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Abstrakt 

 
Föreliggande uppsats redogör för en studie med syftet att synliggöra hur personal på den 

öppna förskolan uppfattar att verksamheten och deras arbetsuppgifter formas av det 

omgivande närsamhället och av de föräldrar som besöker verksamheten. Mer specifikt 

syftar studien till att belysa hur personalen upplever sin roll i de socialisationsprocesser 

som äger rum inom ramen för verksamheten. Studien genomfördes med en hermeneutisk 

ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Deltog gjorde 

respondenter från två olika öppna förskolor, verksamma i närsamhällen med skilda 

socioekonomiska förutsättningar. Resultatet visar på att personalen på den öppna 

förskolan besitter en viktig roll som socialisationsagent ifråga om att, som främjare, 

medverka till det föräldraskapande som sker på den öppna förskolan. Resultatet visar att 

närsamhället och dess föräldrar formar, genom sina olika behov, personalens 

arbetsuppgifter samt verksamhetens fokus. Ur ett sociologiskt perspektiv är studien 

intressant eftersom en rad olika socialisationsprocesser i den öppna förskolans 

verksamhet blir synliggjorda.  

 

Nyckelord 
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krävts för att få tid till att skriva. Jag vill även tacka min handledare Erik Gustavsson för 

all värdefull feedback och tid. Sist men inte minst vill jag tacka den fantastiska personalen 

på de två öppna förskolorna för Er medverkan i denna uppsats. Tack.  
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1 Inledning 
 
”Verksamheten riktar sig i första hand till barnen och skall enligt skollagen utgå från 

deras behov, men hänsyn bör även tas till de vuxna besökarnas behov och intressen.” 

(Skolverket 2000:14). I detta citat från Allmänna råd för öppen förskola väcktes mitt 

intresse för den öppna förskolans verksamhet, detta i samband med min egen 

föräldraledighet som innefattat ett otaligt antal besök på den öppna förskolan i mitt 

närområde. I denna kravlösa verksamhet har jag och min dotter fått möjlighet att möta 

andra barn och föräldrar och tillsammans leka, prata och glömma vardagens måsten för 

en liten stund.  

 

Öppna förskolan är en form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är 

inskriva i förskolan samt medföljande vuxna, kommunen tillhandahåller verksamheten 

på frivillig basis (Skolverket 2000). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska barns 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar ligga till grund för 

verksamhetens utformning. För att dessa värden ska kunna infrias, samt att barnens behov 

tillgodoses, krävs det personal med adekvat utbildning som skapar förutsättningar för att 

en god pedagogisk verksamhet bedrivs (kap 25:§3). Utöver Skollagen är det främst 

dokument med fokus på barnen som styr verksamheten, bland annat FN:s barnkonvention 

och Läroplanen för förskolan. Detta samtidigt som de vuxnas behov och intressen även 

de ska tillgodoses och har en central roll när det kommer till verksamhetens utformning 

(Skolverket 2000). Hur föräldrarnas behov identifieras av personalen är en intressant 

fråga att ställa sig, speciellt eftersom vi, i och med tekniken, lever i en global värld med 

lättillgänglig information som kan vara  svår att sålla bland. Där föräldraskapet oftast 

innebär en stor förändring i människors liv som kan medföra en viss osäkerhet och en 

informationstörst (Samuelsson 2012). I och med den ökade inflyttningen i Sverige så 

ställs det även höga krav på en lyckad integrationspolitik, där det i vissa närsamhällen 

krävs mera riktade verksamheter för att integrera nya familjer in i det svenska samhället.  

 

Det ingår även i personalen uppdrag att stödja föräldrar i deras ”föräldraskapande” och 

fungera som en sorts samhälleliga informatörer samt att den öppna förskolan ska fungera 

som ett slags nav i det närsamhälle den verkar i (Skolverket 2000). I och med den öppna 

förskolans funktion som ”kyrkan mitt i byn” så finns det via föräldraskapet en möjlighet  

till integrering av familjer med invandrarbakgrund, där det på ett lustfyllt sätt kan ske en 
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socialisationsprocess in i det svenska samhället och det svenska språket (Abrahamsson, 

Bing & Löfström 2009).  Föräldrar har även möjlighet att bryta den isolering som kan 

uppstå i och med föräldraledigheten och en möjlighet -att ”föräldraskapa” tillsammans 

med andra föräldrar. En intressant fråga att ställa sig blir således hur personalen själva 

upplever sin roll i dessa socialisationsprocesser. Samt hur de, beroende på olika 

närsamhällens socioekonomiska förhållanden, utformar verksamheten och den egna 

yrkesrollen. Det ställer onekligen höga krav på personalens utbildningsnivå, 

lokalkännedom och förmåga att möta en mängd olika typer av människor (Skolverket 

2000). Dessutom är den öppna förskolan är en relativt outforskad arena, där den forskning 

som har bedrivits är relativt gammal med fokus på föräldrarnas upplevelser, eller inte 

specifikt inriktad på just den öppna förskolan. Samt att det ur en forskningssynpunkt är 

intressant att studera hur personalen inom den öppna förskolan tolkar och utformar sitt 

uppdrag utifrån närsamhällets behov. Detta i en verksamhet som främst riktar sig till barn 

och styrs av dokument som främjar barnsutveckling.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Mot bakgrund av denna inledning formuleras syftet som att undersöka hur personalen på 

den öppna förskolan uppfattar att verksamheten och deras arbetsuppgifter formas av det 

omgivande närsamhället och av de föräldrar som besöker verksamheten. Mer specifikt 

syftar studien till att undersöka hur personalen, på två olika öppna förskolor, upplever sin 

roll i de socialisationsprocesser som äger rum inom ramen för verksamheteten.  

 

Följande frågeställningar vägleder studien: 

 Hur identifierar personalen de besökande föräldrarnas behov av verksamheten?   

 Hur upplever personalen sin roll i den socialisationsprocess och det  

föräldraskapande som sker inom ramen för verksamheten?  

 Hur upplever personalen betydelsen av närsamhället i relation till verksamhetens 

utformning och deras egna arbetsuppgifter?  

År 2014 fanns det totalt 439 stycken kommunala och enskilt drivna verksamheter i totalt 

190 stycken kommuner (Skolverket 2016). I och med det riktar sig denna studie sig till 

personer verksamma inom ramen för dessa verksamheter samt till lärarstudenter där den 

öppna förskolan kan vara en möjlig framtida arbetsplats. 
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1.2 Avgränsning 

 

Jag kommer i denna studie att referera till den öppna förskolans verksamhet och syftar då 

på den kommunala frivilliga verksamheten. Detta eftersom endast 31 stycken öppna 

förskolor i 12 kommuner runt om i landet bedrivs i enskild regi, och då handlar det främst 

om Svenska kyrkan som huvudman (Skolverket 2016). För att ytterligare avgränsa 

studien kommer jag fokusera på de anställda inom den öppna förskolan och jag kommer 

enbart studera verksamheter belägna i samma stadsdelsförvaltning. Detta för att empirin 

i uppsatsen ska bli hanterbar samt att jag ska kunna utgå ifrån samma styrdokument när 

jag jämför de olika öppna förskolornas verksamheter. 

 
2.1.1 Förklaring av begrepp  

 

Jag kommer i denna studie använda mig av begreppet föräldrar med invandrarbakgrund 

och syftar då på personer som är utrikesfödda eller inrikes födda med två föräldrar som 

är utrikesfödda, vilket används av Stockholms stad när de bland annat presenterar statistik 

(Stockholms stad 2016). Jag är medveten om svårigheten kring att utgå ifrån en generell 

bild av en viss grupp av människor och har detta i åtanke när jag presenterar min teori, 

formuleringen av intervjufrågor, samt i resultatet och i analysen.  

 

1.3 Uppsatsens disposition  

 

I detta kapitel har jag presenterat studiens syfte samt frågeställningar. Jag har även 

motiverat mitt val för avgränsning och förklarat min användning av begrepp. I följande 

kapitel (3) presenteras den öppna förskolans utveckling samt vad som styr dess 

verksamhet. I kapitel 4 sker en genomgång av relevant forskning som bedrivits kring den 

öppna förskolan samt litteratur och artiklar som berör ämnet. Vidare presenteras (5) det 

teoretiska ramverk som jag valt att tolka resultatet via. I kapitel 6 sker en motivation av 

metodval samt att undersökningens genomförande framställs. Avslutningsvis i kapitel 7-

8 presenteras resultatet av undersökningen och en analys samt att en diskussion förs kring 

resultatet.  
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2 Den öppna förskolans utveckling  
 

Under 1970-talet startades så kallad lekrådgivning på förslag av Barnstugeutredningen 

(SOU 1972:27). Lekrådgivningen var ett förebyggande arbete hos barnfamiljer och ett 

samarbete med barnavårdscentralen, där föräldrar till exempel kunde få tips på 

lekmaterial och information om barns hälsa. Verksamheten började fungera som en 

träffpunkt för hemmavarande föräldrar och deras barn och under 1980-talet utvecklades, 

via statsbidrag, verksamheten till hur den ser ut idag. I början av 1990-talet fanns det cirka 

1600 stycken öppna förskolor runt om i landet, och via riksdagens principbeslut Förskola 

för alla barn (Prop. 1984/85:209) om att alla barn skulle erbjudas förskoleverksamhet 

från och med 18 månaders ålder så byggdes den öppna förskolas verksamhet ut 

ytterligare. Sedan dess har en avveckling av den öppna förskolan skett. Detta beror bland 

annat på besparingar inom kommunerna samt att statsbidraget har minskat (Skolverket 

2000). Skolverket (2005) har, på uppdrag av regeringen, gjort en nationell uppföljning av 

den öppna förskolan som visar på att nedläggningarna beror på just besparingar och att 

cirka tre fjärdedelar av de nedlagda verksamheterna har avvecklats på grund av detta. 

Avvecklingarna har skett trots att den öppna förskolan, enligt Skolverket, klassas som en 

relativt billig verksamhet med tanke på dess räckvidd. Skolverket (2004) uppskattade att 

de olika verksamheterna kostade ca 0,6 miljoner kronor per öppen förskola, vilket 

beräknades vara 0,5 % av den totala kostnaden för barnomsorg i kommunerna. Vidare 

visar rapporten att endast 50 stycken kommuner hade politiskt formulerade mål och 

endast 47 stycken av dem hade genomfört någon form av utvärderingen och uppföljning 

av den öppna förskolans verksamhet (a.a.). 

 

2.1 Vad styr den öppna förskolan?  

 

Enligt Allmänna råd för öppna förskolan är den öppna förskolas syfte: 

”/…/ att i nära samarbete med de vuxna besökarna 

erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet 

samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet 

till kontakt och gemenskap. Verksamheten riktar 

sig i första hand till barnen och skall enligt 

skollagen utgå från deras behov, men hänsyn bör 

även tas till de vuxna besökarnas behov och 

intressen” (Skolverket 2000:14) 

 

Öppna förskolan är således en form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som 

inte är inskriva i förskolan samt de medföljande vuxna. Föräldrarna eller annan 
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medföljande vuxen ansvarar för barnet och deltar aktivt tillsammans med barnet. 

Kommunen tillhandahåller verksamheten på frivillig basis och ingen inskrivning eller 

föranmälan krävs för att delta (Skolverket 2000). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska 

den öppna förskolans verksamhet utformas med barnens rättigheter i åtanke och vila på 

grundläggande demokratiska värderingar. De som arbetar i verksamheten ska främja de 

mänskliga rättigheterna och arbeta aktivt mot kränkande behandling samt skapa en social 

gemenskap. De som arbetar inom den öppna förskolan ska ha en adekvat utbildning så att 

barnens behov tillgodoses och en god pedagogisk verksamhet kan bedrivas (kap 25:§3). 

FN:s barnkonvention ska även den ligga till grund för utformningen av verksamheten och 

ska även gälla för alla beslut som rör barn (Skolverket 2000). Förskolans läroplan 

(Skolverket 1998) kan användas som en vägledning till arbetet i den öppna förskolan och 

de demokratiska värdena ska eftersträvas av de anställda (Skolverket 2000).      
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande kapitel kommer jag att presentera forskning som bedrivits om den öppna 

förskolan samt artiklar och litteratur som kan vara relevant för en vidare förståelse för 

verksamheten. Jag vill passa på att poängtera att mycket av den forskning och litteratur 

som finns att tillgå i ämnet är tämligen gammal. Jag har haft detta i åtanke och försökt att 

lyfta fram den forskning som fortfarande är av relevans för min undersökning. Den mer 

moderna forskning som bedrivits om den öppna förskolan i Sverige är till stor del kopplad 

till en verksamhet som går under namnet familjecentral. I Rapporten Familjecentraler i 

Västra Götaland – en utvärdering (Abrahamsson, Bing & Löfström 2009) beskrivs 

familjecentralen som en verksamhet som byggdes upp med hjälp av stöd från det statliga 

folkhälsoinstitutet och är en del av ett barnhälsoarbete. Ett hälsoarbete som finns till för 

att främja barns fysiska- och psykiska utveckling, då det finns ett starkt samband mellan 

föräldrars olika levnadsvillkor och barns hälsa. Via familjecentralen får föräldrar tillgång 

till exempel barnavårdscentral, mödravårdscentral, öppen förskola, läkare och 

psykologer, detta för att så tidigt som möjligt försöka jämna ut hälsoskillnader mellan 

barn. Med det sagt kommer jag inte närmare beröra begreppet familjecentral än när den 

har en relevant koppling till den öppna förskolans verksamhet.  

 

3.1 Öppen förskola – Lärorika möten 

 

Öppen förskola – Lärorika möten (1989) är en tongivande studie som genomfördes under 

två år på fem stycken olika öppna förskolor i Göteborg där sociologerna Berg och 

Zetterström har observerat verksamheter, intervjuat föräldrar samt intervjuat personal på 

ytterligare 20 stycken öppna förskolor. Studien var finansierad av Socialdepartementet 

och Göteborgs socialförvaltning. Berg & Zetterström har studerat den öppna förskolan 

som social miljö, med  focus på socialisation och nätverk.  

Berg & Zetterström menar att gemensamt för alla studerade öppna förskolor är att 

personalen uttrycker föräldrarnas behov av att bryta den isolering som kan upplevas av 

hemmavarande föräldrar, de talar om en slags fysisk och social ensamhet som kan uppstå 

i bostadsområden. Denna funktion verkar vara oberoende av i vilken typ av 

socioekonomiskt område verksamheten verkar i. Det är just uppdelningen av vårt 

samhälle i form av den privata och den offentliga sfären som kan bidra till känslan av att 

vara isolerad, där till exempel arbetsplatsen tidigare fungerade som en social plattform. 

Bostadsområdet behöver ”vardagslivets offentliga platser” (a.a. s.21) där möten kan 
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komma till stånd och den öppna förskolans verksamhet kan fungera som en sådan plats 

som legitimerar föräldrarnas kontaktförsök. Forskarna menar vidare eftersom att den 

öppna förskolans verksamhet befinner sig i mitten av de två sfärerna och verkar åt båda 

hållen; bland annat så får barnet en chans att se föräldrarna i en socialkontext, 

föräldraskapet förstärks tillsammans med andra föräldrar och föräldrarna får tillgång till 

en myndighet. 

Berg & Zetterström har även studerat den förändrade yrkesroll som arbetet inom den 

öppna förskolan har medfört hos förskollärarna. En del av de intervjuade förskollärarna 

uttrycker en svårighet i övergången från arbetet i förskolan, som är mer mål- och 

resultatstyrt, även avsaknaden av fasta barngrupper kan vara en orsak. Samt att de kan ha 

svårt att få syn på sitt eget arbete och tackla friheten i arbetsuppgifterna. Trots detta är det 

ingen som anser att deras nya yrkesroll eller arbetsuppgifter är meningslösa, utan mer 

utmanande på grund av samhällets syn på resultat. 

Det sker en rad olika socialisationsprocesser inom den öppna förskolans verksamhet 

menar Berg & Zetterström där en del sker avsiktligt och en del oavsiktligt, med mer eller 

mindre medvetenhet. Till exempel kan en avsiktlig tillrättavisning från en i personalen av 

ett barn uppfattas oavsiktligt av flera föräldrar och omedvetet uppfattats av andra barn 

och på så sätt har till exempel en norm belysts. I intervjuerna med föräldrarna 

framkommer det att en stor del av föräldrarna inte anser att det sker någon form av 

avsiktligt lärande (då syftar de oftast på undervisning) utan att barnen lär av varandra, att 

det är nyttigt för dem att träffa andra barn samt att det är skönt att ”bara vara” på öppna 

förskolan, en del har även svårt att upptäcka och formulera vad de lär sig. Vidare menar 

forskarna att mycket av den socialisation som sker i verksamheten, sker automatisk och 

att ”/…/ den finns inbyggd i strukturen” (a.a. s.68). Till exempel att föräldrar lär av 

varandra när de samtalar. Berg & Zetterström lyfter fram den öppna förskolans särdrag, 

valmöjligheten och möjligheten till nätverkande mellan föräldrar. Det finns inga direkta 

tider att passa och att de inte behöver föranmäla sig, vilket är väldigt ovanligt i dagens 

samhälle. Denna typ av frihet är något som uppskattas hos föräldrarna och bidrar till 

verksamhetens ”öppenhet”, även om en del föräldrar efterlyser flera schemalagda 

aktiviteter och en mer målstyrd verksamhet. Forskarna menar att ”bara vara” mentaliteten 

bidrar till att nätverk uppstår, och benämner dessa två föräldragruppers nätverkande som 

tillvaroorienterade och projektorienterade (a.a. s.98). Genom den socialisation som sker 

på den öppna förskolan finns det större chans för de tillvaroorienterade nätverken att 

frodas. Avslutningsvis i studien så visar Berg & Zetterström på en attitydförändring hos 
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en del av föräldrarna. De besök på den öppna förskolan som från början var för barnens 

skull har visat sig vara givande och utvecklande även för föräldrarna. Detta har skett mer 

eller mindre medvetet hos föräldrarna och resulterat i, som en förälder uttrycket det att 

”Det kanske är så att jag måste lära mig att det är möjligt att finnas till och ha det trevligt 

och lärorikt, samtidigt som jag ansvarar för mina barn” (a.a. s.113). 

 

3.2 Personalens roll på den öppna förskolan  

En förutsättning för den öppna förskolans existens är att föräldrarna trivs och att de 

fortsätter att besöka verksamheten. Föräldrarna bör känna att de har en möjlighet att 

påverka verksamhetens utformning, och eftersom den öppna förskolans verksamhet är 

frivillig är det viktigt att de känner att deras behov tillgodoses menar Ashley i Öppna 

förskolan – en lönsaminvestering (1990). Ashley menar att den öppna förskolans 

arbetssätt skiljer sig och måste skilja sig från andra typer av skolformers arbetssätt, där 

läraren innehar en form av expertroll. Personalens roll på den öppna förskolan blir istället, 

enligt Abrahamsson, Bing & Löfström (2009), att skapa en trygg och välkomnande miljö, 

där alla känner sig sedda. Både barn och vuxna. Författarna menar att just föräldraskapet 

innebär en extra stor drivkraft till förändring hos föräldrar, där familjecentralen och 

framför allt öppna förskolan fungerar som en plattform som möjliggör positiva möten. 

Det pågår ständigt ett så kallat föräldraskapande mellan föräldrar där personalens roll 

blir, genom samtal, att stödja och hjälpa föräldrarna att utveckla sin föräldraroll. 

Författarna menar att småbarnsföräldrar i dagens samhälle kan känna sig vilsna och att 

den nya rollen som förälder kan kännas svår att axla. I artikeln Föräldraskapande och 

professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor – en programteori 

(Abrahamsson & Bing 2011) så benämns detta arbetssätt som professionell följsamhet. 

Det som kännetecknar detta arbetssätt är att personalen känner in de olika föräldrarnas 

behov och möter sedan föräldrarna där de befinner sig. Personalen använder sig själva 

och olika roller som redskap för att få till stånd olika typer av prestigelösa möten.   

 

Abrahamsson & Bing lyfter fram svårigheterna i att upptäcka och utvärdera arbetet som 

sker i den öppna förskolan och hur till exempel personalens arbetssätt gynnar barn och 

föräldrar. Abrahamsson & Bing belyser tre mekanismer i deras programteori som är en 

följd av den professionella följsamheten hos personalen. Där den pedagogiska 

mekanismen handlar om att verksamheten fungerar som en arena för ömsesidigt lärande 
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och utbyte av erfarenheter. I de dagliga mötena sker den sociala mekanismen, där nya 

relationer skapas tack vare föräldraskapet. Den psykologiska mekanismen handlar om vad 

som händer hos framförallt föräldrarna när de får möjlighet att utvecklas i sin föräldraroll, 

självkänslan och självförtroendet höjs när de till exempel ser de positiva effekterna av att 

barnen trivs och utvecklas. Abrahamsson & Bing menar vidare att dessa tre mekanismer 

är beroende av varandra och genom att studera dessa kan arbetet med att synliggöra 

effekterna av den öppna förskolans arbete underlättas.   

 

I allmänna råd för öppna förskolan (Skolverket 2000) så står det skrivet att olika öppna 

förskolor har olika funktioner beroende på vilket område de verkar i. De olika 

verksamheterna kan även ha en mer eller mindre uttalad stödjande funktion beroende på 

hur behovet ser ut. Därför, menar Skolverket, är det viktigt att personalen är utbildade för 

och har praktisk erfarenhet att kunna möta behovet från både barn och vuxna samt vara 

medvetna om vilket typ av område den öppna förskolan verkar i. Skolverket lyfter fram 

behovet av en kompletterande utbildning hos förskollärarna för att kunna möta de vuxna, 

då de oftast bara har en utbildning inom pedagogik. Även Gustafsson menar i boken 

Öppen förskola (1982) att det ställs stora kunskaps- och erfarenhetskrav på personalen i 

den öppna förskolan, och menar att erfarenhet från både barn- och vuxenarbete är ett 

måste. Just bristen på utbildning är en av svårigheterna inom arbetet i den öppna förskolan 

och det finns till exempel en risk att personalen inte vågar belysa viss problematik med 

rädsla för hur den ska landa hos föräldrarna. Ur ett föräldraperspektiv är det viktigt att 

personalen inte framställer sig som experter, då detta kan göra föräldrarna osäkra i sin 

föräldraroll. Ashley (1990) menar att för att kunna få till stånd en typ av 

utvecklingsprocess, där öppna förskolan har en stödjande funktion och är fritt från 

fördömande, krävs det att personalen arbetar som främjare istället för experter. Det vill 

säga att personalen intar en mer in lyssnande roll och tror på människans inneboende vilja 

att utvecklas. Ashley (1985) lyfter fram ett förslag för utbildning av främjare där bland 

annat det är viktigt att lära känna sig själv och sin egen förmåga eftersom arbetet som 

främjare utgår mycket från egna upplevelser, kunskaper och erfarenheter. Det är även 

viktigt att förstå en verksamhets position i närsamhället i relation till det större samhällets 

politiska strukturer. Främjaren bör även utbildas inom vilket typ av verksamhet som 

faktiskt ska bedrivas, detta så att rätt typ av experthjälp kan sättas in om behov 

uppmärksammas. Samt fortbildning där till exempel olika ”case” diskuteras (a.a.). 
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Mer om detta i teoriavsnittet under rubriken Närsamhället. Även Gustafsson (1982) håller 

samma linje som Ashley men benämner den nya yrkesrollen som en pedagogisk 

handledanderoll där gemensamma erfarenheter och diskussioner kring till exempel 

barnsyn praktiskt omsätts tillsammans med föräldrarna i verksamheten. ”Personalen kan 

bara arbeta med barnen med och genom föräldrarna /…/” menar Ashley (1990:56) och på 

så sätt fastställa behovet och forma den öppna förskolans verksamhet så att den passar det 

närsamhälle den verkar i.  

3.3 Föräldrarollen och vikten av sociala nätverk 

 

I rapporten Stödjande sociala nätverk och livet som ny förälder studerar Samuelsson 

(2012) vilken typ av stödjande funktion olika babyaktiviteter kan ha för föräldrar, där 

bland annat den öppna förskolan. Precis som i Berg & Zetterströms studie (1989) har 

Samuelsson sett att föräldrar uttrycker en känsla av att vara isolerade från samhället när 

de är hemma med barn och att de saknar ett socialt nätverk. Detta beror bland annat på 

att vi flyttar på oss mer inom landet och att en del har tvingats fly sina hemland. I 

kombination med all information som är tillgänglig och nya influenser utifrån kan detta 

skapa en känsla av osäkerhet hos föräldrar. Föräldrarna i studien uttrycker att besök på 

den öppna förskolan kan hjälpa till att bryta isoleringen och lite av de förlorande sociala 

nätverken har återfåtts, till exempel genom samtal och diskussioner om det nya livet med 

barn. Även i de Allmänna råden för öppen förskola lyfter Skolverket (2000) fram den 

öppna förskolan som en verksamhet som kan bryta isolering och erbjuda socialt 

nätverkande. Det som kan tala emot detta, menar Samuelsson (2012), är att föräldrarna i 

studien samtidigt uttrycker att mötena på till exempel den öppna förskolan kan upplevas 

som ytliga och allmängiltiga och att det kan vara svårt att flytta relationerna utanför 

aktiviteterna. 

 

3.4 Föräldrar med invandrarbakgrund  

 

Abrahamsson, Bing & Löfström (2009) visar på i sin utvärdering att den öppna förskolan 

fungerar som en viktig mötesplats för föräldrar med invandrarbakgrund. Öppna förskolan 

kan fungera som en port in i det svenska samhället och in till det svenska språket. Genom 

till exempel barnsånger, barnböcker och samtal med personal och andra föräldrar kan 

föräldrarna få tillgång till det svenska språket och på ett naturligt sätt och lära sig språket 

samtidigt som deras barn gör. Men även likheter och skillnader i till exempel synen på 

föräldraskap och andra kulturella skillnader blir tydliga och kan diskuteras och 
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tydliggöras menar författarna. Ashley (1990) menar att myndigheterna har ett ypperligt 

tillfälle att via den öppna förskolan arbeta förebyggande och ta nytta av denna inkörsport 

i svenska samhället, till exempel genom svenskundervisning på plats.  

 

Gustafsson (1983) anser att den öppna förskolan kan fungera som ett fönster in i den 

svenska barnomsorgen. I och med att det kan finnas olikheter i synen på föräldraskap, 

olika värderingar och språkförbistringar så finns det en risk att det uppstår en oförståelse 

för den svenska barnomsorgen och institutioner, som i förlängningen kan skapa till 

exempel identitetskonflikter hos barnen. I den öppna förskolan har föräldrarna en 

möjlighet att själva ses vad som kan pågå inom en institution och på så sätt få en bättre 

förståelse för till exempel den svenska barnsynen och synen på lärande. I artikeln 

Familjecentralen. Mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering? (Abrahamsson & 

Bing 2011) jämförs föräldrars socioekonomi med olika områdens socioekonomiska 

förhållanden där resultatet visar på en överensstämmelse. Det vill säga att till exempel 

andelen besökande föräldrar med invandrarbakgrund stämde överens med områdets 

befolkningsdata. Studien visade även på att föräldrar med invandrarbakgrund i förorter 

ansåg att de kan få kontakt med svenskar genom den öppna förskolan i större utsträckning 

än de på mindre orter. De ansåg även att de lärde sig mer svenska än på mindre orter 

(a.a.).  

 

3.5 Sammanfattning och bidrag  

Den tidigare forskning som presenterats ovan har som sagt en del år på nacken men jag 

anser att den fortfarande är relevant eftersom jag tycker mig skönja en rad olika tidlösa 

sociala processer. Nutidens föräldrar lever, som tidigare nämnts, i föränderlig och 

informationsrik värld med ökad kulturell- och socialheterogenitet där dessa sociala 

processer blir extra intressanta att se i nytt ljus.  

 

Jag har lyft fram den öppna förskolans roll som en legitim mötesplats för hemmavarande 

föräldrar och dess funktion som en möjlighet för föräldrar att bryta den, ibland, upplevda 

känslan av att vara isolerade (Berg & Zetterström 1989). I och med denna funktion får 

föräldrarna möjlighet att bilda nya sociala nätverk och förhoppningsvis bryta den 

upplevda isoleringen som föräldraskapet kan medföra (Skolverket 2000). När föräldrarna 

har tagit steget till att besöka verksamheten, så tycker jag mig se med bakgrund av den 

tidigare forskningen, att de blir medskapare och upprätthållare av två centrala 
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socialisationsprocesser där den öppna förskolan verkar i egenskap av en 

socialisationsagent. Den första socialisationsprocessen innefattar föräldrarnas så kallade 

”föräldraskapade”. Med andra ord hur föräldrar tillsammans med andra föräldrar, barn 

och personal socialiseras in i rollen som föräldrar och där personalens funktion blir att 

stödja dem i denna process (Abrahamsson, Bing & Löfström 2009). Den andra 

socialisationsprocessen innefattar hur föräldrarna med invandrarbakgrund, får möjlighet 

att möta det svenska samhället. Via den öppna förskolan får de en möjlighet att öva det 

svenska språket, få en inblick i vad barnomsorgen har för intentioner samt möta svenska 

föräldrar. Personalens uppdrag blir att identifiera de olika behov föräldrarna kan tänkas 

ha, samt att vara medvetna om vilket närsamhälle den öppna förskolan verkar i och 

utforma verksamheten efter dessa faktorer (Ashley 1990, Gustafsson 1983).  Med den 

tidigare forskningen i åtanke och den öppna förskolans dubbla uppdrag där verksamheten, 

enligt skollagen (SFS 2010:800), ska utgå ifrån barnens behov men samtidigt beakta de 

vuxna besökarnas behov och intressen, framstår personalens uppdrag som oerhört 

komplext i relation till detta.  

 

Mitt kunskapsbidrag blir således att undersöka hur personalen på den öppna förskolan 

idag, 2016, upplever sin egen roll och verksamhetens roll i dessa processer, samt i relation 

till verksamhetens närsamhälle.   
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4 Teorianknytning 
 

I följande kapitel kommer jag att presentera det teoretiska ramverk som jag att har valt 

för att analysera och tolka studiens resultat. 

 

4.1 Socialisation  

Jag har mot bakgrund i den tidigare forskningen hävdat att det sker en rad olika 

socialisationsprocesser i den öppna förskolans verksamhet. Med begreppet socialisation 

menar Giddens (2003) den process där normer och värden överförs från en generation till 

en annan. Inom den öppna förskolans verksamhet intar föräldrarna en roll som just 

föräldrar och blir överförare av samhälleliga normer och värden. Processen är enligt 

Giddens ständigt pågående och generationsöverskridande där föräldraskapet har en 

central roll när det kommer till att reproducera och överföra kunskap och värderingar. 

Berg & Zetterström (1989) menar att de pågående socialisationsprocesserna i den öppna 

förskolan sker mer eller mindre avsiktligt, där samtalet mellan föräldrar och med 

personalen har en bärande roll. Personalen kan även fungera som förebilder när de 

integrerar med barnen och överför på så sätt kunskap och värderingar till både barn och 

föräldrar (a.a.). 

 

Giddens (2003) menar vidare att socialisationsprocesser sker i en rad olika så kallade 

socialisationsagenter och delar upp socialisationsprocesser i den primära och den 

sekundära socialisationen. Där den primära äger rum under barndomen och där familjen 

utgör en viktig socialisationsagent, där barnet lär sig språket och tillägnar sig kulturen. 

Den sekundära sker även den i barndomen men även under resten av livet och den öppna 

förskolan förstås i denna studie som ett exempel på en sekundär socialisationsagent. 

Angelöw et al. (2015) menar även de att familjen och skolan fungerar som en viktig 

socialisationsagent ”Där grundläggs till exempel människans moralföreställningar, 

könsroll, språk och självuppfattning” (2015:111). Enligt Giddens (2003) bör man ha i 

åtanke att socialisationsprocessen just är en process, där människor är aktiva medskapare 

av att reproducera samhällets normer och värden. Avslutningsvis är den öppna förskolan 

en viktig socialisationsagent där samtalen som personalen för med föräldrar och barn har 

en bärande roll i de socialisationsprocesser som sker i verksamheten (Berg & Zetterström 

1989). 
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4.1.2 Identitet   

 

Socialisation är således den process där vi tillägnar oss bland annat föräldraspråk och 

kultur men denna process inbegriper även människors identitetsskapande och 

utvecklande av den fria viljan (Giddens 2003). Giddens lyfter fram begreppen social 

identitet och personlig identitet. Där social identitet kan tolkas som hur andra människor 

ser på en persons utmärkande attribut till exempel att de är föräldrar och/eller lärare. 

Giddens menar vidare att ena attributet inte behöver utesluta det andra och innefattar ofta 

en kollektiv dimension ”/…/ och markerar att en individ är ”samma” som de andra. 

Gemensamma identiteter som grundar sig på en uppsättning gemensamma mål, 

värderingar eller erfarenheter kan utgöra en viktig bas för sociala rörelser” (2003:44). 

Detta kan till exempel liknas med föräldrarna i den öppna förskolan som har sina barns 

bästa i åtanke och som tillsammans med andra föräldrar och personal ”föräldraskapar” 

(Abrahamsson & Bing 2011).  

 

Den personliga identiteten tolkas just som en personlig utveckling av en människas unika 

identitet. Där bland annat en människas valfrihet och handlingsförmåga påverkar 

uppfattningen om sig själv (Giddens 2003). Giddens menar vidare att människor i dagens 

samhälle har en större valfrihet när det kommer till att forma den personliga identiteten. 

Det som förr var sammankopplat med till exempel social tillhörighet och/eller ett visst 

geografiskt område är nu förtiden friare och valmöjligheten blir därför ännu större. 

Giddens menar vidare att detta inte är helt konfliktfritt för individen, och tvingar individen 

att skapa sin identitet på egen hand. Abrahamsson, Bing & Löfström (2009) lyfter fram i 

deras forskning att just föräldraskapet innebär en ny typ av roll som kan kräva en 

omvärdering och eventuellt nyskapande av den personliga identiteten. En vilsen känsla 

kan uppstå hos nya föräldrar menar författarna där den öppna förskolan och personalens 

arbetssätt kan vara en hjälp på vägen.   

 

4.2 Närsamhället  

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och där den öppna förskolan kan verka som /…/en 

social och kulturell mötesplats som medverkar till en ökad kontakt och gemenskap mellan 

de boende” (Skolverket 2000:20) och där personalen bör ha en god kännedom om vilket 

typ av område som verksamheten verkar i (a.a.), så har jag valt att studera Brian Ashleys 

Arbeta i närsamhället (1985). Ashley lyfter fram ett arbetssätt som kan utföras i ett 
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bostadsområde, eller närsamhälle som han benämner det, och hur den processen kan leda 

fram till en positiv utveckling av området och av dess invånare. Den här typen av arbete 

kan vara demokratifrämjande och kan bidra till medborgarinflytande menar Ashley. Jag 

har således för avsikt att studera den öppna förskolan ur detta perspektiv och kommer i 

följande avsnitt att presentera Ashleys begrepp. 

4.2.1 Närsocial utveckling  

Ashley utgår från premissen att människor utvecklas i mötet med andra och att det är 

viktigt att ha nära relationer inom primärgruppen och att en negativ konsekvens av 

urbaniseringen medfört att människor nuförtiden lever allt mer anonymt och  åtskilda med 

få och små primärgrupper. Detta menar Ashley kan medföra en splittrad känsla som i 

förlängningen kan resultera i till exempel svårigheter att engagera sig i andra människor. 

För att motverka denna utveckling finns det en vilja hos bland annat politiker att återskapa 

samhället innan detta där människor levde och verkade inom ett begränsat geografiskt 

område och i en naturlig kontext, med positiva nätverk som en följd. Denna åter 

upprättning kan ske i närsamhället, dels i planeringen av till exempel nya bostadsområden 

och dels genom att utveckla aktiviteter i befintliga bostadsområden som främjar kontakter 

mellan människor. Ashley använder begreppet närsocial utveckling för att beskriva detta. 

Ashley menar att ”man måste identifiera de sociala krafter, som måste tyglas och 

uppmuntras i området, om man skall kunna hjälpa människor att inse sitt ömsesidiga 

beroende och sina gemensamma intressen” (1985:15) 

4.2.2 Närsamhällsarbetare 

 

Ashley (1985) benämner de personer som arbetar i en verksamhet i ett närsamhälle som 

närsamhällsarbetare eller som jag nämnt i kapitlet Tidigare forskning,  främjare. Ashley 

menar att: 

Allt arbete i närsamhället och grannskapet bygger på antagandet att 

”främjaren” hjälper samhället att utveckla medvetenhet om sina behov, 

formulera denna medvetenhet, organisera sig för att ta itu med behoven, 

välja mål för aktiviteter och program och organisera arbetet mot dessa mål. 

(1985:91)  

 

Ashley menar vidare att det är just människors upplevda anonymitetskänsla och 

upplevelsen av att vara ensam med sina problem som gör främjarens arbete viktigt. Det 

blir främjarens uppgift att bryta detta och få människorna att formulera behoven och 

utnyttja närsamhället potential och ”främjaren behövs för att människor ska lära och 

utvecklas. Främjarens mål är att underlätta inlärnings- och utvecklingsprocessen” 
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(1985:91). Det är med andra ord processen som är målet med arbetet och sett i den öppna 

förskolans verksamhet kan det innebära att personalen hjälper besökarna utvecklas till 

exempel i sin föräldraroll så att barnen får möjlighet att utvecklas. Främjarens uppgift är 

bland annat som tidigare nämnts att välja mål för aktiviteter som främjar deltagande. I 

alla typer av sociala möten så har deltagarna med sig diverse känslor och erfarenheter och 

Ashley menar att det är viktigt att i dessa möten och i närsocialt deltagande ”/…/ upptäcka 

förmågan att våga träffa andra människor, upptäcka att de har likartade behov och 

svårigheter och lära sig att man genom att delta i en process, kan lära sig att hjälpa sig 

själv och andra samtidigt” (1985:143). Personalens roll i den öppna förskolan kan, utifrån 

detta resonemang, kan vara att hjälpa föräldrarna att våga öppna sig och mötas i till 

exempel föräldraskapet. Genom erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan föräldrar, där 

personalen vägleder och uppmuntrar, kan till exempel föräldrars självförtroende öka. 

Denna nya erfarenhet och kunskap tar de sen med sig ut i närsamhället. Men för att detta 

ska kunna uppstå menar Ashley krävs det ett första deltagande, och att vissa typer av 

aktiviteter har en tendens att locka redan ”frälsta” eftersom det alltid finns en viss strävan 

efter homogenitet i en grupp. Därför behöver inte en verksamhet som till exempel den 

öppna förskolan direkt representera ett närsamhälles invånare.  
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5 Metod och material  
 

I följande kapitel kommer jag att presentera studiens tillvägagångsätt. Jag kommer att 

motivera mitt val av metod, vilka etiska överväganden som gjorts samt en kritisk 

granskning av metodval och material.  

 

5.1 Metod  

 

Jag har valt att genomföra en intervjustudie med hermeneutisk ansats, eftersom syftet 

med studien är att ta reda på personalens egna uppfattningar av den öppna förskolans 

verksamhet. Det är just viljan att förstå en annan människas uppfattningar och livssyn 

som är att inta ett hermeneutiskt tolkningssätt (Langemar 2008). Jag har transkriberat alla 

mina intervjuer och enligt Langemar så är denna kvalitativa metod att föredra vid olika 

typer av textanalyser.  

5.1.1 Intervjuerna 
 

Som datainsamlingsmetod till studien så har jag använt mig av semistrukturerade 

intervjuer, det vill säga att jag har kompletterat de sedan innan formulerade frågorna med 

följdfrågor och nya frågor som har uppkommit under intervjuns gång (Langemar 2008). 

”En semistrukturerad intervju öppnar för en förståelse av hur intervjupersonen skapar och 

använder innebörder i det sociala livet/…/” (May 2013:162). Enligt May så är idén bakom 

tekniken att det kan framkomma andra svar än tänkt, som kan innebära en vidare och 

djupare förståelse för människors världssyn. Langemar (2008) menar att intervjudatan 

måste ses i ljuset av intervjuarens tidigare kunskap och erfarenhet samt att det i 

intervjusammanhanget sker en tolkningsprocess från bådas håll där intervjudatan är 

beroende av dess kontext, det vill säga den öppna förskolan. Vidare menar Langemar att 

man bör sträva efter att få till ett djup i intervjuerna där själva förhållningssättet är av stor 

vikt för att få ut ett rikt material. Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en genuin vilja 

att förstå respondenten samt att verkligen inta ett lyhört förhållningssätt (a.a.).  

 

5.1.2 Genomförande  

 

Intervjuerna i denna studie bokades via mail och genomfördes på respondenternas 

respektive öppen förskola. Intervjuerna spelades in och varade mellan 35 – 55 minuter.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas villkor och med hänsyn till verksamheten, 

det vill säga innan öppning och under lunchpausen. Jag började med att presentera syftet 
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med intervjun och att fokus låg på deras personliga uppfattningar om den öppna 

förskolans verksamhet samt att min uppgift senare blir att tolka dessa uppfattningar. I 

slutet av två intervjuer kom det in föräldrar i lokalen, vilket kan ha påverkat 

respondenternas fokus, och eventuellt kan de ha upplevt att de inte kunde svara helt 

uppriktigt. Vid en intervju befann sig respondentens kollega till och från i lokalen, vilket 

även det kan ha påverkat känslan av att kunna svara uppriktigt.  

 
5.1.3 Urval  

 

Jag har för att motivera mitt val av område där de två öppna förskolorna verkar använt 

mig av begreppet socioekonomiska omständigheter. Jag syftar då på en typ av 

boendesegregation som innebär att städers olika bostadsområden blir allt mer socialt 

homogena där hög- och låginkomsttagare lever separerade från varandra. 

Socioekonomisk boendesegregation innebär en ökad polarisering mellan 

bostadsområdena på grund av avsaknaden på integration (Lilja & Pemer 2010). Angelöw, 

Jonsson & Stier (2015) menar i boken Introduktion till socialpsykologi att ”/…/ett 

samhälles socioekonomiska struktur formar samhällskaraktären hos sina medlemmar så 

att de vill göra det de måste göra. Samhällskaraktären har en viktig funktion, att tjäna 

samhällets behov av en viss karaktärstyp” (2015:122). Författarna menar att det är just 

via socialisationsprocesser som dessa kollektiva egenskaper utvecklas och befästs.   

 

Val av deltagare till undersökningen gjordes efter ett par privata besök på en av de öppna 

förskolorna under hösten 2015. Via samtal med två i personalen uppvisades ett intresse 

för vidare studier av den öppna förskolans verksamhet samt att de var positivt inställd till 

att medverka. De beskrev verksamheten och de närliggande öppna förskolornas 

arbetssätt, och den andra verksamheten valdes på grund av de olika socioekonomiska 

förutsättningarna i området. Undersökningsgrupperna består av tre stycken förskollärare 

och en barnskötare, två personer från respektive öppen förskola. De två kommunala 

öppna förskolorna som är med i undersökningen är belägna i två olika förorter till 

Stockholm och kommer i fortsättningen att benämnas med de fingerade namnen öppna 

förskolan Ormen och Flugan. Inom Stockholm stad är Kommunfullmäktige det högsta 

politiskt beslutande organet och det finns totalt 14 stycken stadsdelsförvaltningar med 

cirka 39 000 anställda. Inom den stadsdelsförvaltningen som jag har undersökt finns det 

totalt sex stycken öppna förskolor med en gemensam verksamhetsplan. På grund av 

tidsramen för denna uppsats så valde jag att endast undersöka två öppna förskolor inom 
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stadsdelsförvaltningen. Jag anser att de två undersökningsgrupperna representerar de 

övriga fyra öppna förskolornas förorter och därför kan användas som urvalsgrupp. Det 

hade dock, med mer tid till förfogande, varit intressant att intervjua all personal på de sex 

öppna förskolorna inom stadsdelsförvaltningen.    

 
5.1.1.1 Öppna förskolan Ormen 

 

Området har cirka 6000 stycken färre invånare än i området där öppna förskolan Flugan 

är verksam, och procentuellt bor det något färre barn i området. Cirka 20% av invånarna 

är utrikesfödda eller inrikes födda med två föräldrar som är utrikesfödda. Arbetslösheten 

ligger cirka 1% under snittet för Stockholms stad.   

 
5.1.1.2 Öppna förskolan Flugan  

 

I området är arbetslösheten cirka dubbelt så hög som snittet för Stockholms stad och ca 

70% av invånarna är utrikesfödda eller inrikes födda med två föräldrar som är 

utrikesfödda. Andel invånare med ekonomiskt bistånd ligger cirka 5% över snittet för 

Stockholms stad, jämfört med öppna förskolan Ormen som ligger en bra bit under snittet 

för andel biståndstagare.  

 

5.2 Materialbearbetning 

 

Langemar (2008) menar att när det kommer till att tolka en text så krävs det en god 

strukturering av materialet för att få fram ett tolkningsmönster, detta arbetssätt benämns 

som den hermeneutiska cirkeln och ”enligt den hermeneutiska cirkeln finns en 

växelverkan mellan kontext och innehåll, del och helhet samt mellan förförståelse och 

förståelse/…/” (Langemar 2008:42). I denna cirkel förnyar sig ständigt förförståelse och 

erfarenheter i och med att de föder varandra och resulterar förhoppningsvis i en mer 

nyanserad syn på tolkningsmönstret (Thurén 2003). Jag har transkriberat varje intervju 

efter respektive intervjutillfälle, detta för att lättare minnas händelser runt 

intervjutillfället. Jag analyserade de transkriberade intervjuerna och kodade dem efter 

återkommande teman, där jag har hela tiden försökt göra materialet rättvist. Detta 

resulterade i tre teman som även  lyfter fram  svaren på mina frågeställningar; 

Personalens strategier för att identifiera föräldrarnas behov, Personalens upplevda roll 

i den socialisationsprocess och det föräldraskapande som sker inom ramen för 

verksamheten samt Personalens upplevelser av närsamhällets betydelse i relation till 

verksamhetens utformning och deras arbetsuppgifter. Under dessa teman jämförde jag 
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sedan de två respondenternas svar i respektive verksamhet sinsemellan för att sedan ställa 

resultatet mot varandra i analysen. 

  

5.3 Etisk övervägning  

 

Jag har utgått ifrån de riktlinjer som Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) 

presenterar som de fyra allmänna huvudkraven vid forskning, det vill säga  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

varje intervjutillfälle så fick jag respektive respondents godkännande att spela in 

intervjun, samt att jag klargjorde att källdatan skulle behandlas konfidentiellt och att 

endast jag skulle ta del av materialet. De blev även informerade om att källdatan endast 

skulle används som underlag i min uppsats och sedan raderas. Jag upplyste dem även om 

att deltagandet i studien är frivilligt och att de endast svarar på de frågor de själva vill 

samt att de kan välja att avbryta deltagandet. Jag gjorde respondenterna medvetna om att 

alla namn, eventuella igenkänningsfaktorer och område kommer att, i möjligaste mån, 

anonymiseras (bilaga A - introduktionsbrev). Jag är dock medveten om att det finns en 

svårighet att utlova total anonymitet eftersom jag valt att beskriva de två öppna 

förskolornas områden samt kort beskriva respondenternas bakgrund och utbildning (se 

avsnitt 7.1 & 7.2). Jag har således vägt eventuell känslig information mot eventuell 

identifikation och sedan gjort avvägningen om dess relevans i studien (Vetenskapsrådet 

2011). Respondenterna var även medvetna om varandras medverkan i studien, vilket de 

godkände och inte uttryckte skulle utgöra något hinder för deras medverkan. 

Avslutningsvis erbjöd jag respondenterna att ta del av det slutgiltiga resultatet.  

 

5.4 Metod- och materialkritik  

 

De fyra intervjuerna genomfördes på respektive öppen förskola och det faktum att jag 

endast har intervjuat kvinnor kan eventuellt verka snedvridet, men eftersom det är 

övervägande kvinnor som arbetar inom den öppna förskolan (Skolverket 2005) så anser 

jag att de är representativa som urvalsgrupp. Thurén (2003) menar att man bör ha i åtanke 

att det finns en svårighet i att tolka andra människors uppfattningar utan att använda sig 

av sina egna erfarenheter och upplevelser. Jag som lärarstudent har till exempel med mig 

en viss förförståelse för utbildningsväsendet, och det faktum att jag själv har varit elev, 

arbetat inom barnomsorgen samt har barn som går på förskolan kan färga min analys om 

jag inte är observant på det. Jag har även läst forskning och litteratur som berör den öppna 
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förskolan och har vissa förhoppningar på det önskade resultatet av min undersökning. 

Thurén menar att dessa förhoppningar kan påverka min tolkning. Med detta sagt jag har 

jag haft detta i åtanke när jag genomförde intervjuerna till exempel genom att försöka 

förhålla mig så neutral som möjligt och gått in i intervjusituationerna med ett så öppet 

sinne som möjligt.  

5.4.1 Reliabilitet & Validitet  

 

Bryman (2008) lyfter fram huruvida reliabilitet och validitet kriterierna går att överföra 

till kvalitativforskning, eftersom kriterierna oftast används inom kvantitativforskning där 

en form mätning är i fokus. Begreppet reliabilitet innebär då istället en form av 

”tillförlitlighetskontroll” där frågan bör ställas om resultatet i undersökningen skulle leda 

till samma resultat om en annan forskare genomförde samma undersökning (Bryman 

2008, Thurén 2003). Extern reliabilitet inom kvalitativforskning kan vara en svårighet 

eftersom varje situation är unik och det är svårt att återskapa det sociala mötet som 

uppstod i den första undersökningen. Den andra forskaren behöver då försätta sig likande 

socialmiljö för att få till ett så likt möte och kontext som möjligt (Bryman 2008). För att 

höja reliabiliteten i min undersökning har jag som sagt spelat in mina intervjuer och 

transkriberat dem. Fokus har således legat på respondenten och jag har haft möjlighet att 

koncentrera mig på nyanser i respondenternas tonfall och kroppsspråk samt fånga upp 

intressant följdfrågor. Begreppet validitet innebär att man under hela undersökningens 

gång kritiskt ifrågasätter huruvida man håller sig till syftet med studien (Thurén 2003). 

Med andra ord att man i en kvalitativundersökning  ”/…/ observerar, identifierar, eller 

”mäter” det man säger sig ska mäta” (Bryman 2008:352). Det finns till exempel en risk 

att jag under intervjuernas gång, mer eller mindre avsiktligt, förfinat sättet jag presenterar 

frågorna på och i vilken ordning jag ställt dem. Detta eftersom jag genom tillägnat mig 

mer erfarenhet av intervjusituationer samt att jag eventuellt börjat ana ett samband.  Även 

en form av intern validitet är viktig när det kommer till att bedöma kausalitet i en slutsats, 

till exempel när det kommer till sambanden mellan olika faktorer och vad som faktiskt 

har påverkat dem (Bryman 2008). 

 

6 Resultat 
 

I följande kapitel kommer jag att redovisa resultatet av intervjuerna. De två öppna 

förskolornas resultat presenteras var för sig och är uppdelade i tre olika teman; 

Personalens strategier för att identifiera föräldrarnas behov, Personalens upplevda roll 
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i den socialisationsprocess och det föräldraskapande som sker inom ramen för 

verksamheten samt Personalens upplevelser av närsamhällets betydelse i relation till 

verksamhetens utformning och deras arbetsuppgifter.  

  

6.1 Öppna förskolan Ormen 

 

På öppna förskolan Ormen arbetar Sofia och Linda som båda är utbildade förskollärare 

med många års erfarenhet av arbete i förskola och skola samt som förskolechef. Linda 

var med och startade upp verksamheten och de har arbetat tillsammans i ett par år.  

 
6.1.1 Personalens strategier för att identifiera föräldrarnas behov  

 

Gemensamt för personalen på öppna förskolan Ormen är att de båda två menar att 

besökarna, både barnen och föräldrarna, ska känna sig sedda och välkomna när de besöker 

deras verksamhet. De uttrycker att det är viktigt att alla besökare blir bemötta i hallen, 

och om tid finns att de även blir avvinkade. De är även måna om att signalera till 

föräldrarna att de har möjlighet och tid att lyssna på dem när de vill eller behöver prata.  

”Jag tycker att man måste vara öppen för vad föräldrarna har för tankar när de 

kommer till oss, vad de förväntar sig av oss.” Sofia  

 

”Det gäller där att ha tålamod och vänta och lyssna. Det är jätteviktigt att låta de 

vuxna få prata. I gruppen eller med mig.” Linda 

 

Sofia upplever att de är måna om att signalera att alla är välkomna till deras verksamhet 

och att föräldrarna har möjlighet att vara sig själva och att det inte spelar någon roll vilket 

humör föräldrarna är på utan att ”man ramlar in i den man vill här, som man vill”. Sofia 

lyfter även fram att det är viktigt att ha en god kännedom om föräldrars nutida 

livssituation, till exempel vara uppmärksam på vad föräldrarna diskuterar med varandra 

för att sedan ta reda på mer information om ämnet. Hon menar att det även krävs en 

inblick i vad föräldrarna gör på fritiden, vad barnen gillar att läsa för böcker, och vilka 

filmer barnen tittar på.  

”/…/ man får plocka från egna erfarenheter och sånt, och så får man plocka från 

det som ligger aktuellt i tiden. Man får hålla sig medvetet informerad tycker jag 

för att hänga med i utvecklingen.”  Sofia  

 

Linda uttrycker att ett av den öppna förskolans huvudsyften är att lyssna på föräldrarnas 

behov, men menar samtidigt att det inte handlar om att komma med färdiga lösningar på 

dessa behov, utan att råda föräldrarna i vissa situationer. Till exempel hur de kan gå till 

väga för att få tillgång till en viss hjälp och att samtidigt ta föräldrarnas oro på allvar. Hon 
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lyfter även att det är viktigt att lyssna in hur mottagliga föräldrarna är för råden så att det 

inte sker missförstånd.  

”Många är stressade, många är osäkra förstagångsföräldrar och de tror att de 

har ögonen på sig att man ska vara jätteduktig. Man måste ha is i magen. Så är 

det. Man måste kunna avvakta och vänta för förr eller senare så blir det en öppning 

eller en förklaring.” Linda  

 

Sofia utrycker att det ibland kan vara svårt att hinna avsluta ett samtal, på grund av många 

besökare eller olika avbrott, och menar då att det är viktigt att man tar upp diskussionen 

vid ett annat tillfälle och återkopplar till föräldern. Detta just för att undvika missförstånd 

och för att bekräfta föräldern menar hon. Sofia lyfter även fram att det kan finnas en 

svårighet och en frustration i att enbart kunna erbjuda råd om till exempel vart föräldrarna 

ska vända sig med sina problem. Hon upplever det som att föräldrarna kan vara mottagliga 

för rådet på plats men inte vara förmögna att ta det avgörande steget för att få hjälp. 

”Det tycker jag kan vara svårt för ibland känner man att man vill leda mer. Oftast 

så ger man ju…eller jag tycker att jag ger ett tryggt råd och jag tror på det själv.” 

Sofia     

 
6.1.2 Personalens upplevda roll i den socialisationsprocess och det 
föräldraskapande som sker inom ramen för verksamheten 

 

Sofia och Linda på öppna förskolan Ormen uttrycker båda två att deras verksamhet är 

mer familjeinriktad än till exempel förskolans verksamhet, och Sofia utrycker det som att 

/…/ det är det som är det fina. Man får börja underifrån på något sätt”. De lyfter båda 

två att det hela tiden pågår diskussioner mellan föräldrar som bland annat berör 

föräldraskapet och att det finns en genuin vilja att ”göra det rätta” för sitt barn. Ett av de 

största samtalsämnena är rutinsituationer med barn, men även vad det finns för aktiviteter 

i området samt vilken förskola de bör välja. Linda upplever att föräldrarna tycks känna 

en stress runt att vara föräldralediga så lång tid som möjligt, men att vissa barn nog skulle 

må bra av att spendera tid ifrån sina föräldrar. Hon menar även att hon upplevt att föräldrar 

verkar oroliga över de val som måste göras i och med föräldraskapet.  

”Föräldrar ställs inför så många val idag så det skapar en osäkerhet. De ska först 

välja mödravårdscentral, sen barnavårdscentral. Så sen är det förskola och de 

tittar på enkätundersökningarna och det skapar väldigt stor oro.” Linda    

 

Även Sofia har uppmärksammat föräldrarnas oro men uttrycker det mer som att det 

handlar om en typ av medvetenhet, men att när föräldrarna känner att de saknar kunskaper 

i vissa ämnen så kan de uppvisa en viss oro kring detta. Hon upplever föräldrarna som 

nyfikna och att de är intresserade av att lära och diskutera med varandra och med 

personalen. 
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”De (föräldrarna) tänker väldigt mycket på sina barn. De vill vara ute, de vill vara 

inne, de vill hitta på aktiviteter och de tänker mycket på miljöval i kläder, 

ekologiska. Hur maten är tillagad, hur man värmer. Kemikalier och mycket sånt.” 

Sofia 

 

Vidare påpekar Sofia de fantastiska möten som sker mellan föräldrarna och deras barn 

under ett besök på öppna förskolan, men hon upplever att många föräldrar inte har tid 

eller är medvetna om dessa möten utanför verksamheten. Sofia menar att hon försöker 

förmedla detta samspel till föräldrarna ”Jaha jag kanske ska göra så här, stanna med 

vagnen ute och titta på maskar ute eller titta på fåglar eller grävmaskiner! Att man gör 

en paus så att barnet blir delaktigt, det kan jag ofta säga”. Även att göra föräldrarna 

medvetna om vilken typ av lärande som kan ske i vardagen genom lek är viktigt uttrycker 

hon. Sofia formulerar det som att denna typ av medvetenhet kan skilja sig från olika 

områden men att hon upplever att föräldrar i hennes nuvarande område har en ökad 

medvetenhet kring detta. Linda lyfter fram det pedagogiska materialet i verksamheten 

som stimulerande för föräldrarna att upptäcka vad de kan göra tillsammans med sina barn, 

till exempel materialet i ateljén, leksaker eller böcker. Hon är av åsikten att sångsamlingen 

är en inkluderande verksamhet för föräldrar med invandrarbakgrund samt ett bra sätt att 

få kontakt med barnen men att det egentligen handlar om att föräldrarna ska ha ett aktivt 

föräldraskap /…/ det viktigaste tycker jag är att visa på föräldern att så här kan man 

också göra, det här är en möjlighet. Det är föräldern och barnet som är det viktigaste”  

 

Sofia och Linda ger båda uttryck för den öppna förskolans verksamhet som bärare av 

samhällsinformation. Sofia upplever det som lustfyllt när hon kan ge föräldrarna praktiska 

råd om hur de kan förenkla sina vardagsrutiner. Eller mer samhälleliga råd som till 

exempel var man bör ha barnet placerat när man går tillsammans på en trottoar. ”/…/ hur 

man håller ett barn vid barnvagnen, att de ska gå innerst. Såna här små saker, det här är 

bara en sak. Men det finns mycket såna här saker att tipsa om.” Sofia är av uppfattningen 

att det är deras uppgift som personal är att kunna tipsa om vilka aktiviteter till exempel 

biblioteket tillhandahåller och vad som händer i närsamhället överlag. Vidare uttrycker 

Sofia det som att ”/…/ jag tycker att de uppskattar tips, men sen om det är allvarliga 

saker som måste gå genom kommunen så måste vi ta till hjälp, då ska vi inte sköta det 

själva.” Hon trycker på att det är deras uppgift att lära känna familjerna så att de 

återkommer, och att det är extra viktigt när det kommer till familjer som hon upplever 

kan vara behov av extra stöd. Kroppsspråk och sättet hon uttrycker sig på är extra viktigt 

i dessa situationer menar hon.  
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Linda är av uppfattningen att det är det  goda samarbetet med närsamhällets 

barnavårdscentral som spelar en stor roll när det kommer till att föräldrarna blir 

introducerade för verksamheten. Hon menar att barnavårdscentralens mammagrupper har 

en tendens att fortsätta att existera i den öppna förskolans verksamhet efter att barnen 

blivit äldre, detta efter råd från just barnavårdscentralen. Vidare uttrycker Linda att det 

krävs en god kännedom om närsamhället och stadsdelsförvaltningen /…/ vilka kanaler 

det finns och vilka människor man ska prata med”. Vidare är Linda av uppfattningen att 

den verksamheten kan fungera som en plattform för att lära sig det svenska språket och 

att de i största möjliga mån försöker tala svenska med de besökare som inte har språket. 

Hon berättar vidare att de vid starten för ett par år sedan nästan enbart hade föräldrar med 

svenskbakgrund men att fler etniciteter har börjat besöka verksamheten och att detta beror 

på att ryktet har spridit sig. 

 

6.1.3 Personalens upplevelser av närsamhällets betydelse i relation till 
verksamhetens utformning och deras arbetsuppgifter.  
  

Linda berättar om att öppna förskolan Ormen startades på initiativ av en föräldragrupp 

som representerade närsamhället den nu är verksam i och att föräldrarna tog kontakt med 

politiker för att driva igenom att verksamheten startades. Linda utrycker det som att hon 

upplevde att hennes tidigare erfarenheter av stadsdelsförvaltningen och arbete i 

närsamhället var av stor vikt när det gällde att starta upp verksamheten och ta reda på 

vilka behov föräldrarna hade. Vidare uttrycker både Linda och Sofia att de boende i 

närsamhället verkar ha det bra ställt ekonomiskt, att de är socialt stabila samt att de verkar 

ha väl utvecklade sociala nätverk.  

”Jag kan tycka att de är ganska välutbildade och att det finns släkt till dem men 

kanske inte här i Stockholm utan dom har flyttat till Stockholm så har de släkt lite 

utspritt i Sverige. Många har ett gott släktband, men det finns också många som 

inte har någonting och bara kommer som mamma, pappa och ett barn och inte 

känner några och inte har någon släkt här och det blir lite ensamt för dem. Så dom 

två finns” Sofia 

 

Vidare utrycker de en övertygelse om att föräldrar och barn har möjlighet att träffa nya 

vänner och bekanta i och med besöken och Sofia uttrycker det som att ”/…/ det kanske 

det vi är till för att man knyter ihop lite band. När de träffas med barnen så har de kanske 

sällskap här ifrån och sen kanske de gör ett möte i mataffären, parken eller bussen och 

tunnelbanan så blir de enklare för dem att heja. Så här kanske dom startar ett ansikte 

som dom ser, så kan jag tycka”. Hon ger uttryck för att det blir lättare för föräldrarna att 
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ta kontakt utanför verksamheten då det finns en igenkänning och ett tidigare möte. Men 

samtidigt upplever hon att det är lättare för föräldrarna i detta närsamhälle att till exempel 

åka in till stan jämfört med föräldrar i det område där öppna förskolan Flugan ligger (där 

hon arbetade tidigare). Detta upplever hon bero på ”hur man är medveten om aktiviteter 

och dagens rutiner och vardag.   

 

6.2 Öppna förskolan Flugan  

 

På den öppna förskolan Flugan arbetar Elin och Johanna. De har båda lång erfarenhet av 

arbete med barn i förskolan och Elin är utbildad barnskötare och Johanna utbildad 

förskollärare. Johanna var med och startade upp verksamheten och de har arbetat i drygt 

ett år tillsammans.  

 
6.2.1 Personalens strategier för att identifiera föräldrarnas behov  

 

Gemensamt för personalen på öppna förskolan Flugan är att de båda uttrycker att det är 

de är verksamhetens syfte att skapa roliga och positiva möten med föräldrarna. Elin 

formulerar det som att det är viktigt att föräldrarna trivs och att det är en utmaning att 

försöka skapa roliga aktiviteter som fångar föräldrarnas intresse. Vidare menar Johanna 

att det är viktigt att ha ett genuint intresse av de som besöker verksamheten och att varje 

besökare blir hälsade på när de kommer och att de känner sig sedda så att de fortsätter att 

komma tillbaka.   

”Målet är ju att dom barn som växer upp här ska ha nu ska ha föräldrar som mår 

bra och föräldrar som klarar sig bra sen och det är ju liksom målet /…/ om vi kan 

ge någon slags botten här , en grund, så är de ju jättekul, fantastiskt roligt!” 

Johanna 

 

Johanna beskriver att syftet med den öppna förskolans verksamhet ser olika ut. ”Jag tror 

att varje öppen förskola, man måste titta på utifrån det område man är i, olika områden 

har olika behov”. Hon uttrycker även att det krävs en god lokalkännedom och en kunskap 

om vilket typ av stöd föräldrarna i närsamhället kan tänkas behöva. ”Man sen får man ju 

titta på vad man behöver ha för specialkompetenser eller inriktningar eller samarbeten 

med andra aktörer för att kunna nå just den befolkning där den öppna förskolan är, så 

det är ett viktigt uppdrag”. Johanna använder närsamhället som öppna förskolan Ormen 

är verksam i för att exemplifiera att även föräldrarna där behöver stöd ”behoven finns på 

båda ställena men de ser olika ut och då måste vi rikta in oss därefter så att säga”.  

Elin formulerar det faktum att många familjer saknar socialt umgänge och att deras 

verksamhet fungerar som en kontakt mellan föräldrar och att de försöker skapa situationer 
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där de hjälper föräldrar att få kontakt, som förhoppningsvis kan fortsätta utanför 

verksamheten.   

”Johanna och jag brukar alltid göra så här att den ena äter och den andra är med 

föräldrarna, vi har ju inte stängt under lunchen så då passar man på att äta när 

man ser att de börjar värma barnens mat, och så är det trevligt att man sitter och 

snackar med föräldrarna”. Elin   

 

Johanna upplever det som att en del som besöker verksamheten verkar ha tråkigt hemma 

och kommer för att dricka en kopp kaffe och låta barnet leka, medan en annan del vill 

träffa nya vänner eftersom de inte arbetar längre och får sen sociala biten därifrån. ”Andra 

vill bryta sin isolering eftersom man inte känner så många i Sverige, man kanske inte 

känner nån, kanske bara har sin man och barnet, och en del kommer hit för att lära sig 

språket”. Vidare uttrycker Johanna en svårighet i att nå de mammor som inte vågar ge 

sig ut i närsamhället för att de upplever det som skrämmande och att de inte kan språket 

”/…/ man känner sig väldigt isolerad och olycklig och det tror inte jag är bra för barn 

att växa upp med en mamma som mår så dåligt och bara går inne hela tiden /…/”. Hon 

formulerar det som att dessa mammor inte har en möjlighet att ta ett steg ut i det svenska 

samhället, därför är det viktigt att hitta på aktiviteter där det inte krävs något språk. 

 

6.2.2 Personalens upplevda roll i den socialisationsprocess och det 
föräldraskapande som sker inom ramen för verksamheten 

 

Johanna beskriver sin utbildning i generellt föräldrastöd, som kommunen erhåller och 

erbjuds till föräldrar boende i staden, som användbar när det kommer till att stödja 

föräldrar i deras föräldraskap. Hon uttrycker att det är i gemenskapen i verksamheten som 

ett lärande och utbyte av information kan ske.  

”Vi uppmuntrar gärna att föräldrarna ger tips och förslag och så försöker 

man…hade inte du något som du testat någon gång? Det är ju också ett sätt att få 

igång konversationen mellan föräldrar om de inte har det redan. Så de lär mycket 

från varandra /…/ Det kan vara bra att ha till exempel en förälder som har fyra 

barn här…Äh så var min andra! Äh det går över!” Johanna 

 

Även Elin uttrycker vikten av att skapa situationer där föräldrarna kan få en inblick i hur 

det kan gå till i olika vardagsrutiner ”/…/ att sitta tillsammans med andra barn är ju lite 

grann av det som ger ett lärande och inte ha telefoner och paddor som står på”. Elin och 

Johanna ger båda två uttryck för att det pågår ett lärande mellan föräldrarna och Johanna 

exemplifierar detta genom att beskriva hur det kan gå till när barnen får måla ”svenska 

föräldrar sliter av kläderna direkt och sätter ner dom i stolen och dom får kladda. Medan 

invandrarföräldrar…nej det blir smutsigt vi måste tvätta…så är det en bra träning inför 
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förskolan sen det är så här det kommer bli /…/ och sen att de upptäcker hur kul barnen 

har det när de får kladda”  

 

Johanna och Elin ger båda två uttryck för att den öppna förskolans verksamhet kan ses 

som en brygga ut i det svenska samhället och en arena för språkträning för föräldrarna. 

Johanna upplever att ett av deras uppdrag just är att locka ut folk i samhället.  

”Det är ju så med (namnet på området)föräldrar, om man inte har det här med 

språket och modet och sitter hemma mycket så kommer man inte till andra ställen. 

Det är ju det här att jag inte fattar va dom säger … nej …jag pratar så dålig 

svenska. Om man inte fångar upp dom och säger att man följer med, vi går 

tillsammans! /…/ Elin  

 

Elin exemplifierar detta genom att berätta om hur de en gång i veckan går tillsammans 

med föräldrar och barn till biblioteket i närsamhället och deltar i sagoläsning, och visar 

hur föräldrarna kan låna böcker samt att det finns litteratur att tillgå på deras hemspråk. 

De har bland annat även gjort besök på Kulturhusets Rum för barn och Stadsbiblioteket 

inne i stan. Både Johanna och Elin beskriver även hur de en gång veckan anordnar 

cykelkurser för föräldrar som inte kan cykla, främst kvinnor, där nya kontakter knyts och 

det svenska språket kan övas på ett lustfyllt sätt. Både Elin och Johanna uttrycker det 

lustfyllda och lärorika i att möta människor från olika kulturer och beskriver det som ett 

ömsesidigt utbyte samt en tillfredsställelse att kunna hjälpa till. ”Hur funkar det svenska 

samhället? Varför gör svenskar som dom gör? Och hur tänker svenskar, det blir ett 

väldigt utbyte för varandra” menar Johanna. Vidare beskriver både Elin och Johanna hur 

de bland annat brukar hjälpa föräldrar som inte har språket att söka information på 

internet, ringa samtal till myndigheter, fylla i blanketter, söka förskoleplats och hjälpa 

dem med läxor från SFI. 

”Allt som vi pratar om, och nu tänker jag främst på invandrarföräldrar, de säger 

ofta åhhh nu har vi lärt oss nya ord idag, kan du skriva ner det så jag kan visa min 

man! /…/” Elin  

 

Johanna upplever att de kan bistå med mycket hjälp men att de inte har kompetensen att 

möta alla behov. Hon beskriver att de har en föräldrarådgivare som kommer en gång i 

veckan och cirkulerar i verksamheten men som även håller i gruppdiskussioner. 

Verksamheten får även besök av en studievägledare från arbetsförmedlingen en gång i 

veckan samt att de även bjuder in gäster, till exempel en dietist, språkpedagog och från 

Cykelfrämjandet för att informera om hjälmar.    

”Grundtanken är ju så här att det är barnet som är i fokus, barnet är alltid i fokus. 

Men för att barnet ska kunna må bra så måste också föräldern må bra och det är 

där vi tittar mycket på hur mår föräldrarna? /…/ Men det är barnet som är i fokus 
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för det låter väldigt mycket nu att det är föräldrarna som är i fokus men det finns 

en baktanke med det hela.” Johanna 

 

6.2.3 Personalens upplevelser av närsamhällets betydelse i relation till 
verksamhetens utformning och deras arbetsuppgifter 

 

Både Johanna och Elin är av uppfattningen att närsamhället där öppna förskolan Flugan 

verkar är ett så kallat mångkulturellt område. De upplever båda två att det är mest kvinnor 

som besöker verksamheten och att en del av dem aldrig mött det svenska språket innan, 

men att det  även är en stor andel av besökarna som är från Sverige ursprungligen. Johanna 

menar att det har satsats mycket resurser i området och att det pågår en diskussion i 

kommunen huruvida det bör öppnas ett medborgarkontor och familjecentral eftersom 

området anses som utsatt.  

”Vi fokuserar väldigt mycket på att hjälpa dom i utsatta områden, socialtjänsten 

ska in och det är mycket tunga saker men det är inte alla som har problem bara 

för att man kommer från ett annat land /…/ Johanna 

   

Samarbetet med barnavårdscentralen är något som saknas när det kommer till att få 

kontakt med föräldrar i närområdet menar Johanna. Hon upplever att de måste arbeta på 

ett annat sätt än de andra öppna förskolorna i stadsdelsförvaltningen. De måste använda 

sig av en mer aktiv metod och Johanna beskriver hur de har suttit i väntrummet på 

barnavårdscentralen för att upplysa föräldrarna om verksamhetens existens. Vidare 

berättar hon om att de är aktiva olika samhällsnätverk, lokalprojekt och har kontakt med 

skolor samt kyrkan. ”Då går vi dit, då syns vi och så hörs vi och förhoppningsvis är det 

någon som nappar eller blir intresserad.  
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7 Analys 
 

I följande kapitel analyseras och jämförs de två öppna förskolornas resultat med hjälp av 

det teoretiska ramverket. Jag har valt att dela upp analysen i tre huvudteman, men 

eftersom resultaten tangerar varandra så återkommer somliga diskussioner i flera teman.  

 

7.1 Personalens strategier för att identifiera föräldrarnas behov 

  

Jag har tidigare lyft fram Ashleys (1990) resonemang om att den öppna förskolans unika 

särdrag och förutsättningen för dess existens, är att föräldrarna känner att deras behov blir 

tillgodosedda så att de fortsätter att besöka verksamheten. Att just föräldrarnas behov  har 

en särställning betonar personalen på de två öppna förskolorna och de uttrycker att det 

just är det behovet som ligger till grund för verksamheternas utformning, trots att 

verksamhetens styrdokument främst har barnen i åtanke. Ashley menar även att 

närsamhällets behov har en betydande roll för hur det närsamhällsarbete som personalen 

utför utvecklas. Sett i ljuset av detta är besökarna på Flugan av en mer heterogen karaktär 

i jämförelse med öppna förskolan Ormens besökare och kanske är det därför personalen 

inte ger uttryck för att närsamhället har en lika stor inverkan på utformningen av 

verksamheten. Det vill säga att den relativt homogena föräldragruppen som besöker deras 

verksamhet uttrycker inte behovet att till exempel få hjälp med att integreras i samhället.  

Detta ligger i linje med de Allmänna råden för öppna förskolan (2000) som menar att 

olika verksamheter kan ha mer eller mindre uttalad stödjande funktion beroende på hur 

närsamhällets behov ser ut.  

 

Enligt Samuelssons (2012) rapport ger föräldrarna uttryck för att mötena som sker inom 

verksamheten kan upplevas som ytliga och svåra att förflytta utanför den öppna 

förskolans lokaler. Trots detta verkar föräldrarna, enligt personalen i min studie, fortsätta 

att besöka och uppskatta verksamheten. Personalen menar att ett av den öppna förskolans 

syften är att skapa roliga och positiva möten med föräldrarna, och för att få till stånd dessa 

möten skapar de aktiviteter som hjälper dem att få kontakt som de sedan kan flytta utanför 

verksamheten. Detta kan eventuellt peka på skillnad på upplevt behov kontra faktiskt 

behov som personalen tillskriver föräldrarna. Eventuellt är många föräldrar nöjda med de 

slumpmässiga och korta möten som sker och har inget behov av att utveckla mötena 

ytterligare. För de föräldrar som eventuellt är ute efter nya sociala nätverk är aktiviteterna, 
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precis som en i personalen uttrycker, en möjlighet till en första kontakt som underlättar 

till fortsatt kontakt när föräldrarna sedan stöter på varandra ute i närsamhället.  

 

Personalen ger uttryck för en rad olika strategier för att identifiera föräldrarnas behov. 

Skolverket (2000) menar att det krävs utbildning och erfarenhet hos personalen för att 

kunna identifiera och möta dessa behov, samt att verksamheten har möjlighet att hjälpa 

föräldrar att bryta isolering och erbjuda socialt nätverkande. Personalen på de två öppna 

förskolorna formulerar att många av familjerna saknar sociala nätverk i form av släkt som 

inte bor i Sverige eller bor någon annanstans i landet. Detta resonemang stämmer överens 

med Berg & Zetterströms studie (1989) om att föräldrarnas besök på den öppna förskolan 

blir en legitim anledning att bryta den fysiska och sociala ensamhet som kan uppstå i ett 

närsamhälle. Dock uttrycker inte personalen på öppna förskolan Ormen att bryta den 

upplevda isoleringen skulle vara den största anledningen till besöken i verksamheten. En 

möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att besökarna på Ormen har det relativt bra 

ställt ekonomiskt med naturliga kontakter ute i samhället i form av arbete de är 

föräldralediga ifrån, släktningar, samt att de är mer medvetna om vilka samhälls-

funktioner som finns att tillgå.  

 

Vilken anledning som än ligger bakom föräldrarnas besök så ger personalen uttryck för 

att de strävar efter en ”öppenhet” i verksamheten som har för avsikt att inkluderar så 

många som möjligt, där det finns möjlighet för föräldrarna att bara komma och vara som 

de vill. Detta kan liknas med Berg & Zetterström (1989) ”bara vara” mentalitet som bidrar 

till att det uppstår så kallade tillvaroorienterade nätverk. Personalens roll i den öppna 

förskolan kan, utifrån detta resonemang, vara att hjälpa föräldrarna att våga öppna sig och 

mötas i till exempel föräldraskapet, eftersom föräldrarna till stor del är medskapare i 

verksamhetens utformning. Dock kanske en del föräldrar känner att den nya roll och den 

nya identiteten de blivit tilldelade i och med besöket, gör att de inte känner att de vågar 

eller kan delta i denna nya situation. Då blir personalens roll som främjare, i samspel med 

föräldrarna, att få till en utvecklingsprocess och på så sätt växa i föräldraskapet (Ashley 

1985). Detta exemplifieras av personalen på öppna förskolan Ormen som lyfter fram att 

de är måna om att signalera att de är mottagliga för samtal samt att det krävs en god 

inblick i familjernas livssituation och en god människokännedom.  
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7.2 Personalens upplevda roll i den socialisationsprocess och det 

föräldraskapande som sker inom ramen för verksamheten 

 

Giddens (2003) talar om de socialisationsprocesser som äger rum i olika typer av 

socialisationsagenter, där den primära och den sekundära socialisationen äger rum. Ett 

exempel på hur den öppna förskolan kan ses som en socialisationsagent är att personalen 

på de två öppna förskolorna beskriver de lustfyllda mötena som sker varje dag i 

verksamheten. De lyfter främst fram mötena med föräldrarna samt mötena sinsemellan 

föräldrar. I beskrivningen av dessa möten tilldelas barnen en väldigt liten roll och personal 

på öppna förskolan Flugan uttrycker det som att grundtanken är att barnet är i fokus, men 

för att barnet ska må bra krävs det att föräldrarna mår bra. Detta stämmer överens med 

Ashleys syn på att ”personalen kan bara arbeta med barnen med och genom föräldrarna 

/…/ (1990:56). Detta är även ett uttryck för det föräldraskapande, som tillsammans med 

personalen, sker inom ramen för den öppna förskolans verksamhet (Abrahamsson, Bing 

& Löfström 2009).  

 

Abrahamsson et al. (2009) nämner i sin utvärdering att föräldraskapet är en extra stor 

drivkraft till förändring hos föräldrarna och att den nya rollen som förälder kan vara svår 

att axla. Personalen har då en betydande roll som socialisationsagenter. Personalen på 

öppna förskolan Ormen uttrycker detta som att de medverkar och bjuder in till 

diskussioner som rör bland annat föräldraskapet, men även som att de förmedlar 

samhälleliga råd och tips. På öppna förskolan Flugan däremot ger personalen uttryck för 

att de fungerar som en länk ut i det svenska samhället, till exempel genom att följa med 

till biblioteket eller hjälpa till att ringa samtal till myndigheter. Personalens roll som 

socialisationsagenter innebär i detta fall att fungera som medskapare i föräldraskapet i 

relation till vad det innebär att vara förälder i Sverige. Detta resonemang liknas med 

Abrahamsson et al. som menar att just likheter och skillnader i föräldraskapet samt 

kulturella skillnader kan synliggöras inom ramen förverksamheten. Personalens roll blir 

i linje med vad Gustafsson (1983) menar, en representant för den svenska synen på 

lärande och att den öppna förskolan fungerar som ett fönster in i utbildningsväsendet för 

föräldrar med invandrarbakgrund. Ett bra exempel på denna typ avsiktliga socialisation 

(Berg & Zetterström 1989) är exemplet att låta barnet få kladda med målarfärgen. 

Personalen använder en grupp föräldrar för att statuera en barnsyn och förbereder 

samtidigt föräldrarna på vad som komma skall i förskolan. Med andra ord har personalen 

skapat en aktivitet, där en grupp föräldrar fungerar som överförare av synen på lärande 
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till en annan grupp. Samtidigt som föräldrarna har chansen att nätverka och öva det 

svenska språket.  

 

Giddens (2003) menar att den sociala identiteten tolkas som hur människor ser på 

varandras attribut. I och med föräldraskapet kan den sociala identiteten, som till exempel 

en anställning kan utgöra, skifta fokus. Detta kan även gälla för en person som kommer 

ny till ett land där det utmärkande attributet, som till exempel en viss nationell tillhörighet 

kan utgöra, förändras. Bing och Löfström (2009) menar att just personalens arbetssätt kan 

fungera som en hjälp på vägen till denna nya identitet. För föräldrar med 

invandrarbakgrund kan även det faktum att vara ny i ett land, lära sig språket samt axla 

rollen som förälder innebära en väldigt stor påfrestning och kräva omskapande av den 

personliga identiteten (a.a.). Personalen på öppna förskolan Flugan beskriver hur de 

arbetar aktivt med just föräldrar med invandrarbakgrund där de skapar aktiviteter, till 

exempel cykelskolan, som uppmuntrar till nya kunskaper, språkträning samt möjlighet 

till nya kontakter. De flesta aktiviteter sker med närsamhället som en scen. På öppna 

förskolan Ormen ger personalen uttryck för den föräldrasocialisation som sker med 

personalen och den öppna förskolan som socialisationsagent, detta genom att överföra en 

viss typ av barnsyn till föräldrarna. Denna barnsyn är inbyggd i strukturen i den öppna 

förskolans verksamhet och överföringen av den sker mer eller mindre oavsiktligt, med 

mer eller mindre medvetenhet (Berg & Zetterström 1989). Personalen ger exempel på 

detta genom att lyfta fram sångsamlingen som en viktig aktivitet samt att lekmaterialet 

och barnlitteraturen kan fungera som en introduktion till ett ”aktivt föräldraskap” som en 

av dem uttrycker det. En mer medveten överföring av denna barnsyn ger personal på 

Ormen utryck för när hon beskriver att hon brukar ge föräldrarna rådet att ta sig tid att 

upptäcka saker med sitt barn när de går på promenad tillsammans.       

 

Abrahamsson & Bing (2011) använder sig av termen professionell följsamhet för att 

synliggöra, och för att lättare utvärdera det arbetssätt som personalen utför (termen 

påminner om Ashleys begrepp främjaren). Öppna förskolan Flugans aktiva lunch är ett 

bra exempel på de tre mekanismer som Abrahamsson & Bing menar är kännetecknande 

för detta arbetssätt. Där själva verksamheten och aktiviteten, lunchen, fungerar som en 

arena för ömsesidigt lärande och ett tillfälle att skapa nya kontakter (pedagogiska och 

sociala mekanismen). I dessa möten sker den psykologiska mekanismen, det vill säga att 

i det föräldrakapandet som sker har föräldrarna möjlighet att utvecklas i sin föräldraroll. 



  
 

34 

Som Elin uttrycker det ”/…/ att sitta tillsammans med andra barn är ju lite grann av det 

som ger ett lärande och inte ha telefoner och paddor som står på”. Föräldrarnas 

självförtroende höjs när de ser att barnen trivs och äter, de får samtidigt möjlighet att 

observera hur andra föräldrar löser vissa situationer. Personalen finns där och stöttar och 

hjälper till att föra samtalet framåt genom att inkludera föräldrar i samtalet samtidigt som 

de uppmuntrar och ger råd.  

 

7.3 Personalens upplevelser av närsamhällets betydelse i relation till 

verksamhetens utformning och deras arbetsuppgifter 

 

Ashley (1985) använder sig av begreppet närsocial utveckling för att beskriva hur det, i 

ett närsamhälle, upprättas olika verksamheter som har för avsikt att möjliggöra nya möten 

mellan människor. Personalen på förskolan Ormen beskriver en sådan närsocial 

utveckling när de berättar om hur verksamheten startades på initiativ av föräldrar boende 

i närsamhället. Den öppna förskolan Flugan startades på uppdrag av kommunen och 

personal på Flugan menar att detta var för att närsamhället ansågs som ett så kallat utsatt 

område med många invånare som inte deltog aktivt i det svenska samhället. Även detta 

kan beskrivas som närsocial utveckling trots att behovet uppmärksammades från 

kommunen (a.a.). Skillnaderna mellan de två verksamheterna kan bero på att det i Ormens 

närsamhälle fanns föräldrar som hade förmågan att identifiera ett saknat behov, och med 

gemensamma krafter uppbringa en verksamhet där dessa behov kunde tillfredsställas. I 

Flugans närsamhälle krävdes det dock hjälp utifrån för att kunna identifiera behovet, för 

att föräldrarna sedan skulle kunna förenas i ett gemensamt intresse, föräldraskapet. 

 

Ashley (1985) beskriver att det finns en risk för att en verksamhet i ett närsamhälle endast 

lockar människor som redan är medvetna om dess existens och har förutsättningarna att 

utnyttja det verksamheten har att erbjuda. Personalen på öppna förskolan Flugan använder 

båda två ordet ”locka” när de beskriver deras arbetssätt i just deras närsamhälle. De ger 

som sagt uttryck för att de måste arbeta på ett annat sätt för att medvetengöra 

verksamheten för invånarna i närsamhället, och där fokus ligger på att hjälpa föräldrar i 

det ”utsatta området”. De beskriver till exempel hur de sitter i väntrummet på 

barnavårdscentralen och informerar föräldrarna samt att de även deltar i närsamhällets 

arrangemang.  Ashley menar just att detta första närsociala deltagande är viktigt för att 

personalen ska få en chans att medvetengöra för föräldrarna det möjliga utbyte de kan ha 

av varandra och på så sätt starta den process som kan leda till närsocialutveckling. Öppna 
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förskolan Ormens personal uttrycker att de inte är i behov av detta arbetssätt, trots att det 

i deras närsamhälle säkerligen finns föräldrar som skulle behöva ”lockas” vilket kan 

utesluta att de får ta del av verksamheten.  

 

I Berg & Zetterströms belyser att den öppna förskolans verksamhet befinner sig mellan 

två olika sfärer, där föräldrarna bland annat får tillgång till en myndighet. Detta dubbla 

uppdrag tas även upp av Gustafsson (1983) och Ashley (1990) som menar att det är viktigt 

att personalen inte framställer sig som experter och att de besitter tillräckligt med 

erfarenheter så att de vågar belysa en viss problematik för föräldrarna. Det kan förklara 

att personalen på de båda öppna förskolorna ger olika uttryck för hur de bland annat tar 

hjälp av och utnyttjar stadsdelsförvaltningens hjälpresurser. Det sker dock i, delvis, olika 

former och omfattning. På öppna förskolan Flugan tar de, flera gånger i veckan, in 

personer som kan hjälpa dem att uppfylla det behov som föräldrarna uppvisar. De får till 

exempel besök av en familjerådgivare och studievägledare. På öppna förskolan Ormen 

upplever personalen inte att föräldrarna är i samma behov av denna typ av uppsökande 

besök, de menar att de visst kan hjälpa till att råda föräldrarna vart de kan vända sig men 

inte i ett förebyggande syfte. Huruvida detta betyder att föräldrarna faktiskt inte är i behov 

av stöd, eller att de behov som uppvisas har personalen mer erfarenhet av och utbildning 

för att möta. Detta jämfört med Flugans verksamhet som till exempel tar ett större ansvar 

för integrationen i närsamhället. Personalen på de två öppna förskolorna uttrycker dock 

att de måste vara medvetna när deras kompetens inte längre räcker till och när experthjälp 

måste kallas in. Som personal på Ormen uttrycker det, att det kan vara en svårighet att 

bara råda föräldrarna att söka en viss hjälp och att inte falla för frestelsen att leda dem.   

 

Giddens (2003) talar om socialisationsprocessen som just en process, där människor är 

aktiva medskapare när det kommer till att reproducera samhällets normer och värden. 

Detta blir tydligt på de två öppna förskolorna, där personalen ger uttryck för att den öppna 

förskolans verksamhet som bärare av samhällsinformation. Där föräldrarnas intressen och 

behov är medskapare till det upplevda behovet av en viss information, behovet av 

information ser dock annorlunda ut orsakat av vilket närsamhälle den öppna förskolan är 

verksam i.    
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8 Diskussion 
 

Syftet med denna studie har  varit att undersöka hur personalen på den öppna förskolan 

uppfattar att verksamheten och hur deras arbetsuppgifter formas av det omgivande 

närsamhället och av de föräldrar som besöker verksamheten. Samt att belysa hur 

personalen upplever sin roll i de socialisationsprocesser som äger rum inom ramen för 

verksamheten. Jag kommer inledningsvis att föra en diskussion kring resultatet, för att 

sedan föra en metoddiskussion där studiens generaliserbarhet diskuteras samt ge förslag 

på vidare forskning.   

 

8.1 Diskussion kring personalens strategier för att identifiera 

föräldrarnas behov 

 

Den intervjuade personalen i denna studie styrker Ashleys (1990) resonemang, trots att 

hans arbete är 26 och 31 år gammal. Han menar att det är föräldrarnas behov som är i 

fokus för verksamheternas fortsatta existens, samt att olika närsamhällen ger uttryck för 

olika typer av behov. Vilket resulterar i att även syftet med verksamheten ser olika ut för 

olika verksamheter. Dock menar Ashley (1985) att det finns en svårighet kring när 

människors olika behov ska uppfyllas. Risken finns att verksamheten upprättas på 

generella antaganden om vilka dessa behov egentligen är och upprättas således på diffusa 

grunder. Eller så måste de faktiska behoven ge vika för det som redan finns att tillgå och 

personalen tvingas utforma verksamheten efter detta istället för tvärtom för att rättfärdiga 

dess existens. Med den öppna förskolan Flugan i åtanke, som verkar i ett så kallat 

mångkulturellt område, finns det kanske en risk att de endast fyller föräldrar med 

invandrarbakgrunds behov (kan även gälla föräldrar som inte har disposition att tillägna 

sig samhällsinformation) genom att ordna aktiviteter som till exempel cykelskolan (som 

i princip enbart vänder sig till kvinnor med invandrarbakgrund) eller ta hjälp av 

studievägledaren. Behovet kan tillsynes verka tillfredsställt, och rättfärdiga 

verksamhetens existens och risken finns att aktiviteterna bidrar till att ytterligare 

segregera närsamhället eftersom föräldrar med högre socioekonomisk bakgrund inte 

besöker verksamheten på grund av att deras behov antagligen ser annorlunda ut. Detta 

resonemang huruvida verksamhetens ”öppenhet” gäller för alla närsamhällets föräldrar 

går även att applicera på öppna förskolan Ormen. Då handlar det om ett eventuellt 

uteslutande av föräldrar med lägre socioekonomisk bakgrund och föräldrar som inte 

känner att de delar närsamhällets medklassvärderingar. De föräldrar som besöker 
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verksamheterna blir medskapare i verksamhetens utformning, de uttrycker olika behov 

och personalen svarar på dem genom att till exempel hjälpa till med att ringa ett samtal 

till en myndighet eller diskutera risken för kemikalier när föräldrarna värmer barnens mat. 

I förlängningen menar personalen att barnen gynnas av detta arbetssätt eftersom 

föräldrarna mår bra av att få sina behov tillfredsställda.  

 

8.2 Diskussion kring personalens upplevda roll i den 

socialisationsprocess och det föräldraskapande som sker inom ramen 

för verksamheten samt närsamhällets betydelse  

 

Resultatet i min studie pekar på att personalen ger uttryck för att det sker en rad olika 

socialisationsprocesser där både personalen och den öppna förskolan fungerar som 

socialisationsagenter. Detta ligger linje med Berg & Zetterströms (1989) nästan 30 år 

gamla studie, de lyfter även fram att mycket av den socialisation som sker i den öppna 

förskolan, sker automatik och att ”/…/den finns inbyggd i strukturen”. Ett intressant 

resultat i min studie är att personalens roll som socialisationsagenter skiljer sig åt 

beroende på närsamhället. Där personalen på den öppna förskolan Flugan har en väl 

utarbetad strategi för hur de inkluderar föräldrar i diskussioner vid till exempel 

lunchsituationen, så att ett föräldraskapande kan uppstå. De uttrycker en mer medveten 

form av överföring av en barnsyn och en syn på lärarande, samt att de skapar tillfällen då 

föräldrar med invandrarbakgrund får chans att möta det svenska samhället och det 

svenska språket (bland annat genom andra föräldrar och genom att personalen bistår med 

hjälp och kan svara på frågor). Personalen på öppna förskolan Ormen uttrycker även de 

att närsamhället spelar in, men de verkar inte arbeta efter en lika utarbetad strategi. 

Visserligen menar personalen att de, i vissa fall, medvetet lyfter vissa diskussionsämnen, 

men då inte med samma avsikt att nå ut till så många föräldrar som möjligt i ett 

förebyggande syfte. Oftast har föräldrarna uttryckt ett intresse, signalerat ett behov eller 

för att personalen själva finner det givande och anser ett ämne vara extra viktigt.  

 

Resultatet sett ur Giddens (2003) syn på den primära och sekundära socialisationen hos 

familjerna så verkar även den påverkas av närsamhället. Tidigare forskning (bland annat 

Samuelsson 2012) och en stor del av den intervjuade personalen pekar på att många 

föräldrar saknar sociala nätverk. Utifrån Giddens resonemang om att den primära 

socialisationen främst sker i familjen, kunde man innan studien se den öppna förskolan 

som en sekundär socialisationsagent. Men i och med den förskolan Flugans arbetssätt, 
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där personalen på ett mer medvetet sätt föräldraskapar och skapar aktiviteter som främjar 

integration så kan den i detta fall ses en primär socialisationsagent. I och med 

globaliseringen av världen är många vuxna i behov av att tillägna sig ett nytt språk och 

en ny kultur. Därför får öppna förskolan och dess personal en viktig roll som primära 

socialisationsagenter. Detta resonemang kan även appliceras på öppna förskolan Ormen 

ifråga om en primär familjesocialisation, eftersom en del familjer inte har släkt boende i 

Stockholm. Detta kan resultera i att det generationsöverskridande föräldraskapandet som 

kan ske tillsammans med äldre släktningar kan gå förlorat. 

 

8.3 Metoddiskussion och studiens generaliserbarhet  

 

Trots att mycket av den tidigare forskning och den teorin (Ashley 1985, 1990) jag lyft 

fram är relativt gammal så anser jag att mitt resultat visar på konsensus. Samt att jag även, 

genom mina frågeställningar, tillför nya kunskapsbidrag i och med ett bidrag till hur 

personalen på den öppna förskolan uppfattar sin  roll som socialisationsagenter i relation 

till närsamhället och dess föräldrar. Till exempel genom att synliggöra olika strategier 

som personalen använder sig av beroende på närsamhället, för att tillsammans med 

föräldrar och barn föräldraskapa, och på så sätt uppfylla föräldrarnas behov. Jag anser att 

resultatet av min studie kan tänkas gälla för andra öppna förskolors som verkar i städer 

och dess förorter när det kommer till närsamhällets inverkan. Då städer och dess förorter 

i Sverige till stor del kan ha liknande karaktär som närsamhällena i denna studie. Dock 

kan jag inte svara på huruvida den öppna förskolans funktion som port in i det svenska 

samhället och språket är överförbart på verksamheter verksamma i mindre orter. Då till 

exempel Abrahamsson & Bing (2011) menar i deras artikel att föräldrar med 

invandrarbakgrund i mindre orter upplevde det som svårare att få kontakt med svenska 

föräldrar samt att de även uttryckte att de lärde sig mindre svenska, än föräldrar i förorter 

i större städer.  

 

Hade jag till exempel valt att genomfört min studie genom att använda enkäter som jag 

delat ut till ett större antal respondenter för att täcka större delar den öppna 

förskoleverksamheten hade möjligheten att undersöka lokala skillnader ökat. Samtidigt 

hade möjligheten för djupare och mer vidareutvecklande svar gått miste (May 2013). 

Hade jag valt en annan grupp av respondenter och istället valt att till exempel intervjua 

föräldrar och deras uppfattningar om de olika socialisationsprocesserna som sker i den 
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öppna förskolan hade resultatet antagligen blivit ett annat. Ett skäl till detta kan vara att 

de inte ses lika tydligt som socialisationsagenter utan mer som mottagare och medskapare 

i processerna. Detta är en intressant fortsatt forskningsfråga.    

 

Jag har även lyft fram risken med att personalen generaliserar föräldrarnas tänka behov. 

Där resultatet av detta i värsta fall bidrar till ytterligare en segregering av närsamhällets 

invånare. Där risken finns att den öppna förskolan funktion ”/…/ som en social och 

kulturell mötesplats som medverkar till en ökad kontakt och gemenskap mellan de 

boende” (Skolverket 2000:20) går om intet. Denna risk för segregering kan vara aktuell i 

båda typer av närsamhällen, eftersom om en grupp människor känner att deras behov inte 

blir bemött, finns risken för uteblivna möten. Jag tror att detta resultat är applicerbart på 

till exempel förskolans och skolans verksamhet. Detta trots att barnet i dessa 

verksamheter är i  fokus på ett annat sätt än i den öppna förskolans verksamhet, så har 

föräldrarnas behov och välbefinnande en stor inverkan på barnets mående, vardag och 

utvecklingsmöjligheter. Även på barnets utbildningsmöjligheter genom exempelvis det 

fria skolvalet.  

 

8.4 Sammanfattning av resultatet av undersökningen  

 

 Föräldrarnas behov ligger till grund för utformningen av den öppna förskolans 

verksamhet. När föräldrarna mår bra, mår barnen bra.  

 Behoven ser olika ut beroende på i vilket närsamhälle verksamheten verkar i, samt 

hur personalen väljer att tolka och bemöta dessa behov.  

 Den öppna förskolan fungerar som en arena för att bryta den sociala och fysiska 

ensamheten som hemmavarande föräldrar kan uppleva.  

 Inom verksamheten sker det en rad olika socialisationsprocesser där en typ av 

föräldraskapande sker. Personalen iklär sig rollen som främjare och använder sig 

av en professionell följsamhet för att få till stånd olika lärande situationer.  

 Den öppna förskolan och dess personal kan fungera som en länk ut i det svenska 

samhället och till det svenska språket. Samt att det i vissa närsamhällen krävs ett 

mer uppsökande arbetssätt hos personalen. 

 Det finns en risk att den öppna förskolan bidrar till ytterligare segregation istället 

för att skapa möten mellan människor i närsamhället. 
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8.2.1 Nya forskningsfrågor  

 

I min studie har jag visat på hur personalen via samspel och samtal med föräldrarna 

identifierar deras behov. Personalen utformar, via mer eller mindre medvetna strategier, 

en verksamhet med föräldraskapande och integration i fokus, där närsamhället har en 

avgörande roll för vilka socialisationsprocesser som premieras. I och med detta har nya 

frågor väckts hos mig gällande vikten av sociologiska aspekter i lärarutbildningen då 

förskoleverksamheten i helhet är en utförare av socialisationsprocesser i samhället. 

Förslagsvis så skulle en större sociologisk del i utbildningen vara på plats i 

lärarutbildningen för att kunna förstärka nyutbildade förskolelärares medvetenhet om 

deras mindre uttalade arbetsuppgifter gällande olika sociologiska processer. 
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Bilagor 

 

Bilaga A – Introduktionsbrev  

 

Hej,  

Jag heter Anna Rosén och läser till lärare i förskolan och grundskolans tidigare år på 

Linnéuniversitetet. Under vt16 skriver jag min kandidatuppsats om den öppna förskolans 

verksamhet.  

Syftet med uppsatsen är titta närmare på hur du som anställd inom den öppna förskolan 

upplever din yrkesroll och vilka faktorer du anser är bidragande när det kommer till 

utformningen av ditt arbetssätt och din yrkesroll. Jag hoppas att du har lust och möjlighet 

att medverka och låta dig bli intervjuad kring detta.  

Deltagandet i uppsatsen är självklart frivilligt och du bestämmer själv vilka frågor du vill 

svara på. De olika öppna förskolorna och de områden de verkar i kommer att 

anonymiseras och inga namn kommer att nämnas. Du får gärna läsa igenom uppsatsen 

innan jag skickar in den för bedömning till universitetet.  

Du kan närsomhelst kontakta mig via mail eller telefon om du har några frågor kring din 

medverkan.  

Anna.stromqvist@gmail.com  

073-xxxxxxxxx 

Tack på förhand,  

Anna Rosén   
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Bilaga B – Frågor till personalen  

 

 Utbildning och tidigare yrkeserfarenheter?  

 Hur länge har du varit anställd i den öppna förskolan? 

 Hur upplever du att din utbildning svarar mot den öppna förskolans verksamhet? 

 Vad anser du är den öppna förskolans huvudsyfte?  

 Vad anser du är det bästa med ditt jobb? 

 Vad anser du kan vara en svårighet i ditt jobb? 

 Vad anser du är de främsta anledningarna till att föräldrar besöker den här öppna 

förskolan? 

- Hur uppfattar du att föräldrar upplever sin vardag med barn? 

 Vilken typ av lärande anser du att det sker i den öppna förskolan?  

 Vad tror du att föräldrarna/barnen uppskattar mest med besöken? 

 Kan du ge några exempel på vad föräldrarna brukar vilja diskutera?  

 Hur upplever du föräldrarnas samspel med varandra och sina barn?  

 Hur skulle du beskriva den typiska familjen?  

 Anser du att den typiska besökaren är representativ för området där din öppna 

förskola ligger? 

 Kan du se några skillnader på förväntningar i verksamheten när det kommer till 

föräldrar med invandrarbakgrund?    

 Kan du ge några exempel på vad ni gör i verksamheten för att inkludera familjer 

med invandrarbakgrund.   

 Vad anser du vara viktigt i mötet med besökarna?  

 Hur gör du för att få kontakt med barnen?  

 Hur gör du för att ta reda på vilket behov föräldrar och barn har med besöket?  

 Har du gått några fortbildningskurser som rör den öppna förskolans verksamhet? 

 


