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Kommer du den närmaste tiden att vara ansvarig för introduktion av förskolan för nya barn? 
Arbetar du i en förskola där barnvakter ofta hämtar barnen? Hur arbetar ni för att bygga upp en 
fungerande föräldrasamverkan med alla föräldrar?  
 
Hur tänker dagens föräldrar, den första generation föräldrar som kan räkna med att det finns 
förskoleplatser för sina barn? Hur påverkar det deras syn på förskolan?  
Förskolan i Sverige är nu i det närmaste utbyggd och enligt skollagen ska barn erbjudas förskola. 
Denna nya situation har undersökts av studenter vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen vid Stockholms universitet som skrivit examensarbete inom lärarutbildningen, 
kandidat- och masterprogram. Uppsatserna har olika fokus och fördjupar sig i pedagogernas och 
föräldrarnas syn på introduktion i förskolan (Mellén, 2011, Mononen Lind, 2012, respektive 
Lagerkvist, 2012) och i ett fall på hur föräldrar tänker kring behov av stöd vid sidan om förskolan 
i form av barnvakt (Norrman, 2011). Denna artikel redovisar vad studenterna har kommit fram 
till. 
Har utbildningen till förskollärare hängt med i det nya, att förskola är en rättighet och att 
föräldrar räknar med att få en förskoleplats till sina barn? Sara Mellén skriver inledningsvis: 

Detta arbete handlar om de minsta barnens första möte med förskolan. Som blivande förskollärare på 
en avdelning för de mindre barnen kommer jag med all sannolikhet att ta emot många nya barn och 
föräldrar som möter förskolan för första gången. Det är en stor händelse och förändring i ett barns liv 
att få börja i förskolan, och det är många saker att som ansvarig pedagog för inskolningen ta hänsyn 
till. Därmed har intresset för en studie om inskolningar vuxit fram. Inskolningsmoment är något som 
jag saknat i utbildningen och jag finner det därför intressant att fördjupa mig i hur man på förskolan 
tänker kring detta.  

 
Introducera förskolan för barnen 
Syftet med intervjustudien var att utifrån pedagogers perspektiv undersöka hur de yngsta 
barnens inskolning kan gå till. Hur gör pedagogerna när de introducerar förskolan för nya barn 
och föräldrar? Formuleringen är vald istället för introducera barnet för förskola eftersom Mellén 
tänker sig verksamheten som föränderlig, något som anpassas efter barngruppen.  
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s 12) markerar att utformningen av miljön ska anpassas 
efter barnens intressen och behov. Mellén menar att man bör introducera förskolan för barnet, 
hur den pedagogiska verksamheten ser ut för närvarande, men att den med nya barn i gruppen 
ska anpassas till nya behov och intressen.  
Litteraturgenomgången visade att flera olika begrepp används för introduktionen, men utan 
några egentliga betydelseskillnader. Introduktion är det begrepp som används i Läroplan för 
förskolan: ”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. (s 
13). Kihlbom, Lidholt och Niss (2009, s 29) benämner barnets start i förskolan som invänjning, 
med definitionen att ”de små barnen ska vänjas vid ett nytt liv, livet i förskolan”. Ett annat 
vanligt begrepp är inskolning som för personalen handlar om att lära känna nya barn och 
föräldrar och att få dem att känna sig trygga i förskolan, men det handlar också om att anpassa 
verksamheten till de nya barnen och lägga engagemang på inskolningen och föräldrakontakten 
(Arnesson Eriksson, 2010).  
 
Många modeller 



Det finns lite olika modeller för introduktion. Individuell inskolning går ut på att ett barn i taget 
skolas in. En fördel kan vara att nya intryck och antalet nya personer kan begränsas för barnet till 
en början och det kan gå fortare att bygga upp tilliten (Niss, 1988). Gruppinskolning, betyder att 
fler barn skolas in tillsammans. Det kan medföra att den gamla barngruppen slipper vara med 
om fler inskolningar efter varandra, att de nya barnen från början får kontakt och trygghet med 
varandra och att de nya föräldrarna lär känna varandra (Niss, 1988).  
Den traditionella inskolningen innebär oftast en längre inskolning där nya barn och föräldrar 
skolas in under två till tre veckor. Under dessa veckor utökas barnets vistelse successivt i 
förskolan från en timme de första dagarna till att lämnas till frukost och hämtas efter 
mellanmålet i slutet av perioden. Föräldrarna lämnar barnet från en liten stund i början av 
inskolningen till hela dagar i slutet av den (Arnesson Eriksson, 2010).  
Ett nyare sätt för inskolning är kortinskolning, föräldraaktiv inskolning eller heldagsinskolning och 
denna period varar mellan tre till fem dagar. Föräldern är hela tiden med sitt barn under alla 
aktiviteter, rutinsituationer, och alla moment som dagen (under 4-6 timmar) erbjuder (Arnesson 
Eriksson, 2010).  
Vilket sätt man än väljer så måste ändå tiden ses överkomlig för barnet. En del barn behöver 
mer tid än andra att vänja sig vid den nya vardagen (Wessman, 2010). Arnesson Eriksson (2010) 
menar att det inte handlar om vilken form av inskolning man använder eller längden på 
inskolningen utan hur man som pedagog använder tiden, vilket förhållningssätt man har och 
vilka förutsättningar man skapar före, under och efter inskolningen.  
 
Målet med inskolningen 
Mellén intervjuade sju pedagoger vid fyra olika förskolor som använde sig av olika former av 
introduktion. Resultatet visar att introduktionen i förskolan kan ske på olika sätt och sträcka sig 
över olika lång tid, men målet med inskolningen är detsamma, att skapa en relation till det nya 
barnet och att barnet ska finna sig tillrätta och ta för sig i verksamheten.  
Intervjusvaren visar också hur föräldrarnas trygghetsbehov spelar en viktig roll för en god 
introduktion och hur viktigt det är med tydlig information till föräldrarna om hur förskolans 
verksamhet fungerar samt om vad som förväntas av dem i samband med inskolningen. 
Resultatet visar även betydelsen av att en utvärdering av introduktionsperioden genomförs, 
samt att föräldrars synpunkter är relevanta för utvärderingen, och för fortsatt 
föräldrasamverkan.  
Sara Mellén betonar betydelsen av små barns samspel och relationskapande med sin omgivning, 
samt relationer i förskolan mellan personal, barn och föräldrar. Pedagogerna beskrev hur 
relationer skapas vid inskolningen och hur viktiga förberedelser av olika slag är, exempelvis 
välkomstbrev, informationsmöte eller hembesök innan introduktionen. Föräldrarna får en positiv 
bild av förskolan och förmedlar vidare denna positiva känsla till barnet. Föräldrarna får även reda 
på deras roll och vad som förväntas av dem under inskolningsperioden.  
 
Utvärdera!  
Mellén hävdar alltså att målet med introduktionen är detsamma för alla pedagoger: att skapa en 
god relation till det nya barnet och dess föräldrar, och att möjligheter ges för barnet att få 
uppleva vardagen i förskolan som rolig, trygg och lärorik. Wessman (2010) anser att om föräldrar 
har tagit del av information innan introduktionen börjar kan de förmedla trygghetskänsla och de 
kan också koncentrera sig mer på den vardag de upplever under inskolningstiden. När barnet 
trivs och tar för sig i verksamheten, samt blir delaktig i gruppen, ges möjligheter att uppfylla 
förskolans uppdrag.  
De intervjuade pedagogerna beskrev också vikten av att genomföra utvärderingssamtal av 
introduktionsperioden. Föräldrarnas synpunkter om inskolningen är betydelsefulla för att kunna 



förbättra introduktionen nästa gång. Uppföljning av introduktionen betraktar Mellén som ett 
viktigt led i fortsatt föräldrasamverkan. Föräldrarnas påverkan på verksamheten sker inte bara 
genom den dagliga kontakten, utan de får också möjligheter till att ha synpunkter på vad som 
händer i förskolan på olika sätt.  
Mellén avslutar sin uppsats med följande slutsats:  

Introduktionen till förskolan är en början till en relation med ett nytt barn och dess familj. Under själva 
inskolningen är en viktig poäng att pedagoger och förälder är överens om deras roller för barnet. 
Pedagoger och föräldrar i barnets omgivning bör ha förtroende för varandra och samarbeta med 
varandra för att barnet ska känna sig tryggt nog att engagera sig i verksamheten. Om 
relationsskapandet från pedagogers sida inleds på ett positivt och professionellt sätt, med noggrann 
förberedelse, med engagemang i verksamheten och ett professionellt förhållningssätt, samt 
omsorgsfull utvärdering av inskolningsprocessen så främjas möjligheterna till en fortsatt god relation 
med den nya familjen. 

 
Föräldrarnas beskrivningar 
Nina Mononen Lind (2012) har i sin kandidatuppsats beskrivit ”Barnens nya ställe”. Syftet i detta 
arbete var att undersöka hur några familjer upplevt övergången mellan hem och förskola och 
hur de beskriver behovet av förskola. Föräldrarna beskriver samma variation av former för 
introduktion som även beskrivits av Mellén (2011).  
Ett tänkvärt resultat från Mononen Linds studie är att ingen av de sju intervjuade familjerna 
anser att de har varit delaktiga i att planera inskolningsprogrammet och dess tidplan. Några 
föräldraröster om hur de vill att en introduktion ska se ut (Mononen Lind, 2012): 

För det första, samspelet mellan just förskola och föräldrar tycker jag är väldigt viktig. Att man får 
information om vad som gäller vid en inskolning är också jätteviktigt. (Pappa F) 
Det ska inte vara bestämt i förväg. Två veckor kan vara segt men tre dagar är stress. (Mamma T) 
Mitt önskemål är inte föräldraintegrerad inskolning där föräldern är med hela dagarna. Det är inte 
bra. Barnet ser aldrig skillnaden på första och sista dagen. Barnet lär sig inte att ”det här är mitt 
ställe”. (Mamma L) 
Är man med i två veckor och barnet är 1,5 år, då vänjer sig barn ”titta mamma och pappa kommer 
varje dag”. Är man med i tre dagar hinner barn inte anpassa sig till rutinen att mamma/pappa är 
med. Barnen håller på att lära sig dagiset, leksaker och fröknar. Då försvinner mamma/pappa och 
barnen har inte förstått att mamma/pappa ska vara där. De har precis lärt sig ”det här är mitt 
ställe”. Det tror jag är lättare. (Mamma M) 

Föräldrarna ger huvudsakligen två sorters beskrivningar av vad som avgjorde när barnet började 
förskolan. Några svarar att de ska jobba igen efter föräldraledigheten och hänvisar till 
ekonomiska aspekter och några poängterar barns utveckling och behov, att barnen behöver leka 
och träffa andra barn.  
I studien ges varierande förklaringar till val av förskola. Två större teman spåras, att förskolan är 
nära och att barngruppen fortsätter till samma förskoleklass och skola. Närhetsprincipen tar 
många upp. Flyttar man eller om man inte är nöjd, byter man förskola. En mamma säger att de 
flyttade tack vare ”juste barnomsorg i närheten”. För 30-35 år sedan gick hon själv i lekskola i 
samma lokal, hon minns att ”det är typ likadant fortfarande fast väldigt mycket mindre”.  
 
Lyssna in föräldrarna  
När familjer introduceras till förskolan är det ett nytt sammanhang, andra villkor och möjligheter 
som uppenbarar sig för barn och föräldrar. Förskolan och dess miljö uppfattas som något 
annorlunda mot hemmet. Förskolan beskrivs som barnens miljö.  
Hallen kan markera gränsen mellan hem och förskola, skriver Markström (2007). Här kan en 
känslomässig konflikt vakna, här sker avskedet. Ladberg (1974) skriver Det måste gå bra. Hon 
menar att när föräldern gått så vet han/hon inte, och kan inget göra från sin position.  
Mononen Lind diskuterar om det kan vara så fortfarande att föräldrar inte vågar ifrågasätta, eller 
att de gör som pedagogen tycker på grund av en experttro. I studien säger en förälder: ”Vi 



tänkte, vi testar deras sätt. De vet väl vad som funkar.” Hon har egna idéer eller önskemål som 
hon diskuterat med sin man, men förskolan har redan ett förutbestämt inskolningsprogram, och 
“de har kunskap och erfarenhet”. 
För en lyckad övergång varje dag måste en kontakt skapas (Xu, 2006). Detta efterfrågar även 
föräldrar i studien. ”Pedagogen ska först hälsa på barnet, sedan föräldern och det räcker med ett 
Allt väl?” säger en förälder. Barn ska bli sedda, föräldrar ska se att deras barn blivit sett. Då kan 
barn lättare söka kontakt med pedagogerna. Tina menar att som förälder vill man bli välkomnad 
i hallen, man ska inte behöva lämna inne på avdelningen. Rutiner vid avsked blir viktiga. 
Föräldrarna i Mononen Linds studie verkar ändå tycka att inskolningen och att lämna går bra, 
även om lämningar ibland är svåra känslomässigt. Föräldern har en känslomässig roll till sitt barn 
och pedagogen har sin yrkesroll. I uppdraget ligger ansvaret för att en god relation utvecklas på 
pedagogen. I pedagogens uppgift ligger också att samverka med föräldrar och förstå barns olika 
livsmiljöer.  
Kan det vara så att vi pedagoger förbereder så mycket att vi glömmer bort att ge utrymme för 
barns individualitet och föräldrars önskemål? Mononen Lind anser att det vore intressant om 
föräldrars röster fick höras mer i forskning när det gäller frågor om introduktion. I en utvärdering 
som förskolan själv gör eller om en forskare ställer frågor om introduktion och förskolans 
bemötande, kanske föräldrar inte törs säga allt de tänker - eller inte kommer ihåg. Hur uttrycker 
sig föräldrar sinsemellan? Berättar de om sina barns förskolor i bloggar, exempelvis? Vilka 
attityder uttrycks?  
 
Föräldrar som bloggar 
Några av Mononen Linds frågor (se ovan) undersöks i Anna Lagerkvists mastersuppsats Barn som 

accessoar (2012). Lagerkvists data utgörs av bloggar som skrivs under en period då bloggarens 
barn börjar i förskolan. Med en narrativ ansats beskrivs vad 22 bloggande föräldrar berättar om 
förskolan och om introduktion.  
Bloggarnas huvudsakliga innehåll handlar inte om förskolan utan framför allt om kläder, smink 
och bloggarens vardag. Lagerkvist beskriver bloggen som ett mellanting mellan talat och skrivet 
språk. Berättelserna är personliga, ibland även privata, och trots att det går att kommentera 
bloggen menar Lagerkvist att det inte handlar om samspel i någon större utsträckning. 
Blogg är ett relativt nytt fenomen, den första bloggen skrevs 1994. En blogg definieras som  

… en personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består av regelbundna 
skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, 
vanligtvis med länkar till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller 
videor (Nationalencyklopedin, 2012). 

Bloggberättandet skiljer sig främst från det skrivna språket genom att det lägger till text eller 
symboler för att uttrycka känsloyttringar, gester, miner eller kroppspråk. Till exempel skriver 
bloggare ut känsloyttringar i form av text såsom ”gapskrattar hahahhahha” och bloggare 
använder emoticons för att uttrycka ansiktsuttryck. Bloggspråket verkar inte skilja sig nämnvärt 
från nätspråk i till exempel chattar (se t ex Löfberg & Aspán, 2011; Sjöberg, 2010).  
Bloggarna använder också versaler för att understryka ett ord eller stavar ett ord som det låter 
vilket påminner om vardagligt förekommande samtal mer än en skriven text. Blandning av 
svensk och engelska ord är också vanligt i bloggar, något som mer för tankarna till det talade 
språket än korrekt formulerad text. 
Många av inläggen i studien tolkas som ironiska, raljerande eller distanserade, som försök att på 
ett roligt sätt presentera en vardaglig berättelse. I studien berättar bloggare som troligtvis är 
föräldrar om förskolan på ett ilsket, ironiskt, raljerande och distanserat sätt som Lagerkvist inte 
har hittat i någon annan studie om föräldrars berättande om förskolans introduktion.  
 
Bloggarna ifrågasätter 



Studien visar att det finns föräldrar som inte tycker att barn ska vara i förskolan, att 
introduktionen är ett sätt att lura barnen att tycka om något de egentligen inte borde. Å ena 
sidan finns idéer i vårt samhälle att barn mår bäst av att vara hemma med sina föräldrar, 
företrädesvis sina mammor (se även Markström, 2007). Lagerkvists bloggdata innehåller 
föräldrainlägg som menar att yngre barn är sämre rustade för att klara av förskolan. Å andra 
sidan genererar ett inlägg från en personal som ifrågasätter att yngre barn ska vara på förskolan 
flera ilskna kommentarer. Den bloggande pedagogen får så gott som inget medhåll, att berätta 
att små barn inte ska vara i förskolan förefaller strida mot den dominerande föreställningar om 
ifall barn ska eller inte ska vara i förskolan. 
Även vid vilken ålder barnet ska börja i förskolan bloggas det frimodigt om. Kritiska röster mot 
förskola för de yngre barnen höjs både av andra föräldrar och av personal, även om de flesta är 
positiva till att ettåringar börjar förskolan. Men, frågar Lagerkvist (liksom Ladberg, 1974; 
Mononen Lind, 2012) har föräldrar idag i Sverige ett verkligt val att lämna eller inte lämna 
barnen i förskolan. Är det ens möjligt att härbärgera känslan att barnet borde vara hemma med 
föräldern men ändå vara tvungen att lämna barnet i förskolan?  
Många bloggberättelser handlar om att lämna barnet i förskolan. Att det är känslomässigt 
jobbigt för föräldern att lämna sitt barn anas ibland när föräldrar istället för att skriva att det är 
jobbigt associerar till sexuella fantasier eller beskriver lämningen i termer av ett 
kärnkraftshaveri. Ett kärnkraftshaveri är en dramatisk och krisartad händelse och det kan tänkas 
att det är den känslan som bloggaren vill beskriva att han eller hon upplever när han eller hon 
lämnar sitt barn i förskolan. Men har ni som läser detta hört någon förälder säga något liknande 
eller sett det skrivet på utvärderingar? 
 
“Det tycker vi inte om”  
Studien av bloggar ger tillgång till förtroliga samtal mellan föräldrar där andra saker berättas än 
vid till exempel intervjuer. I bloggarna förekommer en del kritiska berättelser om att personalen 
på förhand har planerat introduktionen utan att ta hänsyn till det enskilda barnets 
förutsättningar och behov eller förälderns åsikter och idéer.  
Det finns även blogginlägg som beskriver att man inte tycker om att introduceras tillsammans 
med andra föräldrar. En bloggare berättar att introduktionen med andra föräldrar är ”asjobbig” 
och att de andra föräldrarna är ”grymt irriterande”. Lagerkvist jämför med tidigare forskning om 
gruppintroduktion där en fördel som lyfts fram med är att det byggs upp en trygghet i föräldra- 
och barngruppen (Niss, 1998).  
Det är i allt större utsträckning vanligt att introducera barn och föräldrar i grupp. Lagerkvists 
bloggar visar att dessa föräldrar inte uppskattar introduktion i grupp, vilket inte tidigare är belyst 
i forskningen och är ett område där fördjupade studier skulle vara användbart. 
Bloggberättelserna om vad föräldrar upplever att de inte får göra är extra intressanta och 
färgstarka. De visar samtidigt vad som skiljer sig åt mellan förskolan som är en institution styrd 
av regler och lagar och hemmet där agendan är annorlunda. Förskolan har till exempel enligt 
läroplanen i uppdrag att motverka stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). I bloggberättelserna 
behandlas detta med humor och ironi och det verkar som att föräldrar upplever att förskolan 
ställer krav på föräldrarna att inte klä barnen i könstereotypa kläder eller ge barnen 
könsstereotypa leksaker. Ur den synvinkeln kan förskolan ses som en institution som inte bara 
tar hand om barnen utan också försöker fostra föräldrar. 
Många inlägg handlar om när barnen är sjuka och inte får lämnas i förskolan. Många bloggare 
verkade irriterade över att barnet skulle vara hemma och många ifrågasatte personalens beslut 
att barnet inte fick vara i förskolan. Introduktionen i förskolan är något som förhandlas mellan de 
vuxna, personalen och föräldrarna. När barnet plötsligt blir sjukt är det barnet som bestämmer 
agendan och de vuxna får rätta sig efter det.  



 
Personliga relationer 
Lagerkvists studie bekräftar att föräldrars personliga relation till personalen är av största 
betydelse för förälderns upplevelse av om förskolan är bra eller inte. Lagerkvist, som är 
förskollärare och förskolechef, förvånar sig över att inte ett enda blogginlägg handlade om den 
information de fått inför, under och efter introduktionen. Det var i stället den personliga 
relationen till personalen som var i fokus och näst intill avgörande för om föräldern tyckte att 
förskolan var bra. Egentligen är det inte så konstigt, naturligtvis vill alla föräldrar lämna sitt barn 
till någon som bryr sig och visar att hon eller han tycker om barnet.  
Ytterligare en sak som blir tydlig i bloggarna är betydelsen av att pedagogerna skickar SMS, MMS 
och mail om barnen. En egen reflektion gäller frågan om vem som äger telefonerna som 
används. Har alla förskoleavdelningar tillgång till mobiler med SMS och MMS? Och kan man som 
pedagog välja att inte använda sådana kommunikationsmedier?  
 
Barnvakt – lyx eller nödvändighet? 
Sist vill jag ta upp ett nytt fenomen som växer snabbt i storstäderna – barnvaktsförmedlingar. 
Sara Norrman (2011) har i sitt lärarexamensarbete med hjälp av intervjuer undersökt hur 
vardagen ser ut för föräldrar som anlitar barnvakt via barnvaktsförmedling. Varför väljer 
föräldrar att anlita barnvakt via en barnvaktsförmedling? Hur ser familjernas vardagspussel ut 
med jobb, skola/förskola och aktiviteter? Studien lyfter fram flera angelägna frågor för 
pedagoger att diskutera. 
Den utvecklingsekologiska analysen (Bronfenbrenner, 1979) visar att det är flera olika faktorer i 
samhället som påverkar föräldrarnas beslut att anlita barnvakt via en förmedling. För fem av 
föräldrarna medför exempelvis deras heltidsarbeten en tidsbrist i vardagspusslet med barnen. 
Detta har gjort att de valt att anlita en barnvakt för att lösa situationen.  
Fem av de sex föräldrarna har liknande åsikter kring konsekvensen om de inte hade kunnat hyra 
in barnvakt via en förmedling, alla intervjuade föräldrar är eniga om att de inte skulle kunna leva 
det liv de lever nu. Konsekvensen skulle vara att de inte kan ha de arbeten som de har, att de 
antingen skulle behövt gå ner i tid eller byta arbete.  
Varför arbetar föräldrarna heltid? Beror det på att de uppskattar sina arbeten, en inre vilja att 
utvecklas som person i sitt arbete, eller beror det på en samhällelig påtryckning att båda 
föräldrarna ska arbeta heltid, den så kallade tvåförsörjarfamiljen?  
För två av familjerna kom förslaget att anlita barnvakt via barnvaktsförmedling från pedagogerna 
på deras barns förskolor. Personalen ansåg att dessa barn hade för långa dagar och att de var 
trötta och hängiga. Flera av familjerna anser det som politiskt korrekt att hämta barnen tidigt 
från förskolan, något de tycker är bra. En av mammorna tänker sig att det är något som ligger i 
tiden, eftersom man förr inte funderade på att det kunde vara dåligt för barnen att vara långa 
dagar på förskolan. Norrman ställer frågan: Vad är att föredra, att ha barnen långa dagar på 
förskolan eller att barnen är hemma med en barnvakt? 
En mamma ser barnvaktstrenden som en lyx för höginkomsttagare då det finns många familjer 
som inte har råd att ha en barnvakt som hämtar deras barn tidigare. Detta väcker frågan om 
förskolan håller på att bli en plats där barn till låginkomsttagare vistas hela dagarna och barn till 
höginkomsttagare endast är i förskolan för den pedagogiska verksamheten och därefter 
spenderar tiden med en barnvakt?  
Förskolan, vad fyller den för funktion i samhället idag, och vem är den till för? Och vad fyller 
egentligen barnvakten för funktion, då de även lagar mat till barnen i barnens hem? Är vi på väg 
tillbaka till en liknande uppdelning som vi hade i samhället innan barnomsorgen blev utbredd i 
alla samhällsskikt(en), trots att barnvaktstjänsten är avdragsgill för alla, undrar Sara Norrman. 
 



Personkemi 
Det flera av föräldrarna har gemensamt, med olika infallsvinklar, är att de anser att det är bra 
och nyttigt för barnen att ha en barnvakt som är med dem. Några trycker på att barnvakten kan 
leka mer med barnen än vad de som föräldrar skulle orka efter en hel dags arbete. Vad är bäst 
för barnen, att vara med föräldrar som kanske inte orkar leka med barnen, eller med (en) 
barnvakter som ”borde” orka både leka och busa den tiden de är med barnen därför att de får 
betalt? Tre av barnvakterna studerar på universitetsnivå fulltid, alltså 40 timmar i veckan. Utöver 
det hämtar de barnen i familjerna i denna studie. Är barnvakterna piggare och orkar mer än 
barnens föräldrar? Orkar man automatiskt mer för att man får betalt?  
Relationer och personkemi spelar in i valet av barnvakt visar Norrman. Alla intervjupersoner 
framhåller att det var väldigt viktigt att deras barn tyckte om barnvakten när de träffades första 
gången. De menar också att hade barnen visat på ogillande på något sätt hade föräldrarna inte 
anlitat den personen. En mamma menar att det handlar om personkemi och att det inte spelar 
någon roll vad hon och pappan tycker, det viktigaste är att deras barn tycker om barnvakten. 
Barnen spenderar mer tid med barnvakten än vad föräldrarna gör.  
Norrman reser frågan om barnen vågar säga ifrån till sina föräldrar om det skulle hända något 
mellan dem och barnvakten och vad händer om barnen efter att ha lärt känna sin barnvakt 
bättre inte tycker om barnvakten längre? Är första intrycket och ”personkemi” de kriterier som 
bör avgöra vem som blir barnvakt eller kan utbildning och erfarenhet av barn vara tyngre 
argument?  
Några av föräldrarna har funderat kring detta också, men hävdar dock att personkemin och 
trivsel är viktigare. Hur skulle det fungera om situationen uppstod att föräldrarna inte tycker om 
barnvakten men barnen gör det? Skulle det verkligen fungera att ha kvar den barnvakten?  
 
Samhälle i brytningstid 
Norrman konstaterar avslutningsvis att det är flera olika processer och omständigheter i 
samhället som i olika stor grad påverkar den enskilde individen i dennes beslutsfattande. Det är 
exempelvis politiska beslut som RUT-avdraget, värderingar i samhället om hur långa dagar som 
är rimligt för barn på förskolan, föräldrars engagemang i sina arbeten samt geografiskt läge i 
förhållande till föräldrarnas ursprungsfamiljer.  
 
Ingrid Engdahl 
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Förslag till ruta i anslutning till början av min artikel, om detta inte framkommer för många gånger på andra 

platser i tidningen. 
Barns rätt till förskola 
I Skollagens 8 kapitel 3§ slås barns rätt till förskola fast. Barnen är i enlighet med FN:s Barnkonvention 
beskrivna som subjekt med egna rättigheter: 

Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller någon annan utbildning för 

fullföljande av skolplikten ska erbjudas förskola… (8 kap. 3§, 1 stycket) 
Rätten till förskola tillfaller alltså barnen. Formuleringen Barn som är bosatta i Sverige innebär en markering att 
rätten gäller alla barn i Sverige, oberoende av medborgarskap. Från och med höstterminen det år barnet fyller 
tre år har barnet rätt till förskola under minst 525 timmar om året. Detta brukar kallas rätten till allmän förskola 
och infördes 1975 för sexåringar. Rättigheten har successivt byggts ut neråt i åldrarna och genom den nya 
skollagen utvidgas rätten från 1 juli 2010 även till treåringar. Allmän förskola följer normalt skolans läsår och är 
avgiftsfri.  
Skollagen beskriver också barns rätt till heltidsförskola utöver den avgiftsfria allmänna förskolan. Rätten är 
liksom tidigare kopplat till att föräldrarna studerar eller arbetar.  

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. (8 kap. 5§) 

Om verksamheten omfattar mer än 15 timmar i veckan har huvudmannen rätt att ta ut avgift. Rätt till avgiftsfri 
förskola gäller inte för verksamhet under kvällar, nätter, veckoslut eller större helger eller för barn under tre år. 
Genom dessa bestämmelser har frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid särskilts från förskola och 
fritidshem. Föräldrars behov av omsorg under dessa tider har inte stöd i skollagens bestämmelser om 
utbildning i förskola och skola utan får stödja sig på bestämmelserna om annan pedagogisk verksamhet (25 
kap. 2§). 


