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Förord  

Jag vill tacka min familj och framförallt mina barn som har gett mig inspiration till att fördjupa mig i 

det pedagogiska fältet. Stort tack även till alla de personer som intervjuats för studien. Utan er hade det 

inte varit möjligt. Jag vill även tacka min handledare Limin Gu för all värdefull feedback och tips och 

råd. Sist men inte minst vill jag också tacka de kursdeltagare som deltagit i samma handledningsgrupp 

som mig. Vi har alla inspirerat och stöttat varandra under denna intressanta termin som uppsatsarbetet 

fortgått.  
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Parenting support in open preschools 

Sammanfattning 

 

Studien syftade till att undersöka vilka uppfattningar pedagoger på öppna förskolor har om hur de 

arbetar med föräldraskapsstöd. Vidare syftade studien till att ta reda på hur öppna förskolans pedagoger 

upplever att verksamheten kan utvecklas. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med 

åtta olika pedagoger verksamma på lika många öppna förskolor. Den insamlade datan analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys. Studien visade att öppna förskolor erbjuder en mängd olika strukturerade 

och ostrukturerade aktiviteter. Det är viktigt att göra verksamheten tillgänglig för målgruppen samt att 

göra föräldrar delaktiga i verksamheten och att låta dem ha inflytande i utformningen av öppna 

förskolans verksamhet. Därutöver visade studien på att det informella lärandet som sker i social form 

är väldigt viktigt och måste få ta plats. Således bör inte alla aktiviteter vara strukturerade. Det framkom 

även att det föreligger ett behov av en ökad samverkan med andra aktörer. 

Nyckelord: föräldraskap, informellt lärande, socialt lärande, tillgänglighet, samverkan 
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Inledning  

Enligt Tinnfält, Jensen och Eriksson (2015) tycker barn och unga att det viktigaste för att de ska må bra 

är att ha föräldrar som tar sig tid för dem, engagerar sig, bryr sig och lyssnar. Författarna menar att 

barns fysiska och psykiska hälsa därför påverkas mycket av deras relationer till sina föräldrar. Olika 

typer av föräldraskapsstödjande insatser har stor betydelse dels för enskilda individer dels för samhället 

som helhet (Folkhälsomyndigheten 2014). Sandin (2017) framhåller att Sverige i kulturella studier blivit 

framhävt som ett samhälle som präglas av individualism och modernism vilket gör att det skiljer sig från 

samhällen där traditionella värderingar, religion och familj spelar en större roll.  

Den nationella strategin för föräldraskapsstöd ses som en lösning på den ökande psykiska ohälsan bland 

barn och unga. Detta är grundat på ett antagande om att dagens föräldrar är osäkra. (Socialstyrelsen 

2009). Att föräldrar anses behöva stöd i sitt föräldraskap har enligt Gillies (2005) resulterat i en bred 

tillgänglighet av vägledning och råd gällande barn och deras fostran. Assarsson Aarsand (2011) menar 

att föräldraskap i offentlighetens ljus har blivit synligt, kategoriserat, utvärderat och tillrättavisat. En 

betydande del av de föräldraskapsstödjande insatser som finns idag erbjuds inom ordinarie kommunal 

och landstingsverksamhet (Socialdepartementet 2018). Mödravården och barnhälsovården erbjuder 

ofta föräldragrupper och i många kommuner finns även familjecentraler och öppna förskolor i olika regi. 

För föräldrar med äldre barn erbjuds stöd via förskola eller skola eller genom strukturerade 

föräldrastödsprogram (Socialdepartementet 2018). 

Föräldraskapsstöd innefattar insatser, aktiviteter och verksamheter som riktar sig till föräldrar med 

syfte att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Föräldraskapsstöd ska ge 

föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling. Föräldraskapsstödet kan även stärka 

föräldrars relation till varandra samt stärka det sociala nätverket (Socialdepartementet 2018). Enligt 

Socialdepartementet (2018) är syftet med föräldraskapsstöd att främja barnets hälsa och utveckling och 

målsättningen är därför att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela barnets uppväxt. 

Den 30 augusti 2018 fattades ett regeringsbeslut gällande en nationell strategi för ett stärkt 

föräldraskapsstöd. Denna strategi ersätter den föregående, från 2009. Samhället har gått framåt sedan 

dess och därför behöver även föräldraskapsstödet utvecklas (Socialdepartementet 2018). Enligt Gillies 

(2005) har föräldraskapsstöd blivit en väldigt stor del av vårt samtida samhälle. Strategins syfte är enligt 

Socialdepartementet (2018) att främja barns hälsa och utveckling. Barnets rättigheter stärks när 

Barnkonventionen blir lag 2020. Enligt konventionen har ett barns föräldrar ett gemensamt ansvar för 

barnets utveckling och uppfostran men utöver det har även staten en skyldighet att stötta föräldrarna. 

Målet med strategin är att erbjuda alla föräldrar stöd under hela barnets uppväxt. För att kommuner, 

landsting, regioner, civilsamhällets olika aktörer och andra som arbetar föräldraskapsstödjande ska få 

hjälp har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, fått i uppdrag att vara stödjande 

samt även följa upp strategin. I varje län har även Länsstyrelsen en stor roll i arbetet 

(Socialdepartementet 2018). Länsstyrelsen (2019) redogör för att Länsstyrelsen stödjer kommuner, 

landsting och andra aktörer som erbjuder föräldraskapsstödjande aktiviteter. Stödet innebär enligt dem 

att med utgångspunkt i jämställt föräldraskap och barnets rättigheter stödja arbetet med att utveckla 

universella, kunskapsbaserade, samordnade och långsiktiga stöd till föräldrar med barn upp till 18 år. 

Föräldraskapsstöd erbjuds under olika former och i olika verksamheter. Öppna förskolan är enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) en av arenorna där föräldraskapsstödjande arbete bedrivs. 

I 25 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) står: 

Öppen förskola vänder sig till barn som inte är inskrivna i en förskola. Deras föräldrar 
eller någon annan vuxen ska följa med barnet till öppna förskolan. 
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Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära 
samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och 
gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. 

Öppna förskolan blir en naturlig mötesplats vilken kan fungera som en ingång till information och 

rådgivning men även stöd till föräldrar (Folkhälsomyndigheten 2014). Öppna förskolan är enligt 

Lundqvist (2015) en mötesplats för föräldrar med barn som inte är inskrivna på en förskola. Öppna 

förskolor bedrivs antingen i kommunal regi eller av frivilligorganisationer, till exempel kyrkor. 2012 

fanns 460 öppna förskolor. 180 av dessa var integrerade i en familjecentral. Öppna förskolan når främst 

föräldrar med barn upp till två år ålder men där finns även föräldrar med äldre barn i förskoleålder. På 

öppna förskolan finns pedagoger som ger barnen pedagogisk verksamhet men samtidigt ger föräldrar 

stöd och råd (Folkhälsomyndigheten 2014). Öppna förskolor bedriver sitt föräldraskapsstödjande arbete 

på olika vis och de erbjuder även olika typer av aktiviteter. Det är en uppskattad verksamhet för föräldrar 

med små barn och dit man kan komma när man själv vill och behöver. Det behövs en djupare förståelse 

för hur och varför föräldrar med små barn använder öppna förskolan och tar del av verksamheten som 

bedrivs där (Abrahamsson & Bing 2011). Därtill behövs kunskap om olika faktorer som kan påverka 

utformningen av öppna förskolans verksamhet. Olika faktorer som har visat sig ha betydelse för 

föräldraskapsstöd är till exempel faktorer av social, kulturell och politisk art (Littmarck, Lind & Sandin 

2018). 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att synliggöra pedagogers uppfattningar om hur öppna förskolor arbetar med 

föräldraskapsstödet i relation till olika faktorer som påverkar hur verksamheten utformas. 

Frågeställningar: 

Hur arbetar de öppna förskolorna med föräldraskapsstöd? 

Vilka faktorer påverkar utformningen av öppna förskolans föräldraskapsstöd? 

Vilka utmaningar och förbättringsområden anser öppna förskolans pedagoger finns med öppna 

förskolans föräldraskapsstödjande arbete? 

Tidigare forskning  

Litteratursökningen gjordes på Umeå Universitetsbiblioteks webbplats. Litteratursökningen inleddes 

med en enkel sökning i alla databaser. Sökord som användes var öppna förskolan, föräldraskapsstöd, 

open preschool, föräldraskap, föräldrar och barn. Efter att ha fått sökträffarna gjordes en avgränsning 

till peer-reviewed artiklar. Bland dessa avgränsades sedan sökningen till fulltextartiklar. Ett antal 

artiklar valdes ut och efter en genomgång i artiklarnas referenslistor fanns där mer artiklar av intresse 

för litteraturgenomgången för denna studie. Handledaren för denna uppsats bistod även med tips på en 

avhandling.  

Avsnittet inleds med en översikt över tidigare forskning relaterad till föräldraskapet och dess roll för 

barnets utveckling och hälsa. Därefter redogörs för tidigare forskning kopplat till föräldraskapsstöd rent 

generellt. Avsnittet avslutas sedan med en översikt över forskning gällande öppna förskolan samt 

föräldrasamverkan. 

Föräldraskapets roll för barnets utveckling och hälsa 

Familjen har inte bara ett starkt inflytande på barnet rent genetiskt utan även på de hälsorelaterade 

beteendena. Familjen är dessutom en stor del av barnets omedelbara sociala nätverk. Därtill har 
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familjen ett avgörande och livsnödvändigt inflytande på utvecklingen av välbefinnande och hälsa (Blair, 

Stewart-Brown, Hjern & Bremberg 2013). Ramaekers och Suissa (2011) redogör för att föräldrar 

förväntas att göra konkreta saker med sina barn, till exempel hjälpa till med läxor men att föräldrar även 

förväntas hålla sig uppdaterade på utveckling som sker gällande ett gott föräldraskap. Föräldrar behöver 

enligt Ramaekers och Suissa (2011) därmed professionalisera sig för att kunna interagera med sina barn 

i enlighet med senaste forskningen. Hopwood och Mäkitalo (2019) visar att barns relationer till de vuxna 

är viktiga för att minska påfrestningarna av motgångar i den tidiga barndomen.  

 Blair et al. (2013) framhåller att föräldrarnas omvårdnad är avgörande för barnet och det speciellt under 

första året. Forskningen har under senare år börjat klarlägga de biologiska mekanismer som ligger till 

grund för detta. Enligt Blair et al. (2013) har studier visat på att barn som tidigt utsätts för uttalade 

påfrestningar utvecklar fler receptorer för stresshormoner i hjärnan. Detta gör att barnet reagerar på 

nya påfrestningar mycket snabbare. Det kan dock vara en fördel i en miljö som präglas av kaos. Baksidan 

av det hela är dock att dessa individer har en större benägenhet att utveckla stressrelaterade sjukdomar 

senare i livet. Blair et al. (2013) beskriver också att forskningen inte riktigt vet hur sambandet ser ut 

mellan påfrestningar inom normalområdet och föreställningar om detta är till stor del kulturellt 

betingade.  

Ramaekers & Suissa (2011) menar att vad föräldrar önskar sitt barn handlar om vem barnet är som 

person, vilka de själva är som personer och vilka värderingar de har. Detta i sin tur ändrar sig hela tiden 

i den dynamiska och föränderliga relationen med barnet. Ramaekers & Suissa (2011) framhåller att det, 

trots att man alltid har en relation till sina barn, är skillnad på att vara förälder till ett spädbarn på 6 

månader jämfört med ett barn som är 10 år gammalt. 

Blair et al. (2013) menar att barndomen förbereder barnet för en värld och ett sammanhang den ska leva 

i vilket är ändamålsenligt i ett samhälle som ses som stabilt. Vårt moderna västeuropeiska samhälle 

karaktäriseras dock av snabba förändringar och hur framtiden ser ut är svår att sia om. Blair et al. (2013) 

menar då att det är svårt att peka på hur föräldrarna ska förhålla sig till detta men att det finns tre 

principer som alla föräldrar bör ha i åtanke. Dessa tre principer är hälsofrämjande insatser som främjar 

trygg anknytning, insatser som förbättrar samspelet föräldrar emellan och insatser som främjar 

utvecklingen av barnets egen förmåga till självreglering.  

Tinnfält, Jensen och Eriksson (2015) beskriver barns och ungas uppfattningar om hur de vill att 

föräldrar ska vara. Barnen och ungdomarna vill ha föräldrar som visar engagemang och som lyssnar, 

bryr sig och tar sig tid. Widding (2015) menar att när det kommer till att vara en god förälder handlar 

det om att visa ett föräldraskap som präglas av delaktighet och intensitet. Denna typ av föräldraskap är 

delvis ett medelklassideal och delvis ett moderskapsideal. Rent generellt anses en god förälder vara en 

ansvarsfull person som strävar efter barnets bästa och som är genuint engagerad i barnet. 

Engagemanget i att stötta sitt barn kan yttra sig på olika vis till exempel genom att lyssna på barnet, att 

uppmuntra samt även hjälpa till med praktiska saker som läxor och fritidsaktiviteter (Widding 2015). 

Tvärtom skriver Blair et al. (2013) olämpligt föräldraskap som något som ökar risken för misslyckande 

i skolan samt även ökad risk för fattigdom och ohälsosam livsstil i vuxen ålder. Ett föräldraskap som 

anses olämpligt bidrar enligt författarna även till sämre social och emotionell funktionsförmåga vilket 

anses vara viktigt för tillgången av socialt stöd. 

Föräldraskapsstöd 

Daly (2015) menar att föräldraskapsstöd syftar till att förstärka relationen mellan barn och förälder och 

därmed förebygga ohälsa hos barn. Föräldraskapsstöd kan då enligt Daly (2015) sägas angripa ett 

speciellt problem, relationen mellan förälder och barn. Föräldraskapsstöd utformas ofta ur ett 

vuxenperspektiv och det är viktigt att ha en utgångspunkt i barns rättigheter för att ta till vara på deras 

erfarenheter (Rooth 2018). 

Föräldraskapsstöd i Sverige innebär enligt Lundqvist (2015) en mängd olika högprofilerade och 

hälsofrämjande interventioner. Stödet ges främst genom generella insatser men även genom riktade 
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insatser. Grundbulten i föräldraskapsstödjande interventioner ser ut att vara det faktum att föräldrar på 

olika sätt är otillräckliga och därför behöver förändra sig i enlighet med de ideal som framhålls i 

föräldrastödsprogrammen (Widding 2014). Hopwood och Mäkitalo (2019) framhåller att främjande av 

förälderns lärande är det viktiga när det gäller stödet som syftar till att hjälpa föräldern under olika 

omständigheter. Författarna menar också att det då är viktigt att ha ett fokus på föräldra-barnrelationen.  

Den nationella strategin från 2009 hade som mål att erbjuda föräldraskapsstöd för alla föräldrar i 

Sverige och detta under hela barnets uppväxt från 0-17 år. Statens folkhälsoinstitut var aktuella med en 

kampanj som ingick i denna strategi. Kampanjen syftade till att initiera flertalet olika satsningar på 

föräldraskapsstöd i landets kommuner. Bakgrunden till kampanjen var att försöka motverka den ökade 

psykiska ohälsan bland barn och unga och detta genom att erbjuda stöd för att möta olika föräldrars 

behov (Widding 2014). Författaren redogör för att det är frivilligt att delta i föräldraskapsstödjande 

interventioner som till exempel kan vara olika slags föräldrautbildningar som erbjuds lokalt på olika 

arenor inom exempelvis kommunal verksamhet, regional verksamhet eller vuxenutbildning. Widding 

(2018) ställer dock frågan om strategins ökade krav på föräldraansvar gör att det blir ökad press på 

föräldrar och istället gör dem osäkra. Föräldrar som inte utvärderar och reflekterar över sitt föräldraskap 

hela tiden kanske rentav kategoriseras som dåliga och oansvariga föräldrar vilket ytterligare ökar den 

vardagliga stressen.  

Öppna förskolan och föräldrar i samverkan 

I Sverige finns 460 öppna förskolor i kommunal regi. Därutöver finns ett antal öppna förskolor som 

drivs av religiösa församlingar och andra frivilligorganisationer (Lundqvist 2015). Lundqvist (2015) 

redogör för att öppna förskolor är organiserade av kommuner och civilsamhälle som till exempel kyrkan. 

Förskollärare är den verksamma yrkeskategorin enligt Lundqvist (2015) och verksamheten erbjuder till 

exempel strukturerade föräldrastödsprogram, information och rådgivning. Öppna förskolan är en unik 

arena för möten föräldrar emellan och såväl föräldrar som barn får uppleva en känsla av sammanhang. 

Varje förälder och barn ska dessutom bli sedd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Öppna 

förskolan bör erbjuda en pedagogiskt utformad miljö för lek och skapande och det ska vara enkelt att 

hitta på saker tillsammans med sina barn (Bing, Johannesson, Stål, Huzell Espling, Henriksson, 

Tornbjer Tullberg, Virdebo, Briland, Lindsted & Abrahamsson, 2011). Lundqvist (2015) beskriver öppna 

förskolan som en mötesplats för föräldrar med barn som inte är inskrivna på en förskola.  

Öppna förskolor och föräldragrupper kan sägas vara arenor där föräldrar finns och är synliga för 

pedagogerna. Pedagogerna kan därför i sin professionalitet verka bedömande (Aili 2011). Hon menar 

vidare att öppna förskolan således också fungerar som ett forum där föräldrarna själva gör bedömningar 

och jämför sig med andra samtidigt som de skapar sina egna referensramar. Pedagogerna på förskolan 

kan också i samarbete med föräldrarna göra olika bedömningar (Aili 2011). 

Erikson (2004) beskriver en relation mellan föräldrar och skola som en relation som präglas av en stor 

komplexitet. Samma principer som Erikson beskriver i sin avhandling är fullt tillämpbara på 

förhållandet öppen förskola och föräldrar. Erikson (2004) beskriver partnerskapsprincipen som något 

som förenar föräldrar och skola. Det finns ett delat och gemensamt ansvar för barnets utveckling och en 

nära samverkan är av största betydelse. När det gäller skolan handlar brukarinflytandeprincipen om att 

föräldrar deltar i rådgivande och beslutande organ inom skolans organisation (Erikson 2004). Att 

föräldrar har inflytande i även öppna förskolans verksamhet bygger även det på denna princip. När det 

gäller inflytande och förälderns rätt att få vara med och bestämma över vissa saker gällande sitt barns 

utbildning handlar det om valfrihetsprincipen som beskriven i Erikson (2004). Till skillnad mot 

partnerskapsprincipen som förenar handlar isärhållandets princip om skillnaden mellan förälder och 

lärare och de olikartade dragen mellan hem och skola. Tillsammans ger dessa principer uttrycket om 

relationen mellan förälder och skola. Partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen och 

valfrihetsprincipen strävar efter att närma sig och stärka kopplingen mellan förälder och skola samtidigt 

som isärhållandets princip balanserar dessa (Erikson 2004).  
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Metod  

Metoddelen beskriver tillvägagångssättet för studien och är uppdelat i olika underrubriker där 

studiepopulation och urvalsmetod, datainsamlingsmetod, analysmetod, forskningsetiska överväganden 

samt reliabilitet och validitet redogörs för. 

Studiepopulation och urvalsmetod 

Enligt Bryman (2011) använder sig forskare vid kvalitativa undersökningar ofta av målinriktade urval. 

Det är ett icke-sannolikhetsurval och betyder att forskaren väljer ut informanter relevanta för studien 

och dess frågeställningar. Denna urvalsmetod passade min studie bra och den kompletterades även med 

det som Bryman (2011) beskriver som bekvämlighetsurval. Det innebar att förfrågningar om intervju 

skickades till 30 öppna förskolor runt om i landet och de som först tackade ja valdes ut. 

Tillvägagångssättet med målinriktat urval var för studien relevant då studien syftade till att undersöka 

uppfattningar hos en specifik yrkeskategori i en specifik verksamhet. Att kombinera det målinriktade 

urvalet med ett bekvämlighetsurval var gynnsamt för studien då de intervjupersoner som först tackade 

ja blev utvalda att delta. Detta underlättade för att komma igång snabbt med intervjuer. Själva 

studiepopulationen kom slutligen att bestå av åtta pedagoger verksamma på olika öppna förskolor på 

olika geografiska platser. Ytterligare tre pedagoger anmälde sitt intresse men det gick tyvärr inte att 

inom en rimlig tid hitta passande tillfällen för intervjuerna.  

Intervjupersonerna fick ett informationsbrev (bilaga 1) där studiens syfte beskrevs samt där de fick 

information om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför.  

Tabell 1. Studiens intervjupersoner. 

 År i yrket År på aktuell 

arbetsplats 

Pedagogisk 

yrkesutbildning 

Intervjuperson 1 8 4 Ja 

Intervjuperson 2 2 2 Ja 

Intervjuperson 3 12 3 Nej 

Intervjuperson 4 6 6 Ja 

Intervjuperson 5 6 0.5 Ja 

Intervjuperson 6 15 5 Ja 

Intervjuperson 7 2 1 Ja 

Intervjuperson 8 9 3 Ja 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide (bilaga 2) användes som 

underlag för att säkerställa att alla intervjuer behandlade samma teman. Semistrukturerade intervjuer 

som följer en intervjuguide med teman är enligt Bryman (2011) lämpligt för att låta respondenterna 

svara på frågorna med stor frihet. Då studien syftade till att ta reda på intervjupersonernas 

uppfattningar lämpar sig semistrukturerade intervjuer väldigt bra för syftet.  
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Geografiska skäl gjorde att intervjuerna genomfördes via Skype. En dator användes för intervjuerna som 

bestod av både ljud och bild. Inspelningen av intervjuerna skedde på en smartphone där endast ljud 

spelades in. Varje intervjuperson fick först svara på allmänna frågor om antal år i yrket och på 

arbetsplatsen samt även om utbildning och tidigare erfarenhet inom området. Dessa inledande frågor 

hjälpte informanten att slappna av och lättare fokusera på resterande intervjufrågor. 

Alla intervjuer spelades efter intervjupersonens godkännande in på en smartphone. Intervjuerna tog 

mellan 30 och 50 minuter och under intervjun förde jag stödanteckningar.  

Analysmetod 

Varje intervju lyssnades igenom samma dag som den utfördes. Senast dagen efter gjordes en 

transkribering av intervjun i sin helhet. Samma tillvägagångssätt gällde för samtliga intervjuer. Det 

transkriberade materialet lästes sedan igenom flera gånger innan analysen påbörjades.  

Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Graneheim (2012). Det första steget i en kvalitativ innehållsanalys är enligt Lundman och Graneheim 

(2012) att läsa igenom materialet för att få en helhetsbild. Efter att materialet lästs igenom sker en 

identifiering av meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter är enligt Lundman och Graneheim 

(2012) meningar eller stycken där det finns information av värde för studiens frågeställningar. När 

meningsenheterna identifierats kondenserades de. Kondensering innebär att meningsenheterna 

förkortas genom att information relevant för studien plockas ut (Lundman & Graneheim 2012). 

Meningsenheterna kodades sedan enligt vad Lundman & Graneheim (2012) menar är att sätta en etikett 

på meningsenhetens innehåll. Koder med liknande innehåll bildade sedan kategorier som samlades 

under de olika teman som kunde kopplas till frågeställningarna.  

Språket kan utgöra hinder i vår verksamhet ibland innehåller information relevant för studiens 

frågeställningar och är ett exempel på en meningsbärande enhet från materialet. Efter att ha 

kondenserat meningsenheten kodas det som språk vilket i sin tur sorteras in under kategorin 

begränsningar under temat faktorer som påverkar. För en översikt av alla koder som sorterats in under 

kategorier och teman se bilaga 3.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns enligt Vetenskapsrådet (2012) fyra huvudkrav för etiska överväganden: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Det framkom inte något under planeringen och förarbetet som tydde på att risker med att genomföra 

studien var större än nyttan. Intervjupersoner kom således inte att lida av negativa konsekvenser. 

Informanterna fick vid första informationstillfället även ett brev (bilaga 1) där studiens syfte beskrevs 

samt att deras deltagande är helt frivilligt och när som helst får avbrytas utan förklaring. 

Intervjupersonerna erbjöds också möjlighet att läsa det transkriberade materialet innan analysen 

påbörjas.  

Resultatet kommer att presenteras på ett sätt som gör att intervjupersoners identiteter eller 

arbetsplatser inte kan identifieras. Allt material kommer att förvaras på en dator med lösenordsskydd. 

Materialet kommer bara att användas i denna aktuella studie och kommer efter att examensarbetet är 

godkänt att förstöras. Det gäller såväl ljudfiler som textmaterial.  
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Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) framhåller att en studies reliabilitet och validitet är väldigt viktiga. Validitet är studiens 

giltighet och reliabilitet är studiens tillförlitlighet. När det gäller kvalitativa intervjuer skulle studiens 

validitet kunna ifrågasättas eftersom de kvalitativa intervjuerna hade kunnat mynna ut i andra svar om 

andra intervjupersoner hade deltagit. De kvalitativa intervjuerna i denna studie fångar uppfattningar 

och åsikter som är aktuella för de personer som intervjuades och är alltså inga uppfattningar som kan 

generaliseras till alla pedagoger på öppna förskolor.  

Därför har validiteten i denna studie kunnat stärkas genom att, som Bryman (2011) beskriver, 

följdfrågor har kunnat ställas samt intervjupersoner har kunnat utveckla sina svar. Validiteten kan också 

stärkas genom noga utvalda citat. Lundman och Graneheim (2012) redogör för att läsaren då lättare kan 

bedöma studiens validitet.   

Resultat  

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar som också blev aktuella teman för studien. 

Inledningsvis presenteras resultatet för hur öppna förskolor arbetar med föräldraskapsstöd. Vidare 

beskrivs vilka faktorer som påverkar hur öppna förskolans verksamhet utformas. Avsnittet presenterar 

till sist pedagogernas uppfattningar om hur öppna förskolan kan utvecklas och vilka 

förbättringsmöjligheter som finns.  

Öppna förskolans verksamhet  

På alla öppna förskolor där intervjupersonerna är verksamma erbjuds olika strukturerade 

föräldraskapsstödsprogram.  

På flera av de öppna förskolorna erbjuds sagostunder, sångstunder och spädbarnsmassage. Därutöver 

har de öppna förskolorna schemalagda tider för de olika målgrupperna. Grupper är ofta uppdelade efter 

barnens ålder eller i vissa fall andra faktorer såsom språk. På de åldersindelade träffarna kan man 

komma och gå enligt eget behov och önskningar och det erbjuds ofta olika aktiviteter på dessa träffar. 

Det kan till exempel vara sång, pyssel, rytmik och utflykter. 

Vi försöker erbjuda en verksamhet som har något för alla med små barn. Det är inte bara 
för barnen utan också minst lika viktigt för föräldrar att få träffa andra i samma skede i 
livet. Vi har allt från babymassage för de minsta till pyssel- och sångstunder för de med 
något äldre barn. Det är en viktig verksamhet och viktigt att möta behoven och då måste 
man ha ett varierat utbud av aktiviteter (Intervjuperson 5).  

En intervjuperson berättar att de precis har startat upp en form av språkcafé där man inspirerats av att 

kombinera föräldraskap med att lära sig svenska språket. 

Samtliga intervjupersoner upplever att det informella lärandet som sker är en stor del av verksamheten. 

En liten fikastund där föräldrar och barn umgås och pratar upplevs ofta ge minst lika mycket som en 

mer strukturerad aktivitet. Majoriteten av intervjupersonerna berättar om hur det informella lärandet 

blir extra synligt när öppna förskolans besökare lär av varandra och där de endast använder pedagogerna 

som bollplank och bekräftelse. 

I de fall öppna förskolan är integrerad i en familjecentral sker stor samverkan mellan öppna förskolan 

samt mödravård, barnhälsovård och socialtjänstens förebyggande enheter. I några av de övriga öppna 

förskolorna sker också samverkan med främst barnhälsovården, trots att de inte ingår i en 

familjecentral. En av intervjupersonerna uppger att öppna förskolan har börjat samarbeta med 

föreningar och privata aktörer.  



 

11 
 

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de har öppet på öppna förskolan dagtid stora delar av 

vardagarna och i vissa fall erbjuds även kvällsaktiviteter. Oftast är det olika aktiviteter och målgrupper 

på veckans olika tider för att täcka upp de olika behoven. Lokalerna upplevs i de flesta fall 

ändamålsenliga även om tre av intervjupersonerna önskar generösare utrymmen för att kunna erbjuda 

en mer omfattande verksamhet.  

Samtliga intervjupersoner beskrev också öppna förskolans verksamhet som en verksamhet som ska 

hjälpa, stödja och utveckla föräldrar i sitt föräldraskap. Barns utveckling och hälsa är i fokus och kärnan 

i hela verksamheten. 

Faktorer som påverkar utformningen av öppna förskolans föräldraskapsstöd  

De öppna förskolorna där studiens intervjupersoner arbetade låg i områden som skilde sig åt både ur 

socioekonomiska men även kulturella och geografiska aspekter. Samtliga intervjupersoner menar att 

respektive öppen förskola geografiskt sett ligger så att det är tillgängligt för de olika målgrupperna. En 

intervjuperson uppger dock att ett lite mer centralt läge hade gjort öppna förskolan mer synlig. I 

intervjuerna framkom att det oftast är mödrar med barn som besöker öppna förskolan men majoriteten 

av intervjupersoner uppgav samtidigt att antalet fäder som deltar i öppna förskolans aktiviteter ständigt 

ökar vilket är en faktor att ta hänsyn till när verksamheten planeras. Beroende på språkliga och 

kulturella faktorer kan öppna förskolans besökare ibland begränsas i att göra sig förstådda samt att 

förstå vilket är en faktor det behövs större hänsyn till.  

Språket kan utgöra hinder i vår verksamhet ibland. Men ändå så hittar de sätt att 
kommunicera på så de övar och lär både svenska språket och föräldraskap och svenska 
normer och värden under sina besök på öppna förskolan. Jag tror dock att många har 
lättare att känna sig trygga med och ta till sig information av människor som talar samma 
språk. (Intervjuperson 2). 

Ofta upplevs språkliga barriärer övervinnliga då besökarna finner olika sätt att göra sig förstådda och 

kommunicera med varandra och med barnen. Det informella lärandet upplevs därför av de flesta 

pedagogerna vara mer lättsamt. Majoriteten av pedagogerna uppfattar också att förståelse och respekt 

för olika kulturer ökar när föräldrar umgås över språkliga gränser. Samtliga intervjupersoner upplever 

också att öppna förskolans besökare lättare tar till sig olika förhållningssätt under social samvaro 

jämfört med att delta i traditionella föräldraskapsstödjande utbildningar där deltagarna lär utifrån 

kursmaterial och kursledare. 

Hälften av intervjupersonerna upplever att besökarna ofta känner sig mer bekväma och blir mer 

mottagliga för information om de känner sig säkra på språket. Att kunna få vägledning och stöd i sitt 

föräldraskap på sitt hemspråk medan man hela tiden lär sig svenska upplevs som extra betydelsefullt.  

Utveckling och förbättring av öppna förskolans föräldraskapsstöd 

Samtliga intervjupersoner upplever att det informella lärandet är något som också behöver ges tillfälle 

att utveckla. Som förslag ges till exempel lättsamma aktiviteter där föräldrarna lär av varandra, till 

exempel bak- och matlagningsträffar med familjer. Att börja fokusera på hela familjen och erbjuda 

aktiviteter som passar ses av intervjupersonerna som ett område där det finns potential för utveckling. 

En av intervjupersonerna säger också under sin intervju att aktiviteter av denna typ ofta lockar föräldrar 

som vanligtvis inte alls är intresserade av föräldraskapsstödjande verksamhet.  

Att krångla till det är inte alltid det bästa. Att stå med pekpinne och en kursbok och tala 
om att såhär funkar det…Det funkar inte alltid så. Man lär sig om livet och föräldrarollen 
genom att leva i livet och föräldrarollen. Ibland behöver man bara lite handledning och 
vägledning. Inte en pekpinne eller någon som har universallösningar på olika problem. 
Barn är människor och föräldrar är människor. Vi måste jobba mer med sammanhang 
och förhållningssätt än strategier och metoder. Så kort och gott ska vi erbjuda mycket 
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mer samvaro och sociala kravlösa aktiviteter istället för styrda aktivitet. Givetvis ska vi 
erbjuda allt det andra också men inte bara och enbart. Vissa tider vi har öppet kan man 
gott ha lite fritt forum. (Intervjuperson 4). 

Ytterligare exempel på aktiviteter för att locka fler föräldrar är barnvagnspromenader och andra typer 

av fysiska aktiviteter. Flertalet intervjupersoner upplever att de öppna förskolorna vinner på att se lite 

bortom sina egna verksamhetslokaler och att istället mer effektivt utnyttja närmiljöer. 

Föräldraskapsstödjande aktiviteter som har fokus på fysisk aktivitet tror intervjupersonerna också är ett 

bra sätt att lära föräldrar och barn om hälsosamma vanor. 

En av intervjupersonerna nämner bokcirklar som en aktivitet. En bokcirkel kan enligt intervjupersonen 

bestå av minst fyra personer och där gruppen gemensamt väljer en bok kopplad till föräldraskap. En 

bokcirkel kan till exempel då bestå av tre träffar där bokens innehåll diskuteras. En pedagog från öppna 

förskolan kan med fördel agera bokcirkelledare om ingen annan i gruppen vill ha den rollen.  

Föräldraskapsstöd på internet kommer även upp till samtal i nära hälften av intervjuerna men det är 

något som inte upplevs som tillräckligt effektivt. Intervjupersonerna som nämnt detta tror att det beror 

på att när föräldrarna ändå är ute på internet så söker de information relevant för dem själva. Det kan 

till exempel vara via grupper och sidor på sociala medier som Facebook men även att använda sig av de 

olika sökmotorer när det gäller specifika frågeställningar. Ett par av intervjupersonerna tror att 

internetbaserade föräldraskapsstödsprogram inte ger tillräcklig effekt men att det är ett bra 

komplement för de som vill ha det. I dessa intervjuer framkommer att i en digital värld är det ett måste 

att kunna erbjuda det men att de föräldrar som är i störst behov av strukturerat stöd oftare gynnas av 

andra typer av föräldraskapsstöd. Som tidigare framkommit är dock internet ett bra forum för att nå ut 

med information om vilka typer av föräldraskapsstöd som erbjuds.  

Majoriteten av intervjupersonerna menar att de öppna förskolorna måste bli bättre på att kommunicera 

där föräldrar vistas. Över hälften nämner sociala medier som ett exempel för att nå ut med information 

om öppna förskolans verksamhet. Därutöver måste informationen ges på flera språk för att säkerställa 

att alla i målgruppen har möjlighet att få samma information.  

Vidare upplever majoriteten av intervjupersonerna att det i socioekonomiskt utsatta områden kan vara 

svårt att nå ut med information. Intervjupersonerna önskar i de fall ett större samarbete med socialtjänst 

och andra aktörer som är inblandade där det föreligger socioekonomiskt problematik. Därutöver måste 

det säkerställas att information går ut på för området relevanta och aktuella språk och att informationen 

är likvärdig oavsett språk.  

Det finns en oro att föräldrar som lider av till exempel psykisk ohälsa kan vara svåra att nå. Detta anses 

av ett par intervjupersoner vara en målgrupp som kan gynnas av att få delta i ett sammanhang efter sina 

förutsättningar. Dessa intervjupersoner menar att föräldrar måste ges rätt verktyg för att optimera sitt 

och i förlängningen sina barns välmående. Det framkommer i en intervju att ett större samarbete med 

psykiatrin är önskvärt.  

I hälften av intervjuerna framkommer tydligt att dagens digitala samhälle är en stor faktor att ta hänsyn 

till. Därutöver är många föräldrar stressade och väljer bort vissa aktiviteter till förmån för andra. 

Intervjupersonerna som beskrivit detta tycker att det behövs nya vägar för att nå dessa föräldrar. Att 

samarbeta med idrottsföreningar kom upp som förslag i en intervju. Då många barn idrottar och 

föräldern är den som åtar sig att transportera barnet till och från träningar finns det utrymme för att 

under träningstiderna ha föräldraskapsstödjande aktiviteter.  

Samverkan nämns som något mycket viktigt av alla intervjupersoner. Det finns olika typer av samverkan 

och det finns ingen anledning att stanna vid samverkan som bara rör barnhälsovård och mödravård. 

Intervjupersonerna ser gärna att hela samhället blir involverat och idrottsföreningar är något som redan 

nämnts. En ytterligare arena som nämns för samverkan gällande föräldraskapsstöd är biblioteket. En 
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intervjuperson tror att bibliotekarier kan ha en hel del att bidra med till öppna förskolans verksamhet. 

I flertalet intervjuer framkommer att öppna förskolan inte heller bör låsa sig vid den målgrupp som 

främst besöker dem, föräldrar med små barn, utan försöka ha lite mer familjefokus som inkluderar även 

de större barnen samt även andra anhöriga som finns runt familjen.  

Något som flertalet intervjupersoner nämner under intervjuerna är bättre samverkan med skola och 

förskola. Det är där alla barnen finns och där upplever intervjupersonerna att det finns potential för att 

dels mer effektivt kommunicera information om de olika föräldraskapsstöd som finns dels i någon form 

av samverkan erbjuda strukturerat föräldraskapsstöd. Det är något som redan sker på många olika håll 

i landet men det upplevs bland några av intervjupersonerna ändå vara ett område som ständigt kan 

förbättras.  

De intervjupersonerna från öppna förskolor som inte tillhör en familjecentral upplever att de hört 

väldigt mycket om de positiva effekter ett sådant samarbete ger och skulle gärna se att fler öppna 

förskolor integrerades i familjecentraler. De uppger dock att det ofta handlar om ekonomiska aspekter 

och hur kostnader ska fördelas och blir således tyvärr ofta en het potatis mellan kommuner och 

regioner/landsting.  

Hälften av intervjupersonerna hade börjat fundera över hur verksamheten kan utveckla och förbättra 

arbetet med barnrättsperspektivet så att det blir mer synligt då barnkonventionen snart blir lag. 

Intervjupersonerna framhöll då att barnkonventionen är något som genomsyrar verksamheten och 

därför bör lyftas fram ännu mer då verksamheten bygger på att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap där 

barnets bästa alltid är det centrala.  

Analys 

Öppna förskolan är en arena som enligt studien erbjuder strukturerade aktiviteter som till exempel 

föräldrautbildningar, sångstunder, spädbarnsmassage och rytmik. Lundqvist (2015) beskriver öppna 

förskolan som en verksamhet för föräldrar med barn som inte är inskrivna på förskola. Både 

intervjupersoner och Lundqvist (2015) är eniga om att huvudsyftet är att erbjuda pedagogiska aktiviteter 

av god kvalitet och i nära samverkan med föräldrarna. För att möta detta beskriver studiens 

intervjupersoner att öppna förskolan som verksamhet erbjuder såväl strukturerade som ostrukturerade 

aktiviteter vilket också bekräftas av Lundqvist (2015).  

Intervjupersonerna beskriver ett informellt lärande av social karaktär. Studiens samtliga 

intervjupersoner upplever att föräldrar lär genom socialt samspel med andra barn och föräldrar samt 

öppna förskolans pedagoger. En verksamhet som erbjuder aktiviteter som är mindre strukturerade 

upplevs av intervjupersonerna också erbjuda utrymme för denna typ av socialt samspel. Aili (2011) 

beskriver samspelet som något där föräldrarna själva sätter upp sina referensramar för hur relationer 

som är hälsosamma ser ut. Intervjupersonerna anser att förhållningssätt ofta är viktigare än vad man 

bör göra i en viss situation. Även Ramaekers och Suissa (2011) menar att det viktigaste inte alltid är att 

råda om vad som är bäst att göra i olika situationer utan istället lära föräldrar att skapa en förståelse och 

uppmuntra till en viss attityd som lämnar utrymme för etiska och kanske även filosofiska reflektioner. 

Författarna menar vidare att vare sig mål eller medel någonsin kan baseras på en förståelse som är 

universell och fri från värderingar. De framhåller också vikten av att skilja på utbildning och uppfostran. 

Författarna beskriver utbildning som något som sker i skola eller andra formella eller institutionella 

verksamheter. Applicerar man utbildarrollen på en förälder menar dem att relationen blir något mer än 

bara den mellan förälder och barn, eftersom föräldern gör sitt bästa för att uppfostra sina barn. Vidare 

menar författarna att föräldrar kan och bör utbildas i att kunna utbilda sina barn på ett sätt som är 

jämförbart med hur lärare utbildas i att utbilda elever. Sandin (2017) menar att kompetenta barn 

behöver föräldrar med passande färdigheter. Det görs ansträngningar för att utveckla och stödja 

föräldraskapsstödsprogram som erbjuds av samhället och däri ingår program som syftar till terapeutisk 

behandling. Författaren menar att föräldrarnas relationskompetens samt kunskaper om barns 
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utveckling och rättigheter ämnar att stärkas men att konsekvenserna av att använda programmen som 

generella välfärdsinstrument ibland är problematiska. Fokus ligger på att utbilda föräldragenerationer 

för att stärka familjer, genom professionell och formell utbildning. Författaren menar också att det i 

universellt föräldraskapsstöd blir problematiskt att använda sig av program ämnade för att användas i 

terapeutiskt syfte. Studiens intervjupersoner menade i samtliga intervjuer att förälder-barnrelationen 

var grundbulten i hela föräldraskapet och att föräldern behövde se sitt föräldraskap utifrån en förståelse 

för barnet och den sociala kontext denne vistas i. Därför var det sociala lärandet, enligt, 

intervjupersonerna väldigt viktigt då det inte handlade om att inhämta kunskaper om vilka åtgärder som 

är tillämpliga i vilka fall utan det handlade mer om relation och förståelse. Ramaekers och Suissa (2011) 

framhåller att föräldrar måste vara medvetna om sin roll och sitt ansvar. Därmed är föräldrarna enligt 

författarna också i behov av utbildning när det kommer till föräldraförmåga. De gör konklusionen att 

föräldraskapet handlar om barnuppfostransförståelse. Majoriteten av intervjupersonerna i studien 

framhöll också att det handlar om förståelse för helheten och inte detaljer. Intervjupersonerna upplevde 

också att det är anledningen till att socialt lärande bör få större plats då det är mer lättsamt och mindre 

kravfyllt men ändå fyller samma funktion som mer strukturerade aktiviteter. Ett par av 

intervjupersonerna beskriver det som att få en helhetsförståelse och lära sig ett förhållningssätt snarare 

än att lära sig metoder för olika situationer. Widding (2018) redogör också för att fokuset på föräldrarnas 

ansvar kan öka pressen på föräldrarna i det dagliga livet och framförallt kanske på de mödrar som har 

det övergripande ansvaret för barnets hälsa. Hon menar vidare att det ständiga granskandet, 

utvärderandet och reflekterandet över hur en förälder förbättrar sin föräldraförmåga, i kombination 

med ett samhälle med höga krav på individualitet och prestation, kan få den mest stabila föräldern att 

känna press och bli osäker. 

Studien visade att öppna förskolans verksamhet bör sträva efter att vara tillgänglig för alla inom 

målgruppen. Detta bekräftas även av Lundqvist (2015) som skriver att interventioner är universella, 

kostnadsfria och frivilliga. Erikson (2004) resonerar kring brukarinflytandeprincipen och 

valfrihetsprincipen vilka är aktuella i sammanhanget. Genom att fråga föräldrarna vad de har behov av 

ger man dem valmöjligheter och förutsättningar för att kunna delta i öppna förskolans verksamhet 

utifrån sina egna behov och preferenser. Språkliga faktorer var något som i intervjuerna framkom som 

viktigt att ta i beaktande när verksamheten utformas. Lundqvist (2015) framhåller idén om den 

autonoma föräldern som viktig och därmed har nya former av service och stöd utvecklats och det 

dessutom på nya arenor. Kvalitet är enligt Aili (2011) en fråga om att utveckla brukarinflytande och 

tillgänglighet och är därför något som bör uppmärksammas i utvärderingar. Föräldrars delaktighet och 

inflytande bekräftas även av Widding (2018) som menar att det är viktigt att ta reda på hur föräldrar 

relaterar till expertis och föräldraskapsstöd. Därutöver behöver man enligt Widding (2018) ta reda på 

hur föräldrarna upplever att stödet påverkar deras föräldraskap. Aili (2011) visar att pedagoger på öppna 

förskolan kan verka bedömande. Hopwood och Mäkitalo (2019) menar att det är av stor vikt hur 

professionella bemöter föräldrar så att de inte känner sig dömda och upplever att deras kunskaper inte 

har något värde.  

Samtliga intervjupersoner i studien framhåller vikten av en ökad och utvecklad samverkan med andra 

instanser, organisationer och civilsamhälle. Därtill framkom att verksamheten inte enbart bör fokusera 

på de små barnen utan på hela familjer runt om det lilla barnet. Utifrån familjeperspektivet kan öppna 

förskolor då enligt intervjupersonerna anpassa och utveckla verksamheten. Lundqvist (2015) framhåller 

att redan i SOU 1997 :64, Stöd i Föräldraskapet, föreslogs att föräldraskapsstöd ska innefatta alla barn 

och ungdomar upp till 18 års ålder. Det ideala föreslogs enligt författaren vara ett brett panorama av 

arenor för föräldraskapsstöd. Vidare redogör hon för att antenatalenheter och barnhälsovård råddes till 

att inte bara organisera föräldragrupper men även erbjuda fäder extra stöd i föräldraskapet för att stärka 

rollen som fader. Vidare redogör Lundqvist (2015) för att rekommendationerna också var att erbjuda 

föräldraskapsstöd via barnavårdscentraler, förskolor och skolor samt särskilt involvera samarbetet 

mellan föräldrar och lärare. Författaren beskriver också att andra professioner som arbetar med barn 

och föräldrar skulle engagera sig i föräldraskapsstöd till exempel genom föräldragrupper, riktat stöd till 

fäder, stöd till invandrare, stöd till föräldrar med barn som har funktionshinder samt stöd till föräldrar 
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som har adopterat ett barn. Lundqvist (2015) menar även att samverkan bör ske mellan olika 

institutionella arenor och att det är viktigt att det finns kraftfulla aktörer på akademiska arenor i form 

av lärare, läkare, barnmorskor och så vidare. Samverkan bör enligt författaren även ske bortanför 

gränserna för kommunala och regionala aktörer. Hon framhåller att det då öppnas upp för civilsamhället 

och det medför att föräldrar har möjligheter till valfrihet.  

Studien visar att barnrättsperspektivet är viktigt att ta i beaktande. Öppna förskolans pedagoger 

framhåller att barnets hälsa och utveckling är det centrala i verksamheten och att föräldrarna ska få stöd 

och hjälp i att utvecklas i sin föräldraroll. Studien visar att pedagogerna på öppna förskolan också anser 

att barnen bör göras delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Rooth (2018) beskriver hur barn 

balanserar sin integritet och förmåga med tilltro och respekt för de vuxnas omvårdnad och kompetens. 

Barn har enligt henne en stark önskan om att bli lyssnade på samt tagna på allvar i sitt samspel med 

vuxna människor. Samtidigt som barnen erbjuder sig att samarbeta visar de en tilltro till de vuxnas vilja 

och förmåga att tillgodose deras behov. Förebyggande manualbaserade föräldraskapsstöd erbjuder 

enligt författaren begränsat utrymme för barns inflytande. Programbaserade föräldraskapsstöd menar 

hon kan antingen stävja eller främja barns delaktighet vilket är en aspekt att ta i beaktande när 

verksamheten utformas och planeras.  

Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens viktigaste resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. Vidare 

diskuteras metodvalet utifrån studiens genomförande. Slutligen ges förslag på framtida forskning.  

Resultatdiskussion 

Studien visade att öppna förskolor arbetar med en mängd olika aktiviteter för att möta föräldrars olika 

behov. De öppna förskolorna erbjuder olika strukturerade aktiviteter för föräldrar med barn som inte är 

inskrivna på förskola. Det informella lärandet av social karaktär visade sig ha en stor roll när det gäller 

föräldraskapsstöd. Intervjupersoner vittnade om att föräldrar lättare lär av varandra och tar till sig 

förhållningssätt än att lära sig om vad man bör göra i specifika situationer. Därför behöver öppna 

förskolor säkerställa att det finns utrymme för tid där det sociala lärandet står i centrum. Tidigare 

forskning har i stora delar fokuserat på det strukturella lärandet medan resultatet av denna studie visar 

att det informella lärandet bör ges mer utrymme. Intervjuerna präglades av en samsyn där relationen 

förälder-barn samt förhållningssättet relaterat till föräldraskapet var det centrala. Studien fick en stor 

inriktning på hur det sociala lärandet sker och vikten av att låta det ske. Därför kom de strukturerade 

aktiviteterna mer i skymundan än vad som förväntades när studien inleddes.  

Det framkom att det är av yttersta vikt att göra verksamheten tillgänglig för hela målgruppen samt att 

även göra föräldrar delaktiga och ge dem möjlighet till inflytande. Vid verksamhetsutveckling bör man 

ta hänsyn till olika faktorer som kultur, språk och andra faktorer som kan påverka deltagandet. Att göra 

verksamheten tillgänglig handlar också om att nå ut till målgruppen vilket det behövs nya strategier för, 

till exempel i form av mer samverkan. I det föränderliga samhälle vi lever i var detta väntade resultat 

och det hade behövts en studie av större omfattning för att redogöra för kulturella och språkliga aspekter 

i relation till föräldraskapsstöd. Detsamma gäller för hur verksamheterna når ut till målgruppen och hur 

de ska arbeta för att nå ut till de som inte nås. Även denna aspekt är ett område som hade behövt studeras 

mer ingående då det är många olika aspekter att ta i beaktande.  

Samverkan är ett stort utvecklingsområde och studien visade att det föräldraskapsstödjande arbetet bör 

ha större familjefokus. Föräldern till det lilla barnet är målgruppen för öppna förskolans verksamhet 

men för att nå ut till fler bör man fokusera på hela familjen och utveckla sina aktiviteter utifrån ett 

familjeperspektiv. Samverkande instanser finns både inom kommunal och regional verksamhet men 

även inom olika organisationer och verksamheter i civilsamhället. Genom att verka över gränserna är 

förhoppningen även att nå fler.  
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Intervjupersonerna berättade att de på respektive öppen förskola arbetade utifrån ett 

barnrättsperspektiv där barnet fick en central roll. Då barnkonventionen blir lag 2020 upplevde studiens 

informanter att det var än viktigare att utveckla verksamheten med barnrättsperspektiv i fokus. Detta 

för att synliggöra arbetet ännu mer.  

Sammanfattningsvis svarade studien på alla de frågeställningar som fanns att besvara. Dock hade det 

behövts mer djupgående studier i respektive forskningsfråga. De öppna förskolorna jobbar mycket med 

strukturerade aktiviteter riktade till sin målgrupp men det sociala lärandet hade väldigt stor plats i 

verksamheten enligt samtliga intervjupersoner. Detta kom att genomsyra stora delar av analysen.  

Därtill fanns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när en verksamhet som öppna förskolan ska 

planeras. Språk och kultur har många olika dimensioner som hade behövts studeras på ett mer 

djupgående plan. Denna studie skrapar därför endast lite på ytan och ger en överblick av olika problem 

att ta hänsyn till.  

En betydande del av studien kom att handla om hur öppna förskolan kan utveckla sin verksamhet. Då 

flertalet av de intervjuade framhävde att mer samverkan behövs kom även studien att handla mycket 

om hur öppna förskolan kan utvecklas genom samverkan. Flera intervjupersoner redogjorde även för 

det faktum att öppna förskolan bör ha ett större familjefokus och att rikta sig mot hela familjer istället 

för endast förälder med litet barn. Intervjupersonerna uppgav att eftersom de börjat tänka utifrån 

familjeperspektiv hade de även börjat tänka på hur de kan utveckla och bredda sin verksamhet i 

samarbete med andra aktörer. 

Barnkonventionen blir lag 2020 och det är också något som nämndes under intervjuerna. Öppna 

förskolan arbetar redan, precis som alla andra verksamheter, utifrån barnets rättigheter men 

intervjupersonerna framhöll vikten av att arbeta för att synliggöra hur de i sin verksamhet arbetar 

utifrån barnkonventionen.  

Metoddiskussion 

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ metod var relevant för studien då 

studiens syftade till att undersöka uppfattningar.  

Intervjupersonernas olika långa erfarenheter samt olika verksamheter gjorde att jag fick en bredare bild 

av öppna förskolan som verksamhet och hur de kan utformas. Intervjupersonernas svar var relevanta 

för studien och upplevdes som trovärdiga. Ett större underlag av informanter hade gett en bredare bild 

och djupare förståelse för forskningsfrågorna men då detta är ett examensarbete på kandidatnivå fanns 

vissa begränsningar gällande tid och omfattning.  

Då öppna förskolor arbetar på olika sätt och i olika typer av organisationer och verksamheter hade det 

varit lättare att försöka avgränsa studien ytterligare. Det hade gett möjligheter för att komma mer in på 

djupet i respektive forskningsfråga.  

Det faktum att intervjuerna genomfördes via Skype borde inte ha påverkat resultatet men dock skulle 

en träff där intervjupersoner intervjuades via en fysisk träff varit att föredra då det förmodligen hade 

varit lättare att uppfatta kroppsspråk.  

Transkriberingen gjordes ordagrant vilket tog väldigt mycket tid i anspråk då intervjuerna var upp till 

50 minuter långa. En transkribering som inte var ordagrann hade sparat tid men hade kanske inte gett 

samma djup i analysen då mycket hängde ihop och återkom. Detta resulterade i ett stort antal koder 

vilket dels kan ge ett intryck av att vara oöverskådligt, dels ge ett intryck av att analysen är mättad.  
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Förslag på framtida forskning 

Det behövs mer forskning om hur föräldraskapsstödet kan göras mer tillgängligt för att nå fler. Ett 

samhälle i förändring kräver mer forskning om vilka faktorer som påverkar tillgängligheten samt hur 

arbetet kan utformas för att nå fler. Därutöver finns ett behov av att undersöka hur vidare samverkan i 

det föräldraskapsstödjande arbetet kan ske utifrån de olika faktorerna. 

Vidare är det angeläget att fortsätta studera det informella lärandets roll i olika verksamheter där barn 

och föräldrar vistas då denna studie visade att socialt lärande är mycket viktigt.  

Föräldrars syn på föräldraskapsstöd är ytterligare ett område där det finns behov av framtida forskning.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej, 

 

Jag heter Heidi Nevala och jag håller på att läsa examenskursen för en kandidatexamen i pedagogik. 

Kursen ges på distans via Umeå Universitet. I min uppsats har jag valt att inrikta mig på öppna förskolan 

som arena för föräldraskapsstöd. Jag vill undersöka vilka påverkansfaktorer som finns vid utformning 

av föräldraskapsstödjande arbete. Jag vill också undersöka hur öppna förskolor arbetar med 

föräldraskapsstöd samt också ta reda på vilka utvecklingsmöjligheter som finns. I min undersökning är 
jag i behov av att intervjua pedagoger på öppna förskolan. 

 

Datainsamlingen kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer på din arbetsplats eller via 

telefon. Intervjun kommer att ta 30-45 minuter och kommer att spelas in. Allt material behandlas 

konfidentiellt och kommer inte att användas i något annat syfte än min uppsats. Efter att uppsatsen är 

godkänd kommer allt material att förstöras. Jag är väldigt tacksam för ditt deltagande och vill att du ska 

veta att det är helt frivilligt och att du när som helst får avbryta utan att motivera varför. Du har även 

rätt att läsa det transkriberade materialet som hör till din intervju. Självklart har du även rätt till att ta 
del av uppsatsen i sin helhet när den är klar.  

 

Har du frågor eller funderingar om ditt deltagande? Tveka inte att höra av dig!  

E-post: heinea05@student.umu.se 

Telefon: XXXX-XXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Heidi Nevala  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Antal år i yrket? 

Antal år på arbetsplatsen? 

Utbildning? 

Tidigare erfarenhet inom området? 

 

Påverkansfaktorer: 

Beskriv området som öppna förskolan ligger i? Socioekonomiska och kulturella faktorer till exempel  

Vilka är det som besöker öppna förskolan? 

Vilken målgrupp är svår att nå? 

Hur ser du på resurstillgången (personal, material, utrustning med mera)? 

Hur ser du på pedagogernas utbildning? 

Hur är öppettiderna? 

Hur ser samverkan med eventuella andra aktörer ut? 

 

Föräldraskapsstödjande arbete på öppna förskolan: 

Vilka strukturerade föräldraskapsstöd erbjuds? 

Vilka olika aktiviteter har ni?  

I vilka situationer sker informellt lärande?  

Hur ser en vanlig vecka ut på öppna förskolan? 

 



 

 

Utvecklingsmöjligheter: 

Hur kan ni arbeta för att nå fler? 

Vilka når ni inte? 

Vad vill föräldrar bli erbjudna på öppna förskolan? 

Hur ser planerna ut för samverkan med fler aktörer? 

Om ni inte ingår i en familjecentral, hur ser planerna ut för att eventuellt kunna ingå i en sådan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Kod Kategori Tema 

sagostund aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

sångstund aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

spädbarnsmassage aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

fika och umgås aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

sång aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

pyssel aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

rytmik aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

utflykt aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

strukturerade 

föräldraskapsstödprogram 

aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

språkcafé aktiviteter Föräldraskapsstödjande arbete 

socialt lärande hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

Informellt lärande hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

ändamålsenliga lokaler hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

Samverkan med familjecentral hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

Samarbete med föreningar hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

Samarbete med andra aktörer hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

Schemalagda tider och grupper hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

Dagtid  hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

kvällstid hur föräldraskapsstöd sker Föräldraskapsstödjande arbete 

hjälpa Varför föräldraskapsstöd 

erbjuds 

Föräldraskapsstödjande arbete 

utveckla Varför föräldraskapsstöd 

erbjuds 

Föräldraskapsstödjande arbete 



 

 

stödja Varför föräldraskapsstöd 

erbjuds 

Föräldraskapsstödjande arbete 

Utveckling Varför föräldraskapsstöd 

erbjuds 

Föräldraskapsstödjande arbete 

hälsa Varför föräldraskapsstöd 

erbjuds 

Föräldraskapsstödjande arbete 

Språk Begränsningar Faktorer som påverkar  

Oftast mödrar som besöker 

verksamheten 

begränsningar Faktorer som påverkar  

Geografi begränsningar Faktorer som påverkar  

Socioekonomi begränsningar Faktorer som påverkar  

Kultur begränsningar Faktorer som påverkar  

Vägledning på eget språk Hur uttrycks begränsningar i 

verksamheten 

Faktorer som påverkar  

Förhållningssätt under social 

samverkan 

Hur uttrycks begränsningar i 

verksamheten 

Faktorer som påverkar  

Bekvämare på eget språk Hur uttrycks begränsningar i 

verksamheten 

Faktorer som påverkar  

Olika sätt att göra sig förstådda Hur uttrycks begränsningar i 

verksamheten 

Faktorer som påverkar  

Informellt lärande mer lättsamt Hur uttrycks begränsningar i 

verksamheten 

Faktorer som påverkar  

Förståelse och respekt över 

språkliga gärnser 

Hur uttrycks begränsningar i 

verksamheten 

Faktorer som påverkar  

idrottsföreningar Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

Föräldraskapsstöd på internet Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

språkcaféer Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

biblioteket Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

Lättsamma aktiviteter Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

bokcirklar Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

Fysisk aktivitet Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 



 

 

barnvagnspromenader Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

Bakning och matlagning Aktiviteter för utveckling Utveckling och förbättring 

familjefokus Faktorer att ta hänsyn till Utveckling och förbättring 

barnrättsperspektiv Faktorer att ta hänsyn till Utveckling och förbättring 

Stressade föräldrar Faktorer att ta hänsyn till Utveckling och förbättring 

Digitalt samhälle Faktorer att ta hänsyn till Utveckling och förbättring 

Barnets bästa det centrala Faktorer att ta hänsyn till Utveckling och förbättring 

Valfrihet  Faktorer att ta hänsyn till Utveckling och förbättring 

tillgänglighet Faktorer att ta hänsyn till Utveckling och förbättring 

samverkan med hela samhället Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Samverkan med skola Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Samverkan med förskola Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Nå föräldrar med psykisk 

ohälsa 

Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

familjecentral Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Socialtjänst samverkan Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Psykiatri samverkan Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Utnyttja närmiljöer Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Utveckla informellt lärande Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Lättsamma aktiviteter Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Ge rätt verktyg för målgruppen Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Kommunicera information där 

föräldrar vistas 

Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Information på flera språk Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Sociala medier Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

Likvärdig information oavsett 

språk 

Insatser för utveckling Utveckling och förbättring 

 


