inte når målen och där författarna konstaterade att man i kommunen intog två motsatta positioner i 
förhållande till dessa barn och elever (Westin et al. 2006:10). Dessa positioner kan kopplas till de 
modernistiska och postmodernistiska samhällsdiskurser som Dahlberg et al. (2002:30, 35, 40 m.fl.) 
vilket framförallt tydliggörs genom det författarna skriver: 

De två citaten illustrerar två synsätt som bygger på skilda teoretiska utgångspunkter och på motsatta 
tolkningar av förskolans och skolans uppdrag. Bakom det första citatet kan man ana en traditionell 
psykologisk-medicinsk förståelse av människor. Människor är födda med olika förmågor som sätter 
gränser för hur de kan utvecklas. […] Det andra citatet kan kopplas till teorier som betonar sociala 
och kulturella perspektiv på människan. Det antyder att människor hela tiden förändras, konstruerar 
sig och konstrueras i relation till den sociala miljön. (Westin et al. 2006:10) 

Westin et al. (2006:10) menar också att det första synsättet helt går emot det synsätt och det uppdrag 
som formuleras i läroplaner och skollag. Denna rapport har även kommit att användas som 
styrdokument i kommunen och pedagogerna hänvisar till denna rapport vid ett par tillfällen under 
intervjuerna för att understryka att pedagoger, miljö och material påverkar barnets möjligheter att bli 
trygga i förskolan och skapa trygga relationer. Detta tas också upp i slutsatserna i rapporten där 
författarna listar några faktorer för en bra lärandemiljö i skola och förskola (Westin et al. 2006:51). I 
samband med detta gick kommunen också ut med direktivet att alla kommunala förskolor ska använda 
sig av föräldraaktiv tredagarsinskolning istället för traditionell inskolning vilket var vanligt tidigare. I 
denna diskursiva omsvängning är inte inskolningsmodellerna egentligen centralt men att kommunen 
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gick ut med direktivet att alla förskolor ska använda sig av föräldraaktiv tredagarsinskolning istället 
för traditionell inskolning tyder på ett nytt synsätt gällande barn och lärande som stämmer bättre 
överens med det Westin et. al (2006:13) förordar i rapporten då föräldraaktiv inskolning bygger på att 
barnen ska lära känna och skapa relationer till pedagoger, miljö och material genom att vara aktiva 
deltagare i verksamheten redan från början (Arnesson Eriksson 2010:30). Detta blev också tydligt 
under intervuerna när pedagogerna berättade om sina inskolningsmodeller och därför kopplar jag 
traditionell inskolning till den modernistiska diskursen och den föräldraaktiva inskolningen till den 
postmoderna diskursen. Pedagogerna jag har intervjuat har alla arbetat sedan denna diskursiva 
omsvängning och två pedagoger har även arbetat innan detta. Hur de har positionerat sig i förhållande 
till dessa diskurser går inte att relatera till hur länge pedagogerna har arbetat i kommunen men alla 
positionerar sig tydligt i förhållande till dessa två diskurser och framförallt då i förhållande till de två 
inskolningsmetoderna. Två av pedagogerna tar tydligt avstånd från traditionell inskolning och ställer 
sig istället positiva till föräldraaktiv inskolning medan en pedagog tvärtom tar avstånd från den 
föräldraaktiva inskolningsmetoden. Den fjärde pedagogen förhåller sig något avvaktande till båda 
metoderna och menar att föräldraaktiv inskolning är bra och ger bra resultat men att barnen måste få 
bli trygga i sin takt. De två pedagoger som tar avstånd från den traditionella inskolningsmetoden 
menar framförallt att det blir konstigt om den pedagog barnen har som anknytningsperson plötsligt blir 
frånvarande: 

Det blev jättetokigt när pedagogen kanske var sjuk. (Pedagog 1) 

Det blev besvärligt om den personen var borta. (Pedagog 2) 

Den pedagog som istället tar avstånd från den föräldraaktiva inskolningen menar att tiden är för kort 
för att barnen ska hinna bli trygga i förskolan: 

Förut var det inskolning i två eller tre veckor […], nu är det tre dagar och tre dagar räcker inte. 
(Pedagog 3) 

Pedagogen som är avvaktande till båda metoderna menar att det viktigaste är att pedagogerna är 
lyhörda för barnet och inte bara ”kör på”, utan låter barnet få bli tryggt i sin takt: 

Det är väldigt viktigt att vi är lyhörda [och] inte bara kör på ”nu är det tre dagar och nu ska det vara 
klart”. (Pedagog 4) 

En pedagog påpekade också att alla förskolor har tolkat kommunens direktiv på sitt sätt och 
därigenom anpassat inskolningen efter vad som passar dem: 

Inskolningar ska vara liknande men det ser lite olika ut på olika ställen. Alla tolkar och gör det på sitt 
sätt. (Pedagog 4) 

Jag kan också se i intervjuerna att det pedagogerna berättar om hur inskolningen genomförs kan 
relateras till hur pedagogerna, i intervjuerna, positionerar sig i förhållande till de olika 
inskolningsmetoderna och därmed, till viss del, hur pedagogerna positionerar sig till de modernistiska 
och postmodernistiska samhällsdiskurserna. 

Trygghetsdiskurs 
Alla pedagoger, oberoende av hur de har positionerat sig i förhållande till de olika 
inskolningsmodellerna, har uttryckt att det viktigaste för inskolningen är att både barnen och 
föräldrarna blir trygga i förskolan. Hur pedagogerna har uttryckt att inskolningen går till och hur de 
beskriver att de agerar för att barnen ska bli trygga menar jag dock går att relatera till hur de 
positionerar sig i förhållande till de olika inskolningmodellerna. Pedagog 1 och pedagog 2, som 
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uttrycker sig positivt i förhållande till föräldraaktiv inskolning, berättar att barn och förälder aktivt är 
med i hela verksamheten under alla tre dagarna och de menar också att om verksamheten på 
avdelningen fortsätter som vanligt och pedagogerna agerar som vanligt så blir det lättare för barnet att 
bli trygg, eftersom ingenting ändras när föräldern sedan lämnar barnet på förskolan:  

Vi har en verksamhet som vi erbjuder och då kommer barnet och föräldern in i den, så blir det inte 
nån större skillnad när föräldern går utan verksamheten fortsätter på samma sätt. (Pedagog 1) 

De får prova på hela dagarna [och] vi försöker vara som vanligt. Grejen är […] att det blir inte så stor 
skillnad. Det är väl det som är tänkt också, att det är inte så konstigt. (Pedagog 2) 

Pedagog 3 och pedagog 4, som är något avvaktande i förhållande till föräldraaktiv inskolning, berättar 
att de under inskolningen anpassar verksamheten eftersom de nya barnen måste få bli trygga i sin takt. 
Därför är de också noga med att att ta det lugnt under inskolningen så barnen får möjlighet att utforska 
i sin takt. Det innebär att åtminstone första dagen är inte barn och förälder med under hela dagen och 
barnet vilar inte på förskolan förrän pedagogen känner att barnet har blivit tryggare och tidigast andra 
dagen. Båda pedagogerna menar också att de ofta väntar med att gå på utflykt så barnen blir trygga 
både inne och på gården först, vilket kan göra att de måste låta sina projekt vila men det menar de inte 
gör någonting: 

Det spelar ingen roll om vi inte kan [arbeta med] projekten, de är här och de behöver att vi är här och 
det är viktigt. (Pedagog 3) 

Vi [går] inte på utflykt direkt med dem, de måste bli trygga här hos oss. (Pedagog 4) 

Hur pedagogerna förhåller sig till de två inskolningsmodellerna verkar också påverka hur de ser på hur 
barnen knyter an till pedagogerna på avdelningen. Pedagog 3 och pedagog 4 menar att det är viktigt att 
barn får möjlighet att knyta an till en pedagog från början och att de andra pedagogerna kommer 
barnen knyta an till senare när barnet har blivit tryggt med den här pedagogen och i verksamheten:  

Det är viktigt att de känner sig anknytna till nån. Samtidigt väljer barnen sina favoriter och […] sen 
kommer min tid […] när den är redo. (Pedagog 4) 

De börjar med en. Sen kommer det flytande. Man behöver inte kämpa för när barnen känner sig 
trygga då kommer det. (Pedagog 3) 

Pedagog 1 och pedagog 2 menar istället att barnen knyter an till alla pedagoger på avdelningen 
simultant och att tanken är att barnen ska lära känna både pedagoger, miljön och materialet på 
liknande sätt:  

Vi har inte nån speciell utan alla är involverade och det funkar väldigt bra! (Pedagog 1) 

Barnen ska […] lära känna avdelningen, materialet […] och oss pedagoger på liknande sätt. (Pedagog 
2) 

Alla fyra pedagoger är överens om att miljön, materialet och även de själva påverkar barnens 
möjligheter att bli trygga. De menar att miljön och materialet behöver vara inbjudande och lockande 
och att pedagogerna måste vara inkännande, lyhörda och nyfikna gentemot barnen för att barnen ska 
kunna bli trygga. Alla pedagoger menade också att det märks när barnen är trygga, eftersom de vågar 
utforska då och inte är lika ledsna:  

Man måste vara väldigt lyhörd för barnet. Man får låta det ta den tid det tar och man märker att om 
man lyssnar på barnen så blir arbetet mycket lättare. (Pedagog 1) 

Man märker att de är trygga när de går runt och utforskar avdelningen. (Pedagog 2) 

Det är lätt. […] Man vet; han trivs bra, han känner sig trygg här inne. Han känner sig trygg i miljön 
med alla vuxna. (Pedagog 3) 

När den börjar gå iväg själv […] och bryr sig om de andra barnen, då är den trygg. (Pedagog 4) 
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Hur man bemöter ett ledset och eventuellt otryggt barn skilde sig dock åt mellan pedagogerna vilket 
också går att relatera till pedagogernas positioneringar i förhållande till inskolningsmodellerna och till 
hur de anser att barn knyter an till pedagogerna under inskolningen. Pedagog 1 menade att det är 
viktigt lyssna på barnet och att låta barnet ha nappen eller sitta i vagnen om barnet behöver och 
pedagog 2 menade att man kan locka barnet med något annat, så att det intresset tar över. Pedagog 3 
betonade närheten, att kramas med och trösta barnet men också att göra saker med barnet, pedagog 4 
menade att man måste försöka knyta an mer och att den som barnet är trygg med gör saker med barnet 
och lockar med barnet i aktiviteter. Med andra ord verkar de pedagoger som uttrycker att barn behöver 
knyta an till en pedagog i början även mena att otrygga barn behöver samma typ av närhet för att bli 
trygga och att den som barnet är trygg med bör vara den som är med barnet. Även pedagoger som 
menar att barn knyter an till flera pedagoger under inskolningen menar att det är viktigt att trösta men 
de poängterar också att man bör locka med annat eller låta barnet komma själv, utan att vara för 
påträngande: 

Det blir lättare för en själv om man låter barnet sitta i vagnen om det har behov av det. Annars blir 
det jag som pedagog som måste få barnet lugnt och är det inte tryggt med mig då går det inte. 
(Pedagog 1) 

Självklart försöker man trösta men också locka till annat. De kan vara jätteledsna och så börjar man 
hälla bulgur och då tar det intresset över. (Pedagog 2) 

Kärlek är det viktigaste. Krama barnen, hålla handen, lyssna på de och prata med dem. (Pedagog 3) 

Då får man ta till barnet på ett annat sätt, knyta an och om de är trygga med någon, att den får göra 
saker, så att den känner stöd i det den gör. (Pedagog 4) 

Pedagog 3 och 4 som berättade att de anpassar verksamheten under inskolningen och att barnen 
behöver få en lugn inskolning påpekade också att rutiner är viktigt för att barnen ska kunna känna sig 
trygga medan pedagog 1 och pedagog 2 inte pratade om rutiner specifikt i intervjuerna, vilket 
möjligtvis skulle kunna relateras till deras tidigare positioneringar och hur de menar att barnen blir 
trygga i förskolan: 

Det [är] väldigt viktigt att de vet vad som kommer hända, till exempel med rutiner. (Pedagog 3) 

Det är viktigt att man har fasta rutiner. Att de vet vad som händer. (Pedagog 4) 

Två pedagoger berättade att de barn som har träffat mycket människor och är vana att skapa relationer 
till andra människor än föräldrarna innan de börjar förskolan, är lättare att skola in och har lättare att 
knyta an till pedagogerna på förskolan medan de andra inte nämnde det. Alla pedagoger menar dock 
att även barn som inte har trygga relationer innan de börjar förskolan kan bli trygga, även om det 
kräver mer jobb och tar längre tid:  

De […] har lärt sig ett mönster hemma som de tar med sig och det kan vara svårt. Man måste jobba 
lite extra och medvetet med det då. (Pedagog 1) 

Det tror jag. Definitivt. Det märker man ju. Men det kanske tar lite längre tid. (Pedagog 2) 

Då måste man samarbeta jättemycket, föräldrarna och personal. (Pedagog 3) 

Jag tror det. […] När de känner till [rutinerna] så blir de automatiskt mycket tryggare. (Pedagog 4) 

Oavsett hur pedagogerna postionerar sig i förhållande till de två inskolningsmodellerna kan jag utifrån 
intervjuerna se att alla pedagoger är måna om att barnen blir trygga under inskolningen. De menar att 
såväl pedagogerna som miljön och materialet påverkar barnets trygghet och att det är viktigt att både 
de själva som miljön och materialet är inbjudande, lockande och välkomnande. De positioner 
pedagogerna har intagit i intervjuerna i förhållande till inskolningsmodellerna är möjliga att relatera 
till hur pedagogerna berättar att inskolningen genomförs. De pedagoger som förhåller sig positiva till 
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den föräldraaktiva inskolningen uttrycker att de genomför den föräldraaktiva inskolningen så som jag 
beskrev den i början av uppsatsen medan de pedagoger som förhåller sig avvaktande till denna modell 
uttrycker att de genomför en föräldraaktiv inskolning som har anpassats för att likna den traditionella 
inskolningen. 

Den dominerande trygghetsdiskurs pedagogerna ger uttryck för sammanfaller väldigt väl med den 
tidigare forskning jag har läst som menar att det är viktigt att barnen får minst en trygg 
anknytningsrelation med minst en pedagog under inskolningen till förskolan. Pedagogerna har också 
gett uttryck för det som Broberg, Hagstöm och Broberg (2012:149) skriver; att målet med 
inskolningen är att göra övergången till förskolan så smidig som möjlig och att låta barnet utforska och 
lära känna pedagogerna, barnen, miljön och verksamheten i sin takt och med en känd vuxen person 
som trygghet. Hur pedagogerna sedan uttrycker att de gör detta verkar bero på hur de förhåller sig till 
de olika inskolningsdiskurserna vilket också kan beläggas i den forskning jag har läst. De olika 
inskolningsdiskurserna med fokus på barn som antingen kapabla till att skapa relationer med flera 
personer under samma tid respektive i behov av att knyta an till en person i taget går att koppla till en 
postmodernistisk respektive en modernistisk samhällsdiskurs vilket även påverkar synen på barn 
(Dahlberg, Moss & Pence 2002:80-81).  

Kulturella aspekter inom trygghetsdiskursen 

I slutet av intervjun med pedagog 3 bad hon mig att även ta upp inskolning av barn med annat 
modersmål än svenska och barn med utländsk bakgrund i min uppsats, vilket jag först tvekade kring 
men under mitt arbete med intervjuerna växte detta och blev väldigt intressant. Hon menade nämligen 
att dessa behöver bemötas på ett annat sätt än de svenska barnen under inskolningen bland annat 
genom att respektera deras språk och låta pedagoger med samma modersmål ta ansvar för 
inskolningen om det är möjligt: 

Om det finns pedagoger som pratar samma språk är det jätteviktigt att det är de som ska ta 
inskolningen på barnen.  (Pedagog 3) 

Anledningen till detta menar hon är att barnen lyssnar på det pedagogerna säger och om barnet hör att 
pedagogen pratar samma språk som barnet gör hemma är det lättare att få barnet tryggt. Hon menade 
att många anser att man bör undvika att prata barnens modersmål i förskolan men hon menar istället 
tvärtom; det är bra att prata barnens modersmål under inskolningen och när barnen är ledsna eftersom 
barnen blir lugna av att känna sig förstådda och av att känna igen språket. Hon menade även att 
pedagogernas etnicitet och kulturella bakgrund påverkar hur de bemöter barnen eftersom olika kulturer 
har olika barnsyn: 

I mitt land kramar vi barnen mycket. Vi är på ett annat sätt och […] jag vill ta hand om alla. (Pedagog 
3) 

De andra tre pedagogerna nämnde inte alls barnens, föräldrarnas eller pedagogernas etnicitet eller 
kulturella bakgrund som en faktor att ta hänsyn till för att få barn och föräldrar trygga i förskolan 
medan den här pedagogen också påpekar att det är en trygghet även för föräldrarna när de känner att 
de kan kommunicera med pedagogerna: 

Det är många föräldrar som säger ”oj, pratar du spanska? Vad bra för då kan jag berätta för dig om 
mitt barn”. Det är jätteviktigt [för] att de ska känna sig trygga.  (Pedagog 3) 

Det pedagogen berättar för mig menar jag kan tolkas som att det finns kulturella aspekter i förskolan 
som påverkar barn, föräldrar och pedagoger både under inskolningen och i förskolans övriga 
verksamhet. Kanske skulle detta till och med kunna ses som en eller flera kulturella diskurser då 
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pedagogen tydligt positionerar sig i förhållande till vissa påståenden under intervjuerna, till exempel 
när hon säger att det inte är ”dåligt” att prata barnens modersmål i förskolan och ”vi är på ett annat 
sätt”. Dessa uttalanden är typiska krispunkter som Phillips och Jørgenssen (2002:125) menar kan 
indikera att det finns diskurser att förhålla sig till, dock är enbart en pedagogs uttalanden inte 
tillräckligt för att jag, med säkerhet, ska kunna påstå detta.  

Förälder på rätt sätt? 

I alla intervjuer går det att se att pedagogerna placerar både sig själva, barn och föräldrar i olika 
subjektspositioner. Dessa subjektspositioner har jag inte kunnat relatera till de olika 
inskolningsmodellerna eller till hur pedagogerna positionerar sig i förhållande till dessa utan jag menar 
att detta är positioneringar i förhållande till den övergripande trygghetsdiskursen vilket förklarar att 
det finns stora likheter mellan de olika intervjuerna som jag anser är intressanta att lyfta fram. Alla 
fyra pedagoger har pratat mycket om föräldrar och alla menar på att barnets trygghet påverkas av 
föräldrarna och deras agerande och känslor. Därför betonar pedagogerna att föräldrarna måste känna 
sig trygga för att barnen ska kunna bli trygga: 

Har man en bra kontakt med föräldern känner barnet att här är det okej att vara. (Pedagog 1) 

Jag tror att barnens trygghet beror väldigt mycket på om föräldrarna är trygga eller inte. (Pedagog 2) 

[Det] beror på föräldrarna om barnen har en bra inskolning eller inte. (Pedagog 3) 

Det är väldigt viktigt att föräldrarna känner sig […] trygga och bekväma med oss. För barnen speglar 
direkt vad föräldrarna känner. (Pedagog 4) 

Alla pedagoger menar också att det är deras uppift att se till att föräldrarna blir trygga vilket de säger 
att de gör genom att prata med föräldrarna, diskutera och se till att föräldrarna förstår det som sägs 
genom att till exempel boka möten med tolk eller genom att låta en pedagog som talar förälderns språk 
få prata med föräldrarna. Samtidigt som pedagogerna menar att de arbetar för att få föräldrarna trygga 
med förskolan och poängterar att det är viktigt, beskrivs föräldrarna ändå flera gånger som oroliga, 
osäkra och att de har åsikter som pedagogerna måste jobba med:  

De har varit hemma med barnet och känner sig oroliga när de ska lämna. (pedagog 2) 

Många gånger är det föräldrarna vi behöver skola in, inte barnen. (Pedagog 3) 

Föräldrarna har alltid åsikter […]. Så det är sånt man får jobba med också. (Pedagog 4) 

Några pedagoger poängterar också att föräldrarna måste vara väldigt tydliga inför barnen när de 
lämnar och hämtar, om föräldrarna inte lämnar barnet bestämt och tydligt menar de att barnen inte 
kommer veta vad som gäller och då kommer inte heller inskolningen gå bra. En pedagog uttrycker 
även att om något barn inte har blivit tryggt i förskolan eller i gruppen på flera månander kan det bero 
på att föräldern inte har samarbetat på det sätt pedagogen förespråkar:  

Om ett barn [inte är trygg] efter tre månader betyder det att föräldrarna inte samarbetar på det här 
sättet.  (Pedagog 3) 

Alla pedagoger menar ändå att barnen är viktiga för föräldrarna och att alla föräldrar vill sitt barns 
bästa och därför, menar pedagogerna, att det är förståeligt att föräldrarna är oroliga och osäkra när 
barnen börjar i förskolan: 

Vi kan ha föräldrar som oroar sig självklart, det är det värdefullaste de har, sitt barn. (Pedagog 2) 

Vi brukar säga till föräldrarna ”Det är det finaste ni har som ni ger oss förtroendet att förvalta och då 
måste vi göra det väl”. Och det står jag för! (Pedagog 4) 
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Trots att pedagogerna menar att föräldrarna vill sitt barns bästa så uttrycker några att det kan kännas 
som att en del föräldrar inte bryr sig om barnen så mycket vilket kan kännas väldigt jobbigt men de 
säger att då måste man bara göra det bästa av situationen. Någon menar också att föräldrarna kanske 
inte alltid förstår riktigt vad pedagogen menar när hon säger att föräldrarna måste vara tillgängliga 
även efter de tre inskolningsdagarna: 

De förstår inte alltid att de måste finnas tillgängliga på det sättet att de kan komma och hämta om det 
skulle behövas. (Pedagog 2) 

Pedagogerna berättar att deras uppgift under inskolningen är att vara trygga, nyfikna, lyhörda och 
skapa relationer mellan sig själva och både barnen och föräldrarna. De beskriver detta som att 
pedagogen behöver vara en trygg punkt på förskolan som föräldrar kan vända sig till och prata med 
när det gäller barnet. Flera pedagoger menar också att pedagoger måste vara väldigt engagerade och 
lägga ner själ och hjärta i sitt arbete för annars gör de inte sitt jobb: 

Om man inte egentligen vill göra det man gör då lägger du inte ner själ och hjärta i det du gör. 
(Pedagog 1) 

Teori är en sak, hjärta är en annan sak. Du kan göra en inskolning med teori utan hjärta eller du kan 
göra en inskolning med hjärta. Då funkar det perfekt! (Pedagog 3) 

Vi måste själva vara inspirerande. (Pedagog 4)  

Under intervjuerna går det att se att pedagogerna positionerar föräldrarna som något osäkra och 
oroliga samtidigt som de menar att det är självklart att föräldrarna är oroliga eftersom barnen är det 
viktigaste föräldrarna har. De uttrycker också att föräldrarna ibland inte verkar ha tid för inskolningen, 
speciellt inte om den drar ut på tiden vilket kan göra att inskolningen blir svårare och några pedagoger 
menade att föräldrarna kanske inte alltid förstår det pedagogerna förklarar angående att de behöver 
vara tillgängliga eller att barnen kan bete sig olika hemma och i förskolan, vilket ytterligare 
positionerar föräldrarna som okunniga. Ändå berättar pedagogerna flera gånger att föräldrarna är 
väldigt viktiga för barnens trygghet och därför menar pedagogerna att det är deras uppgift att göra 
föräldrarna trygga. De menar också att föräldrarna måste bli trygga först för att barnen ska kunna bli 
trygga i förskolan. Sammantaget menar jag att föräldrarna genomgående positioneras som underlägsna 
pedagogerna och att pedagogerna menar att det är deras uppgift att få föräldrarna trygga i att 
pedagogerna vet vad som är det bästa för barnen. 

När pedagogerna har pratat om föräldrarna har vissa andra förväntningar också blivit tydliga, 
förväntningar som handlar om vilken förälder som har hand om inskolningen, kontakten med 
förskolan och även har den omvårdande rollen kring barnet i förskolan. Flera av pedagogerna nämner 
uteslutande mamman när de pratar om hur föräldrar agerar och reagerar, pappan kan ibland snabbt 
läggas till som ett inflikat ”och pappa” efter en kort paus. Eftersom feministiskt poststrukturalism till 
stor del fokuserar på genusaspekter är detta intressant eftersom det säger något om vilka förväntningar 
som finns på olika föräldrar beroende på deras genus. Endast en av pedagogerna pratar till största 
delen om ”föräldrar” men även hon ger uttryck för att mamman och pappan har olika roller att spela: 

I vissa fall kan det vara pappa som vill att mamma ska börja lämna på förskolan […] och hon kanske 
känner att hon inte vill egentligen. (pedagog 2) 

Detta uttalande signalerar också att pappan skulle ha en maktposition över mamman då det impliceras 
att det är pappan som har bestämt att barnet ska börja i förskolan.  

Utifrån intervjuerna och min teoretiska utgångspunkt skulle det här synsättet på föräldrar kunna ses 
som en diskurs kring att vara förälder på rätt sätt i förskolan. Det sätt som då skulle vara ”rätt” handlar 
om genus (företrädesvis är föräldern under inskolningen en mamma), att vara orolig (men inte för 
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orolig) och att vara engagerad (men inte för engagerad). Utfrån feministisk postrukturalism kan detta 
också påverka föräldrarnas subjektsskapande process under inskolningen eftersom människor tar upp 
de värden och normer som finns i varje diskurs för att kunna bli en accepterad del av denna (Davis & 
Gannon 2005:318). 

Barn under inskolning 

Under intervjuerna har inte barn som aktiva subjektsskapare varit i fokus utan fokus har legat på 
pedagogernas, föräldrarnas, miljöns och materialets förhållande till barnen och den påverkan dessa 
utgör för barnens möjligheter att bli trygga. Barnens reaktioner och trygghet verkar därför ha setts som 
en produkt av denna påverkan snarare än att barnen själva är aktiva agenter i sitt subjektsskapande. I 
den mån barnen själva har beskrivits har de positionerats av pedagogerna som antingen små, 
”stackars” och i behov av hjälp eller som kompetenta och ”duktiga”: 

De är inte bäbisar utan barn och om man har det här ”åh stackars dig” det förminskar barnet. De kan 
så mycket redan när de kommer hit. (pedagog 2) 

Det är väldigt jobbigt för dem, stackars, och de är små. (Pedagog 3) 

De är så duktiga. (Pedagog 3) 

Dessa positioneringar av barnen verkar inte hänga ihop med hur pedagogerna positionerar sig själva i 
förhållande till de olika inskolningsmodellerna eftersom pedagog 3 beskriver barnen både som 
”duktiga” och som små och stackars. En pedagog menar också att barn ofta beter sig olika i förskolan 
jämfört med i hemmet och att föräldrarnas bild av barnet kanske inte stämmer med pedagogernas bild: 

Föräldrarna har sin bild och man säger inte emot de men jag brukar säga att ”ja oftast så är det ett 
barn här och ett barn hemma”. (Pedagog 4) 

Under intervjuerna har pedagogerna också, i den mån barnen har nämnts som aktiva, positionerat 
barnen antingen som små och i behov av hjälp eller som kompetenta och ”duktiga” men eftersom 
fokus har legat på hur pedagoger, föräldrar, miljö och material påverkar barnens möjligheter att bli 
trygga i förskolan menar jag snarare att barnen har positionerats som en produkt av den inverkan 
pedagogerna, föräldrarna, miljön och materialet har haft. Detta stämmer i och för sig väl överens med 
den rapport som gavs ut i kommunen och den diskursiva omsvängning som skedde i kommunen där 
författarna till rapporten menade att fokus inte bör ligga på brister hos barnen utan på hur pedagoger, 
miljö och material påverkar barnen och interagerar med barnen (Westin et al. 2006:10-11). Samtidigt 
går det inte att komma ifrån det Dahlberg et al. (2002:77) skriver om att barn är medkonstruktörer till 
sin egen identitet, alltså aktiva subjektsskapare, som själva har möjlighet att påverka sitt subjekt inom 
förskolans kontext.  

Maktaspekter inom trygghetsdiskursen 

Inom feministisk postrukturalism är maktstrukturer en viktig aspekt och framförallt hur olika binära 
kategoriseringar ska kunna lösas upp och överbryggas (Lenz Taguchi 2014:18). I mina intervjuer har 
kategorierna barn – förälder – pedagog blivit tydliga. Dessa kan dels ses som representanter för 
dikotomin hem – förskola där barn och förälder representerar hemmet och pedagogen representerar 
förskolan, samtidigt bildar också kategorierna pedagog – förälder en dikotomi med tydliga roller och 
ramar att förhålla sig till. De innefattar också maktstrukturer då pedagogerna under intervjuerna 
genomgående positionerar föräldrar som underlägsna pedagoger, vilket jag visade ovan. Samtidigt ger 
en pedagog uttryck för en förväntan på att pappor står i en maktposition i förhållande till mammor 
genom att uttrycka att det i vissa fall kan vara så att pappan vill att barnet ska börja förskolan för att 
mamman ska få möjlighet att till exempel studera, trots att detta kan gå emot mammans vilja. 
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Samtidigt verkar det ändå finnas en förväntan på att det är mamman som är ansvarig för inskolningen 
och kontakten med pedagogerna, vilket skulle kunna innebära att mamman står i maktposition i 
förhållande till pappan inom förskolekontexten och det som lyser igenom i pedagogens uttalande ovan 
skulle kunna vara ett uttryck för de maktdiskurser som bland annat Lenz Taguchi (2014:72-72) menar 
finns i övriga samhället avseende genus, etnicitet, religion etcetera. 

Inom feministiskt poststrukturalism anses makt produceras i samspel mellan människor där subjekten 
själva, oavsett om de står i maktposition eller inte, reproducerar de normer och regler som 
upprätthåller maktstrukturerna inom diskurser (Lenz Taguchi 2014:58-59). Detta innebär då att 
föräldrar, barn och pedagoger tillsammans upprätthåller maktstrukturerna inom trygghetsdiskursen 
genom att agera på det sätt som diskursen föreskriver oavsett om de står i maktposition eller inte. Inom 
trygghetsdiskursen skulle detta kunna innebära att föräldern accepterar att pedagogen har större 
kunskaper om barnet och att pedagogens tolkningar är mer rimliga än förälderns, samtidigt som 
pedagogen berättar för föräldern hur hen bör agera. I förhållandet barn – pedagog kan det istället 
handla om att pedagogen sätter upp ramar för hur verksamheten bör se ut som barnet väljer att följa, i 
enlighet med diskursen. Det kan också handla om att barnet väljer att följa den pedagog som är tänkt 
att vara barnets anknytningsperson och som barnet har fått möjlighet att skapa en trygg relation med 
vilket stämmer med anknytningsteorins tankar kring barnens trygghet i förskolan (Broberg et al.157-
158), samtidigt kan detta också vara en del i trygghetsdiskursens normer som barnet väljer att agera i 
enlighet med, vilket också reproducerar dessa normer och maktstrukturer.  

Sammanfattning av resultatet 
De dominerande diskurser jag har kunnat urskilja genom intervjuerna är i första hand en 
trygghetsdiskurs där målet är att både barn och föräldrar ska känna sig trygga i förskolan. Inom denna 
trygghetsdiskurs positionerar sig pedagogerna som en fast punkt vars uppgift är att skapa denna 
trygghet åt både barn och föräldrar. Föräldrarna i sin tur positioneras som underlägsna pedagogerna 
genom att beskrivas som oroliga, osäkra och omedvetna om barnets bästa samtidigt som pedagogerna 
påpekar att föräldrarna vill barnets bästa och behöver vara trygga för att barnen ska bli trygga. 
Pedagogerna menar alltså att de i första hand måste jobba för att göra föräldrarna trygga för först då 
kan barnen bli trygga. Barnen i sin tur positioneras i första hand som produkter av den påverkan 
pedagoger, föräldrar, miljö och material har och mindre som aktiva subjektsskapare men där barnen 
beskrivs positioneras de som antingen kompetenta och ”duktiga” eller som små och i behov av hjälp. 

Jag har även kunnat urskilja två konfliktande inskolningsmodeller som kan ses som representanter för 
en modernistisk respektive en postmodernistisk samhällsdiskurs. Detta är den traditionella 
inskolningsmodellen där barnen anses behöva börja knyta an till en pedagog innan de kan skapa 
trygga relationer med flera samt den föräldraaktiva inskolningsmodellen där barnet istället anses ha 
möjlighet att skapa trygga relationer med flera pedagoger simultant. Hur pedagogerna positionerar sig 
i förhållande till dessa två modeller verkar också ha påverkat hur pedagogerna anser att otrygga och 
ledsna barn bör bemötas både under inskolningen och i förskolans övriga verksamhet. Jag har även 
kunnat urskilja vissa kulturella aspekter som kan ha påverkan på hur inskolningen genomförs och hur 
pedagogerna arbetar med att få barn och föräldrar trygga under inskolningen. Dessutom har jag 
analyserat maktaspekter inom trygghetsdiskursen som främst kommer till uttryck genom dikotomierna 
hem – förskola och förälder – pedagog. Eventuella konsekvenser av de olika positioneringarna och 
maktstrukturerna jag har nämnt återkommer jag till i diskussionen nedan. 
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Avslutande diskussion  
Inom feministisk poststrukturalism menar man att allt människor säger och gör är diskursivt beroende. 
Samtidigt menar både Davies och Gannon (2005:320) samt Lenz Taguchi (2014:18-19) att människor 
inte är utelämnade enbart till diskurser utan att alla både är och har möjlighet att vara, aktiva 
subjektsskapare genom att positionera sig på olika sätt i förhållande till olika diskurser och även gå i 
motstånd mot dessa. Lenz Taguchi (2014:75) menar att människor i varje samspel gör sig till och görs 
till olika subjekt beroende på vilka diskursiva möjligheter som är tillgängliga. Alltså är det möjligt att 
det pedagogerna uttrycker i intervjuerna med mig inte stämmer med hur pedagogerna skulle välja att 
positionera sig i andra sammanhang och i samspel med andra. Därför blir varken min analys eller 
diskussion, och därmed inte heller de konsekvenser som jag menar att olika positioneringar medför, 
något sanningsdokument utan enbart ett uttryck för de diskurser och diskursiva uttryck som var 
tillgängliga vid varje intervju. Det innebär också att de frågor jag har ställt till pedagogerna påverkar 
deras positioner och det de uttrycker eftersom mina formuleringar också är diskursiva uttryck. Jag har 
under mina transkriptioner upptäckt att jag i vissa intervjuer har positionerat mig mer kritisk i 
förhållande till de olika inskolningsdiskurserna än jag har gjort i andra intervjuer vilket möjligtvis har 
påverkat pedagogerna att positionera sig tydligare i förhållade till dessa diskursen än vad de hade gjort 
om jag hade positionerat mig på ett annat sätt. Det här gör också att den trygghetsdiskurs jag tycker 
mig ha kunnat se till stor del också kan vara konstruerad utifrån min frågeguide, det som motsäger 
detta är dock att pedagogerna nämnde trygghet redan innan jag ställde frågor om det. Eftersom 
trygghet också nämns i flera av de referenser jag har arbetat med menar jag att det finns goda belägg 
för att påstå att denna diskurs existerar. 

Syftet med min uppsats var att försöka lyfta fram dominerande diskurser som kan ha möjliggjort för de 
intervjuade pedagogerna att uttrycka det de har gjort i intervjuerna. Jag har också velat analysera de 
positioner som pedagogerna ger uttryck för i intervjuerna både när det gäller deras egen position samt 
de positioner barn och föräldrar positioneras i under intervjuerna. Tanken har sedan varit att diskutera 
de konsekvenser detta kan få för verksamheten i förskolan, vilket jag återkommer till längre ner. 
Utifrån intervjuerna menar jag att det finns en övergripande dominerande trygghetsdiskurs inom 
förskolan där tanken är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och att det är pedagogens 
uppgift att skapa denna trygghet genom dels sitt eget agerande och dels genom att anpassa material 
och miljö till de barn som börjar i förskolan. Inom denna trygghetsdiskurs ryms även flera andra 
aspekter, bland annat två konflikande inskolningsmodeller, kulturella aspekter och maktaspekter. Jag 
har kunnat relatera de positioner pedagogerna intar i intervjuerna i förhållande till inskolnings-
modellerna till hur pedagogerna menar att inskolningar genomförs och hur man ser på barnens 
anknytning till pedagogerna, däremot verkar dessa positioner inte ha påverkat hur föräldrar och barn 
positioneras i intervjuerna. Föräldrar positioneras som barnens trygghet men också som oroliga och 
osäkra medan barn positioneras i första hand som produkter av pedagogernas, föräldrarnas, miljöns 
och materialets inverkan och i andra hand som antingen små och i behov av hjälp eller som 
kompetenta och ”duktiga”. Pedagogerna positionerar sig själva som trygghetsskapare genom att vara 
engagerade, nyfikna och lyhörda för barnen och föräldrarna.  

Det går att anta att de diskurser och positioner pedagogerna ger uttryck för när det gäller barn, 
föräldrar och pedagoger också för med sig konsekvenser eftersom subjektsskapande och 
maktproduktion enligt feminisistisk poststrukturalism sker i samspel mellan människor. Eftersom 
människor oftast, som jag skrev ovan, väljer att positionera sig i enlighet med de normer som ramar 
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som diskursen innefattar (Lenz Taguchi 2014:75, Davis & Gannon 2005:318) innebär detta att de 
positioner vi tillskriver bland andra barn och föräldrar i förskolan påverkar deras subjektsskapande i 
denna kontext. Med andra ord; att positionera föräldrar i förskolan som oroliga och osäkra riskerar att 
göra föräldrarna oroliga och osäkra eftersom detta blir en del av den dominerande diskursen i den 
förskolans kontext. På samma sätt påverkar vi barnens subjektsskapande under inskolningen; 
positionerar vi barnen som kompetenta och kapabla att själva ta beslut och skapa relationer kommer de 
göras till subjekt på ett sätt medan om vi positionerar barnen som små, sköra och i behov av hjälp 
kommer de göras till subjekt på andra sätt. Jag menar dock inte att det ena är mer rätt än det andra, 
utan i olika situationer kommer barnen skapas och omskapas beroende på kontext och i vissa kontexter 
kan det vara fördelaktigt för barnet att ses som liten och skör medan i andra kontexter är det mer 
fördelaktigt att ses som kompetent och kapabel. Det viktiga är dock att pedagoger är medvetna om att 
de positioner som tillskrivs barn och föräldrar kan komma att påverka deras subjektsskapande i den 
kontext förskolan utgör med de särskilda relationer och strukturer det innefattar. Samtidigt är det 
viktigt att vara medveten om att eftersom människor är aktiva i sitt subjektsskapande och kan de också 
välja att positionera sig på olika sätt och även gå i motstånd mot de subjektspositioner de tillskrivs av 
andra människor (Lenz Taguchi 2014:18-19, Davis & Gannon 2005:318) vilket i förskolan innebär att 
barn och föräldrar har möjlighet att välja, medvetet och omedvetet, att gå i motstånd mot positioner de 
har blivit tilldelade av pedagoger. Detta innebär, menar jag, att pedagoger i förskolan, förutom att vara 
medvetna om att deras positioneringar av barn och föräldrar påverkar, också bör vara medvetna om att 
barn och föräldrar kan välja att ställa sig i andra subjektspositioner och därmed också utmana de 
diskurser jag har lyft fram kring trygghet och att vara förälder i förskolan men också de maktstrukturer 
som återfinns i dessa diskurser mellan de roller, barn – förälder – pedagog, som jag har kunnat urskilja 
utifrån de intervjer jag har genomfört. Genom detta skulle man kunna nöja sig och säga att eftersom 
alla har möjlighet att gå i motstånd mot diskurser, subjektspositioner och maktstrukturer så är det inte 
problematiskt med binära kategoriseringar. Samtidigt är detta vad feministisk poststrukturalism arbetar 
för att överskrida, utvidga och lösa upp (Lenz Taguchi 2014:18) eftersom teorin menar att binära 
kategoriseringar för med sig problem och hindrar människor från att vara multipla subjekt inom en och 
samma diskursiva kontext. I de diskurser jag har nämnt kan detta innebära att en förälder enbart är 
förälder och aldrig pedagog och att ett barn enbart är en produkt av andras påverkan och aldrig sitt 
eget subjekt. Skulle vi istället börja överskrida dessa kategorier och roller skulle pedagoger och 
föräldrar kunna mötas på en jämlik nivå där förälderns erfarenheter och kunskaper ses som likväriga 
pedagogens och därmed visas samma hänsyn och tas på samma allvar som pedagogens istället för att 
förklaras med att föräldern är orolig. På samma sätt skulle barnen kunna ses som aktiva 
subjektsskapande och deras trygghet inte bara ses som en produkt av andras agerande utan också som 
någonting barnen själva har varit med att skapa. Eidevald skriver i slutordet på sin avhandling: 

 I första hand tror jag att det handlar om att försöka byta ut femininitet och maskulinitet till multipla 
maskuliniteter och femininiteter. Om vi kan acceptera dessa begrepp som att de tar sig olika uttryck 
och många gånger överlappar varandra, kan individer ges större möjlighet att positionera sig på olika 
sätt. Det handlar alltså inte om att sätta upp begränsningar för människor utan att erbjuda alla ett 
rikare liv med fler positioner tillgängliga. (Eidevald 2009:183)  

Detta menar jag att det handlar om även när det gäller rollerna barn, förälder och pedagog; det måste 
vara tillåtet och accepterat att vara ett multipelt subjekt under inskolningen till förskolan eftersom både 
barn, föräldrar och pedagoger annars blir begränsade i sitt sätt att vara.  

De kulturella aspekter jag kunde urskilja utifrån det en av pedagogerna berättade var det ingen av de 
andra pedagogerna som nämnde vilket jag menar är väldigt intressant. Lenz Taguchi (2014:55-57) 
skriver att människor ofta är så invävda i diskurserna att de själva har svårt att se dem och för mig blev 
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det pedagogen berättade en ögonöppnare där jag kände att jag, trots mina intentioner, inte är medveten 
om de skillnader som olika etnicitet och kulturell bakgrund kan medföra under inskolningen. Det kan 
också vara en anledning, tänker jag, till att de andra pedagogerna inte heller pekar på de konsekvenser 
som olika kulturella diskurser kan medföra, trots att kommunen jag har genomfört min studie i kan ses 
som mångkulturell och de flesta förskolor har pedagoger, barn och föräldrar med många olika 
etniciteter och kulturella ursprung. En annan anledning kan också vara att jag inte har frågat 
pedagogerna kring etnicitet och kultur och om de tror att detta påverkar inskolningen eller barns 
möjligheter att bli trygga, vilket då också kan dras tillbaka till att jag inte var medveten om denna 
påverkan.  

Vidare forskning 
Utifrån de resultat jag har fått i min studie så menar jag att det vore intressant att fortsätta studera de 
olika kulturella diskurser som kan finnas i förskolan och vad dessa diskurser ger för påverkan på både 
inskolningen i förskolan och i förskolans övriga verksamhet. Det vore också intressant att fördjupa sig 
i de olika subjektspositioner som ges och tas och hur dessa påverkar såväl barn som föräldrar och 
pedagoger under inskolningen. Jag har vid några tillfällen snuddat vid olika maktstrukturer där jag 
bland annat benämner föräldern som underordnad förskolläraren och jag har även vid några tillfällen 
nämnt betydelsen av föräldars genus under inskolningen. Dessa maktstrukturer menar jag också vore 
spännande att fortsätta utforska för att försöka få syn på vad olika maktstrukturer avseende genus, 
etnicitet, kultur och klass kan ha för betydelse för inskolningen i förskolan. 
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Bilaga 1. Intervjuguide. 
Inledande frågor 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat i förskolan? 

• Kan du berätta lite om den här avdelningen/förskolan? 

Inskolning 

• Vad har ni för typ av inskolning? Vem har beslutat om inskolningsmodellen? 

• Kan du beskriva hur en inskolning brukar gå till? 

• Hur många barn brukar skolas in samtidigt? 

• Är det möjligt att anpassa inskolningen efter barnen? 

• Vad har pedagogen för ansvar? 

• Finns det någon speciell inskolningspedagog? 

• Vad tycker du är viktigt under inskolningen för att barnet ska bli trygg i förskolan? 

• Hur gör ni om ni märker att inskolningen inte kommer kunna genomföras som ni har tänkt? 

Anknytning 

• Vad tänker du kring anknytning?  

• Vad betyder trygg anknytning för dig? 

• Hur tänker du kring pedagoger som anknytningspersoner? 

• Tror du att ni som pedagoger kan påverka barnets anknytningsmönster? 

• Tror du att barns övriga anknytningsrelationer (till föräldrar etc) påverkar barnets möjligheter 
att knyta an till pedagoger? På vilket sätt? 

• Tror du att det är möjligt för ett barn att bli trygg hos er även om andra anknytningsrelationer 
inte är trygga? 

Relationer 

• Hur gör ni för barn ska kunna skapa trygga relationer med pedagoger? 

• Hur tror du att miljön påverkar barnets möjligheter att känna sig trygg? 

• Hur gör ni för att barnet ska bli trygg i förskolans miljö? 

• Hur gör ni om ni märker att barnet inte verkar vara tryggt i förskolans miljö? 

• Hur tänker du kring att barn blir eller skapas i förhållande till andra och till miljön under 
inskolningen? 

• Föräldrar! 

Övergången till vardagen 

• Hur gör ni övergången mellan inskolning och vardag? 

• Vad gör ni för att barnen ska fortsätta vara trygga i vardagen? Hur gör ni/tänker ni om barnet 
inte är tryggt efter några veckor/någon månad? 

Avslutande frågor 

• Vad tycker du är viktigast i relationen mellan barn och pedagoger? 
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• Vad skulle du vilja att andra pedagoger tänker på vid inskolning? 
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Bilaga 2. Informationsbrev och 
samtyckesblankett  
 
Hej! 
 
Jag är förskollärarstudent och läser på Stockholms universitet. Jag skriver mitt examensarbete under 
vårterminen 2014. Syftet med studien är att få kunskap kring hur pedagoger arbetar med att skapa 
trygga relationer mellan barn-pedagog och barn-förskola under inskolningen och hur dessa relationer 
upprätthålls senare i förskolans vardag. 
 
För att samla in material kommer jag använda mig av intervjuer med ljudupptagning. Jag kommer 
intervjua pedagoger på ett flertal förskolor i Haninge kommun med erfarenhet av inskolningar av barn 
1-2 år. Några dagar innan intervjun kommer informanten få tillgång till intervjufrågorna. Intervjuerna 
tar ungefär 30-40 minuter/intervju och sker på förskolan. 
 
Jag kommer följa Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer, vilket bland annat innebär att 
personuppgifter och uppgifter om förskolan kommer avidentifieras. Ingen obehörig kommer ges 
tillgång till insamlat material och materialet kommer raderas när arbetet är godkänt. Ni som medverkar 
kan när som helst avbryta er medverkan, utan att behöva uppge orsak, och eventuellt insamlat material 
kommer då att raderas.  
 
Berörda förskolor kommer få ta del av slutresultatet och uppsatsen kommer även publiceras på 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 
 
Under arbetets gång finns jag tillgänglig för frågor: 
 
Ida Eklöf von Rosen, XXX-XXX XX XX, idvo6873@student.su.se 
 
 Handledare är Christian Eidevald och nås på e-post: christian.eidevald@buv.su.se 
 
Med vänliga hälsningar,  
Ida Eklöf von Rosen 
 
Informerat samtycke 
 
Jag bekräftar att jag har fått denna skriftliga samt annan muntlig information om studien. 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 
 
 
 
…………… ……………………………………… ……………………………………… 
Datum Informants namnteckning  Informants namnförtydligande 
 
 
 
Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående informant samt 
erhållit informantens samtycke.  
 
 
…………… ………..……………………………… ……………………………………… 
Datum Namnteckning   Namnförtydligande 
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