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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Samverkan med vårdnadshavare är en viktig del av förskolans uppdrag. Förskollärarna ska 

enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 13) utveckla förtroendefulla relationer 

till vårdnadshavarna och verksamheterna komplettera hemmen. Hemmets och familjernas 

behov är föränderliga. I studiens bakgrund återfinns en historisk tillbakablick på svenska 

förskolans framväxt. I bakgrunden lyfts även samverkans betydelse, pedagogernas roll, 

vårdnadshavares önskemål, dygnet-runt-öppna förskoleverksamheter samt vägar till 

samverkan och vägarnas innehåll. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att ge en bild av förskollärares berättelser kring hur samverkan med 

vårdnadshavare sker i dygnet-runt-öppna samt i dagöppna förskoleverksamheter.  

 

Metod 
Undersökningen är en kvalitativ studie, som genomförts med halvstrukturerad parintervju som 

redskap. I undersökningen deltog sex stycken förskollärare från respektive verksamhetsform. 

 

Resultat 
I studien framkom både likheter och skillnader inom samverkan med vårdnadshavare i 

dagöppna och dygnet-runt-öppna förskoleverksamheter. Viktigaste samverkansformen anses 

vara den dagliga kontakten och familjernas känsla av trygghet ses som ytterst viktig. Dock 

finns olika förutsättningar för hur samverkan utformas och till viss del hur mycket tid som kan 

avsättas. I dygnet-runt-öppna verksamheter ses ibland exempelvis den tidsmässiga fördelen av 

att kunna förbereda under nätter då barnen sover. 
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Inledning  
Idag blir dygnet-runt-öppna förskolor allt vanligare i Sverige. Utbyggnaden av dessa nämns 

regelbundet i både allmänna nyheter och medier som främst riktar sig till lärare. Med tanke på 

spridningen är det troligt att många förskollärare kommer arbeta på en dygnet-runt-öppen 

förskola. Vi är nyfikna på hur pedagoger i respektive verksamhetsform arbetar. En del av 

arbetet som kan tyckas intressant är samverkan med vårdnadshavare. Utifrån våra tidigare 

erfarenheter och utifrån lärarutbildningen saknar vi kunskap om dygnet-runt-öppna 

verksamheter därför anser vi att det är intressant att lyfta dessa verksamheter.  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 13) framgår det att förskolan ska komplettera 

hemmet och utveckla en förtroendefull relation till vårdnadshavarna. Uppbyggandet av en 

relation och utformningen för samverkan kan enligt bland andra Granberg (1998, s. 25) ske på 

flera olika sätt. Hon visar att förskolan bland annat kan ordna olika former av träffar för 

vårdnadshavare och ha enskilda samtal med vårdnadshavare. Ett annat sätt som Svenning 

(2010 s. 62) tar upp är att delge pedagogisk dokumentation. Två av de riktlinjer som ges i 

Lpfö 98 rev. (2010, s. 13) är att det ska ske fortlöpande samtal som tar upp barnens 

”/…/trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan/…/”. Det tas även upp att 

vårdnadshavare ska få vara med och påverka verksamheten och att förskollärarna för att 

underlätta detta behöver visa verksamhetens innehåll och mål på ett tydligt sätt. 

 

Ovanstående mål finns självfallet för alla förskolor oavsett vilka öppettider verksamheten har, 

men de möjliga vägarna mot målen kan skilja sig. Vårdnadshavarna kan exempelvis ha olika 

spridda arbetstider vilket påverkar när de helst går på exempelvis olika föräldraträffar. Det 

kan även påverka hur ofta de träffar enskilda pedagoger. Dessutom påverkar de tider barnen 

är på förskolan vad de gör där och därmed vad det finns att samverka om. I fall barnen främst 

sover på förskolan kanske exempelvis samtalens innehåll skiljer sig från om barnen är där 

under verksamhetens mest aktivitetsfyllda timmar. Vilka områden som tas upp och i vilken 

utsträckning blir intressant i sig då det påverkar vad som kan reflekteras över tillsammans 

med barnen.  

 

Genom samverkan kan förskollärare och vårdnadshavare bland annat ta del av barnens 

erfarenheter i olika sammanhang och utgå från dessa i samtal och aktiviteter med barnen. 

Samtalen kan bland annat bidra till metakognitivt tänkande som fördjupar lärandet (Pramling 

1987). En vanlig uppfattning är även att barns lärande förstärks om att de exempelvis får testa 

olika hypoteser och aktiviteter i olika sammanhang. Aktuell undersökning begränsas dock till 

hur samverkan med vårdnadshavare generellt prioriteras och utformas i ovan nämnda 

verksamheter. Undersökningen fördjupar sig inte i särskilda samverkansformer eller behov.  

Syfte  
Studiens syfte är att ge en bild av hur förskollärare som arbetar inom dygnet-runt-öppna samt 

dagöppna verksamheter upplever att samverkan med vårdnadshavare sker för att synliggöra 

likheter och skillnader mellan dessa verksamheter. 

 

Frågeställningar som undersökningen utgår ifrån är: 

 Skiljer sig sätten/vägarna till samverkan med vårdnadshavarna?  

 Skiljer sig prioritering av samverkan och dess innehåll?    

 Märker förskollärarna skillnad i vad vårdnadshavarna vill ha ut av samverkan?  
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Bakgrund  
Nedan presenteras en bakgrund som bland annat visar en historisk tillbakablick på svenska 

förskolans framväxt och ytterligare framhåller samverkans betydelse. Den tar även upp 

pedagogernas roll, vägar till samverkan samt dess innehåll, vårdnadshavares önskemål kring 

samverkan och ett avsnitt om dygnet-runt-öppna förskoleverksamheter. För att stärka känslan 

av originaltexternas budskap och innehåll används oftast uttryck som exempelvis föräldrar 

och samarbete istället för vårdnadshavare och samverkan, om referenserna använt det.  

Historisk tillbakablick  

Förskolans framväxt  

Svenska förskolans framväxt startade under 1800-talets slut till 1900-talets början. Tallberg 

Broman (1995, s. 7) lyfter att Sverige under den perioden genomgick stora förändringar bland 

annat genom industrialisering och urbanisering. Förändringarna bidrog bland annat att 

föräldrar arbetade allt mer utanför hemmet och inte längre kunde se till barnen samtidigt som 

de arbetade. Urbaniseringen gjorde även att många flyttade ifrån sin släkt som tidigare kunnat 

hjälpa till att ta hand om barnen. Ovanstående och att det i städerna fanns många 

ensamstående kvinnor gjorde att behovet av tillsyn och utbildning från annat håll ökade.  

 

En av de första institutionerna som startade för att tillgodose behovet av barnomsorg var 

barnkrubborna. Tallberg Broman (1995, ss. 11-15) visar att den första barnkrubban var 

Kungsholmens barnkrubba som öppnade 1854. Efterhand startade fler barnkrubbor som drevs 

på olika sätt, i vissa fall hade de exempelvis öppet både under dag- och nattid. Även ekonomi 

och tillsyn är exempel på vad som kunde skilja sig åt mellan barnkrubborna, då institutionerna 

inte började kontrolleras av eller få bidrag från staten förrän 90 år efter starten. Vanligtvis 

finansierades de dock av välgörenhet och förvaltades av föreningar. Det var även vanligt att 

avdelningar för spädbarn i stor utsträckning togs omhand av elever som såg till barnen samt 

skötte tvätt och andra hushålls lika sysslor. Genom denna beskrivning samt Tallberg Bromans 

(1995, ss. 12-13) exempel på dagsscheman för barnkrubbor dras slutsatsen att dagarna främst 

ägnades åt rutiner som rörde kost och hygien samt en stunds fri lek. Tallberg Broman (1995, 

ss. 11-15) observerar vidare att det inte infördes gemensamma regler för antal barn, barnens 

ålder och personaltäthet förrän omkring hundra år efter starten. Den enda information hon 

lyfter som återkommande gällande dessa regler är att barnen på spädbarnsavdelningar kunde 

vara mellan 14 dagar till två år gamla.  

 

En annan institution som i Sverige startade under 1800-talet var småbarnsskolan. Tallberg 

Broman (1995, ss. 15-17) visar att den första småbarnsskolan i Sverige startade år 1836 och 

att barn kunde börja i verksamheten från att de var omkring två år gamla. De vuxna i 

verksamheten skulle utöver att ge omvårdnad, sex dagar i veckan, fostra och undervisa. 

Tallberg Broman (1995, s. 20) påpekar att verksamhetens innehåll och den utbildning som 

personalen fick inte enbart sågs som nyttig för barnen. Bildningen sågs även ur en nyttoaspekt 

för samhället, då den bland annat kunde bidra till ökade kunskaper hos mödrar och folket i 

stort. Genom spridandet av kunskap minskade sociala klyftor och demokratin i samhället 

ökade. Johansson (1994, ss. 13-64) framhåller vikten av att se fostran och pedagogik som 

följder av kulturella faktorer som exempelvis politik och ekonomi, snarare än som något 

naturligt.  

 

Johansson (1994, ss. 21-62) lyfter även att förskolan redan från mitten av 1800-talet haft en 

teoretisk grund med praktisk utveckling. Han stärker detta med att bland annat 
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Fröbeltraditionen gav en metodik som inte endast omfattar ”naturlig moderlighet”. Fröbel 

utvecklade bland annat sätt att se på barns lärande och utveckling samt lekmaterial som skulle 

främja barnens lärande. Sedan fortsatte bland andra Henriette Schader-Breymann, Elsa 

Köhler, Elsa Johansson och Alva Myrdal att utveckla teorier, metoder och traditioner som lett 

fram till dagens pedagogik. De med fler har även indirekt eller direkt påverkat vilka former av 

barnomsorg som funnits fram till idag. Det har bland annat funnits verksamheter där barn 

kunnat delta utan att vara inskrivna vilka idag kallas öppna förskolor. Det har även funnits 

exempelvis barnträdgårdar, folkbarnträdgårdar, daghem, och andra verksamheter med olika 

öppettider och finansiärer (Johansson 1994 & Tallberg Broman 1995).  

 

Gars (2009 ss. 22-28) menar att det var i takt med institutionernas framväxt under 1800-talet 

och framåt som vad hon beskriver som ”den delade vårdnaden” startade. Hon beskriver ”den 

delade vårdnaden” som att familjerna som tidigare delade ansvaret för barnen tillsammans 

med de som var närmast omkring dem, nu delar det med samhället i stort. Barnen började 

vistas längre tid på institutioner och deras uppväxt blev en allt mer politisk fråga. Framför allt 

under 1900-talet spreds tankar om att institutioner och hem, var två hem som tillsammans 

bidrog till att barn växte in i en gemenskap. Det fanns framförallt två av de synsätt som höll 

tillbaka de som ville slå samman ”hemmen”. Ett var att föräldrarna skulle ha ensamt ansvar 

för barnen och ett annat att barn var individer.   

 

Tallberg Broman (1995, s. 11) observerar dock att majoriteten av barnen till en början inte 

fick delta i institutioner som var öppna delar av dygnet.  En orsak var att de till en början 

endast fanns i större städer och på orter med industriarbetande kvinnor. Som hon beskriver det 

fortsatte utvecklingen i ”detta mönster” även under 1900-talet och antalet platser var mycket 

begränsat. I ett exempel på antalet platser i förhållande till antalet barn visar hon att det år 

1965 endast fanns omkring 10 000 daghemsplatser och nära 600 000 barn. Betänk här att år 

1965 är över hundra år efter öppnandet av den första barnkrubban, vilket innebär att 

daghemsinstitutioner efter över hundra år fortfarande hade plats för relativt liten andel barn. 

 

Under 1970-talet skedde dock en utbyggnad av förskolverksamheten. Utbyggnaden som 

startade på 1970-talet har gjort att över 80 procent av barnen idag har plats på förskola. Gars 

(2009, ss. 23-26) visar att många till en början var skeptiska till utbyggnad av skolor vilket 

fördröjde utbyggnaden av verksamheter för yngre barn. En annan anledning till att 

utbyggnaden skedde då var att fler skulle kunna förvärvsarbeta för sin egen och samhällets 

skull. En av vinsterna för samhället var att vinsten i skatteintäkterna blev större än utgifterna 

för institutionerna, vilket passade in i ett samhälle där hela välfärdspolitiken var i förändring.  

 

Gars (2009, ss. 25-28) visar bland annat att förändringarna avsåg leda till likvärdigare regler i 

samhället. En statlig utredning som fick titeln ”1968-års Barnstugeutredning” fick bli en 

grund för att förändra förskolans pedagogik och dess arbetssätt. På grund av förändringarna i 

samhället började även en förändring i vilka behov barn tillskrevs. Barnen hade exempelvis 

inte lika stort behov av mödrarna som innan, eftersom det inte gick att förena med behovet av 

verksamheter utanför hemmet. Idag ses förskolan som ett komplement till hemmet och 

verksamheten fick år 1998 en gemensam läroplan (Lpfö 98 rev. 2010). 

Hemmet  

Som nämnts ovan har hemmets och familjens behov av och roll i förhållande till institutioner 

och samhället i stort förändrats under förskolans framväxt. Johansson (1994) visar att det 

funnits olika åsikter om relationerna och att de påverkats av olika faktorer. En faktor som 

påverkat är klass, då olika klasser tillskrivits olika behov. En annan har varit vilken ideologi 
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som dominerade vart i landet. Han beskriver dessutom en generell tveksamhet till att skilja 

barn och mödrar åt medan andra har förespråkat förtjänster av stöd utifrån. Tallberg Brorman 

(1995, s. 135) drar slutsatsen att frågor om vem som ska ansvara för barn har besvarats olika 

beroende på tidpunkt samt politiska och pedagogiska ståndpunkter. Som ses ovan har 

politiska åsikter bland annat styrts av samhälleliga behov. Många har under historien även 

poängterat behov av att råda och stötta familjer och då fram skrivs främst mödrarna (Tallberg 

Brorman 1995, Gars 2009 & Johansson 1994). Begrepp som uppfostran samt utbildning och 

begrepp med liknande innebörd förekommer kontinuerligt i avsnittets samtliga referenser.  

 

Gars (2009, ss. 39-47) påpekar att vi inte med säkerhet kan veta hur samverkan verkligen var. 

Hon finner texter som ger skilda beskrivningar av både vardag och visioner. Dessutom har 

texterna olika utgångspunkter, som exempelvis när de skrivs av engagerade pedagoger eller 

av utomstående som ser till fler verksamheter. Till exempel fanns omkring 1930-talet de som 

främst ville delge föräldrar hur barnet uppfattades i relation till utvecklingspsykologiska 

normer. Andra ville istället involvera och inspireras av aktiviteter med mer från hemmen samt 

bjuda in föräldrarna i verksamheten. Barnen skulle uppmärksammas i och föräldrarna bli 

bekanta med verksamheten. Tallberg Brorman (1995, ss. 142-149) uppmärksammar att det 

omkring samma tid kunde förekomma olika kontinuerliga träffar eller möten för föräldrar 

vilket tidigare var ovanligt. Dessa kunde bland annat innehålla underhållning, samtal samt 

lagning och tillverkning av lekmaterial och annat som behövdes. Det innehöll även utbildande 

moment kring bland annat tillverkning för ting till verksamhet och hem, mammornas 

föräldraroll, barn, barnuppfostran och annat relaterat till hemmet. Även fester som barn och 

mammor kunde vara med och förbereda blev vanligare. De flesta av dem hölls oftast för 

insamling till finansiering av verksamheterna eller för firanden av deras jubileer.  

 

Tallberg Brorman (1995, ss. 146-151) finner knappa kunskaper om vårdnadshavares 

upplevelser av barnomsorgsverksamheter fram till omkring 1970-talet. I förhållande till övrig 

historisk kännedom och det som finns dokumenterat ser han dock övergripande drag. För 

vissa mammor kunde exempelvis kontakten med andra mödrar utanför hemmet innebära 

uppskattade relationer och uppmärksamhet. Andra trivdes mindre bra med verksamheten och 

de som arbetade där, men kunde inte välja bort eget arbete. Omkring 1970-talet 

uppmärksammas i undersökningar en mer positiv bild och önskan om plats för barnen ökade.  

Pedagogerna 

Skilda åsikter om vilka förhållanden som bör råda vid barns uppväxt har varit och är många. 

Bland annat har behovet av vistelse i verksamhet med utbildad personal omdiskuterats 

(Johansson 1994 ss. 83-87). Som tidigare nämnts har behovet bland annat diskuterats i 

förhållande till samhällsklasser. Omkring tiden för de första barnkrubborna föredrogs att 

borgarklassen istället hade barnsköterskor i hemmet. Hade de anställt högre utbildade 

personer hade de kunnat utgöra hot mot mammans status (Johansson 1994, s. 84). Tallberg 

Brorman (1995, s. 146) uppmärksammar i samband med tiden omkring 1930-talet att 

föräldrar kunde vara ”/…/i tydligt underläge och beroendeställning/…/” i förhållande till 

verksamheters personal. Vilket genom tidigare beskrivningar även kan ses förekommit både 

långt före och efter.   

 

Även behovet av utbildning i sig har ifrågasatts, då kvinnor setts ha en naturlig förmåga att 

leda verksamheter för barn (Johansson 1994, s. 45). Trots ifrågasättanden har det funnits ett 

flertal olika utbildningar som lett fram till dagens. Även arbetsuppgifterna för 

verksamheternas personal har förändrats. Från att som nämns ovan främst omfatta 

barnpassning och hussållslika sysslor har arbetet börjat omfatta mer pedagogiskt arbete. 
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Tallberg Brorman (1995, ss. 193-117) beskriver bland annat att pedagoger stöttade barn vid 

inhämtning av kunskaper och övande av färdigheter. De arbetade även med exempelvis 

införlivande av traditioner och förberedde aktiviteter.  

Vikten av samverkan  
Samverkan ses idag som en viktig del av förskolan vilket framgår i bland annat Lpfö rev. 

(2010), men även genom litteratur som rör förskolan. En av de författare som framhåller 

samverkans betydelse är Granberg (1998). Granberg (1998, ss. 22-38) menar att pedagogerna 

måste släppa in föräldrarna i verksamheten både fysiskt och mentalt eftersom ansvaret för 

barnen är gemensamt. Hem och förskola ska tillsammans bilda en helhet som skapar trygghet, 

förtroende och begriplighet i barnens uppväxt. Samspel mellan de vuxna ses som mycket 

viktigt för att barnen aldrig ska bli det enda som länkar samman förskolans värld med 

hemmets. Samverkan ses även som en väg för pedagogerna att lära känna barnen och kunna 

anpassa verksamheten efter individuella behov. I Lpfö 98 rev. (2010, s. 6) framgår förskolans 

ansvar för hänsyn till de olika livsmiljöer och erfarenheter som ger mening och sammanhang.  

 

Granberg (1998, s. 27) menar att den verksamhet som bedrivs bygger på att pedagogerna 

samverkar med föräldrarna, vilket även förskollärarna Campner och Persson (2004, s. 196) 

håller med om. Campner och Persson (2004, ss, 196-207) ser de enskilda barnen och deras 

föräldrar som ett, varpå det är viktigt med föräldrars och pedagogers samlade krafter. De 

påpekar bland annat vikten av att pedagoger får en insyn i barnens liv utanför förskolan och 

att föräldrarna får insyn i verksamheten. Det bidrar till en helhetssyn och gör det lättare att 

komplettera varandra. Bland annat kan det ibland bli för mycket för barnen att orka med om 

det blir mycket planerade aktiviteter både i och utanför förskolan. De lyfter även att förskolan 

inte längre står för lika stor del av kunskapsförmedlingen och att det bör lyftas vad som lärs 

var. Förskolan ska stötta familjerna /…/i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 

växande/…/ och /…/i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar/…/ (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5).  

 

Durand (2011) visar att föräldrars engagemang i barnens skolgång har betydelse för barnens 

lärande. Genom att kombinera data från en egen longitudinell studie med en gjord av Early 

Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Class of 1998-1999 (ECLS-K), har hon fördjupat 

sig i betydelsen för latinamerikanska barn i USA. Undersökningen visar bland annat att 

föräldrars engagemang i barns tidiga deltagande i skolverksamhet kan påverka barnens 

lärande positivt. Föräldrarnas förutsättningar att ge bästa möjliga stöd kan påverkas av olika 

faktorer som exempelvis social situation. I viss utsträckning kan dock en god insyn i skolan 

och förståelse för dess mål öka möjligheterna att ge barnen lämpligt stöd. Om föräldrarna 

deltar i skolrelaterade aktiviteter kan det även förmedla att de ser skola och lärande som 

viktigt.  Davison, Froiland och Peterson (2012) har i en annan amerikansk studie kommit fram 

till att barns senare akademiska resultat kan påverkas positivt av att föräldrar tidigt engagerar 

sig i deras litteracitet. Föräldrarnas möjligheter att engagera sig kan öka genom att de 

involveras i vad barnen möter i olika skolverksamheter.  

 

Samverkan kan även ha extra stor betydelse under vissa perioder. Ibland lyfts samverkan 

exempelvis som ett stöd när vårdnadshavare separerar eller genomgår någon annan form av 

krävande period. Det finns även en medvetenhet om att mångkultur kan vara en faktor som 

påverkar samverkan och hur den prioriteras. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, ss. 173-

176) observerar bland annat att föräldrar som nyss flyttat till ett nytt land kan behöva stöd i att 

skapa en förståelse för den nya kulturens syn och förväntningar på föräldrarollen. De 

observerar vidare att förskolan behöver lägga stor vikt vid att samverka med hemmet för att 
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ge barnen en stark och trygg känsla av tillhörighet. Vidare kommer dock mångkultur och 

tillfälliga behov eller liknande att ses som en del av helheten och individuella erfarenheter 

istället för som något separat. 

 

Förskollärare ska samverka med alla vårdnadshavare och ta hänsyn till vad familjer uttrycker 

att de behöver. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 53) påpekar att forskningsresultat visat 

hemmet som betydelsefullt för barns utveckling. De uttrycker även att ”alla” värdesätter god 

samverkan. Själva ser Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, s. 191) liksom Granberg (1998, s. 

27) samt Campner och Persson (2004, ss. 196-200) att samverkan är en del av grunden i 

förskolans verksamhet. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, ss. 159-200) ser markanta 

skillnader i hur barn växer upp beroende på vilka förutsättningar föräldrar ger dem, utifrån 

sina personliga inställningar och sin medvetenhet. Därför bör varje barns behov och 

förutsättningar fungera som utgångspunkter för att skapa ett helhetstänk som omfattar barnens 

alla sidor. Genom det kan både behov av social karaktär samt kunskap tas upp. Både hemmet 

och förskolan påverkar vad barnen intresserar sig för samt hur de lär och utvecklas. När 

familjen och förskollärarna har kännedom om hur barnet har det i båda miljöerna skapar det 

som tidigare nämnts en känsla av tillhörighet, trygghet och samband. Samverkan kan även 

stärka alla föräldrar i föräldrarollen och skapa en trygghet som gör det lättare för dem att 

lämna sina barn i förskolan (Granberg 1998, ss. 22-28). Föräldrarna får bland annat ökat 

förtroende om de får kännedom om att barnen tas på allvar i verksamheten (Fagerli, Lillemyr 

& Søbstad 2001, s. 47).  

 

Ytterligare en fördel med en god samverkan är barnens möjlighet till inspiration och 

erfarenheter inför egna relationer. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001, ss. 101-103) 

observerar att barn lär tillsammans med andra och att den kvalitet samspel håller i barndomen 

påverkar deras framtid. Barnen kan exempelvis ha nytta av att se hur andra tillsammans 

hanterar situationer när de inte är överens eller hyser negativa känslor. Om vuxna inte löser 

situationerna utan utvecklar en relation med brister och konflikter blir det negativt för arbetet 

med barnen (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001, s. 50). En god relation däremot kan bidra till 

allt positivt som tagits upp ovan, men även att vårdnadshavare vill bidra till bland annat 

verksamhetens innehåll. De kan exempelvis bidra med material, kunskaper eller aktiviteter. 

 

Som synes finns det många skäl till god samverkan. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

samverkan är förskollärarnas ansvar. Vårdnadshavare har ingen skyldighet att ge 

förskollärarna information i den utsträckning som ovan beskrivs som fördelaktig. 

Förskollärarna har dock skyldighet att involvera dem och sträva efter en tillitsfull relation 

(Lpfö 98 rev. 2010). 

Pedagogernas roll    
Enligt Lpfö 98 rev. (2010) skall förskolan vara ett stöd för familjen när det kommer till 

fostran, växande och utveckling hos barnet men att ansvaret ligger främst hos 

vårdnadshavarana. Förskolans uppgift är att samarbeta med vårdnadshavarna för att ge barnen 

bästa chanserna till utveckling (Lpfö 98 rev. 2010 s. 5) Vidare står det även att:  

 
”/…/ Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete 

med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara 

med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och 

innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till 

inflytande/…/” (Lpfö 98 rev. 2010, s.13) 
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Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) studie tar även den upp förskolans roll som 

komplement till hemmet. Där det främst gäller komplementet material och social aspekt i 

förskolan. Det materiella är bland annat miljön och material som finns att tillgå i förskolan. 

Den sociala aspekten handlar om att barnet får leka med jämnåriga barn (Sandberg & 

Vuorinen 2007, s. 91).     

 

Niss och Söderström (2006) visar även på olika faktorer som påverkar vilken roll 

förskollärare kontra vårdnadshavare har gentemot ett barn. Förskollärarna ska tillgodose flera 

barns och vårdnadshavares behov medan vårdnadshavaren endast tillgodoser sitt egna barns 

behov. Författarna hävdar vidare att hur förskollärare ser till sin yrkesroll och sitt uppdrag 

påverkar även barnen och vårdnadshavarna. Niss och Söderström (2006) påpekar vidare att 

ansvaret för att samarbetet med vårdnadshavare ska bli bra ligger på förskollärarna (Niss & 

Söderström 2006, s. 15). 

Vägar och innehåll  
Samverkan med vårdnadshavare börjar i vissa fall redan när de besöker förskolan för att se 

om de vill söka en plats där. Om vårdnadshavarna inte besöker förskolan innan börjar 

samverkan när barnet har blivit tilldelad en plats i verksamheten. Granberg (1998, s. 24) 

observerar att grunden till föräldrasamverkan läggs under kontakten inför inskolningen och att 

det är pedagogerna som tar initiativ till kontakten, som sedan byggs upp av: den vardagliga 

kontakten i tamburen, föräldrasamtal, föräldramöten, krissamtal, föräldradeltagande, 

samrådsgrupper och skriftliga meddelanden. Andra former till samverkan är bland annat 

”föräldrakaffe”, kontaktdagar, genom att föräldrar bidrar praktiskt i verksamheten, fester, 

utflykter och annat roligt (Ladberg 1989 ss. 11, 68-79). 

 

Utifrån den studie som Sandberg och Vuorinen (2007) har gjort framgår det att inom de olika 

samverkansformerna finns det informella och formella möten. Bland annat är 

tamburkontakten, drop-in, fester och vernissage informella möten medan dem formella 

mötena är föräldrasamtal, föräldramöten, föräldraråd och föräldrautbildning inom samverkan 

mellan vårdnadshavare och förskollärare inom förskolan (Sandberg & Vuorinen 2007, s. 53). 

Inskolning 

Att börja förskolan är oftast nytt för det lilla barnet men det kan även vara nytt för nya 

vårdnadshavare. Niss och Söderström (2006) antyder att det är viktigt att varje barn får en 

inskolningsperiod med vårdnadshavarna innan de börjar på förskolan. Hur första dagen blir 

för barnet påverkar framtida vistelsen i verksamheten. Det finns enligt författarna ett skäl till 

att planera inskolningarna i förväg (Niss & Söderström 2006, s.111). 

 

Innan inskolningen påbörjas ska vårdnadshavarna informeras Niss och Söderström (2006) 

visar att en del verksamheter besöker vårdnadshavarna och deras barn i hemmet. Vid dessa 

tillfällen berättar pedagogerna hur inskolningen går till och vårdnadshavarna talar om sitt 

barns intressen och behov. Granberg (1998) menar även att den informationen kan ske via 

telefon eller mejl (Granberg 1998, s. 123). Det är enligt Niss och Söderström (2006) viktigt att 

vårdnadshavarna är väl informerade om inskolningen eftersom det inte finns tid för samtal 

under inskolningstiden utan då ska pedagogerna finnas där för barnet istället. De menar att det 

faller mer naturligt att ha ett samtal efter inskolningstiden. Vidare menar Niss och Söderström 

(2006, ss. 112-113) att vid själva inskolningen ska vårdnadshavaren finnas tillgänglig för 

barnet genom att vara i närheten och sitta på en bestämd plats. Men under gruppinskolningar 

sitter vårdnadshavarna samman för att lära känna varandra. Under inskolningen är det 



12 

 

väsentligt att vårdnadshavaren och pedagogerna vet vilken roll de intar. Vårdnadshavaren ska 

vara den trygga basen och pedagoger ska vara roliga och locka barnet till att leka.  

 

Enligt Niss och Söderström (2006) är syftet med inskolningen att barnet ska få förtroende för 

pedagogerna och att de kan lämna sina föräldrars sida efter ett tag. Vidare anser författarna att 

förskolan är en gruppverksamhet och menar därför att inskolningar bör även den ske i grupp. 

Barnen kan sedan under hela sin förskol vistelse känna sin hemvist i den inskolningsgruppen. 

De menar vidare att gruppen blir en trygghet för barnen men att den trygga basen alltid ska 

vara pedagogerna (Niss & Söderström 2006, s. 111). 

 

Hur olika verksamheter utformar sin inskolning sker väldigt olika dock ger Niss och 

Söderström (2006) en bild av hur det kan vara. Författarna anser att under första veckan av 

inskolningen är barnet och vårdnadshavaren i förskolan i en timme när resterande barn är ute 

på gården. Anledningen till det är att avdelningen ska vara öppen för dem nya barnen och 

deras föräldrar och sedan ska barnen inte hinna tröttna på förskolan innan dem går hem. 

Sedan beskriver författarna vidare att mitten av inskolningsperioden är två timmar som barn 

och vårdnadshavare vistats i verksamheten och när pedagogen känner att de har fått en bra 

relation med barnet kan vårdnadshavaren börja gå ifrån. Om det är fler vårdnadshavare som 

har gått ifrån barn i gruppen bör dem komma tillbaka samtidigt för att minimera risken för att 

något barn blir ledsen eftersom det inte var deras förälder som kom tillbaka. Därför anser Niss 

och Söderström (2006) det är viktigt att komma överens om en tid som vårdnadshavarna ska 

vara tillbaka till barnen. Under den sista tiden börjar barnen äta och sova i förskolan. De barn 

som fortfarande inte är bekväma med den situationen ska fortfarande vara med sin 

vårdnadshavare i verksamheten under två timmar per dag. Enligt Niss och Söderström ska 

vårdnadshavarna inte delta vid mat och läggning av barnen (Niss & Söderström 2006, ss. 114-

115). Enligt Granberg (1998) varierar inskolningstiden mellan en och fyra veckor beroende 

vilka erfarenheter barnet och vårdnadshavarna har tidigare från förskoleverksamheter. 

Författaren menar vidare på att inskolningen ska vara individuellt anpassat efter barnets behov 

men även vårdnadshavarna ska känna att det är tryggt att lämna bort sitt barn (Granberg 1998, 

ss.124-125). 

Uppföljningssamtal 

Enligt Granberg (1998) bör inskolningen avslutas med ett utvärderingssamtal där pedagogen 

och vårdnadshavaren sammanfattar inskolningen. Där kan eventuella frågor besvaras som inte 

har blivit besvarade innan eller under inskolningen (Granberg 1998, s. 33). Det menar Niss 

och Söderström (2006 ss. 115-116) utvecklar verksamhetens framtida inskolningar samt att 

det ger en god start på samverkan med vårdnadshavaren i framtiden. 

 

Tamburkontakt 
Tamburkontakten innebär vardagliga samtal som sker i hallen vid hämtning och/eller 

lämning. Det omfattar även då vårdnadshavare vid dessa tillfällen kommer in på avdelningen. 

Granberg (1998, ss. 27-28) ser det som självklart att vårdnadshavare liksom gäster i hem möts 

i hallen och sedan bjuds in. Många väljer dock att inte möta vårdnadshavare utan istället låta 

dem komma i på avdelningen. De menar att vårdnadshavare annars kommer in mer sällan då 

de ändå får kontakt med pedagoger. De observerar även att de kan känna sig hindrade då de 

upplever att pedagoger kommer ut i hallen för att de inte önskar att vårdnadshavarna kommer 

in. Som synes är motiveringen, till var vårdnadshavare möts ofta att de ska känna sig 

välkomna. Granberg (1998, ss. 27-29) menar att mötena är viktiga och att det bör planeras för 

givande möten i en god fysisk miljö. Med hjälp av tamburkontakten kan pedagogerna då ge 

föräldrarna chans att bli delaktiga i barnens vardag på förskolan. Ofta är de intresserade av 
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områden som rör mat, toalett och vila. Hon anser att pedagogerna även bör delge något om 

hur barnen haft det under dagen. Genom information om hur barnen haft det hemma och i 

förskolan ökar möjligheten att möta barnet i stunden. Varje möte påverkar även hur 

vårdnadshavarna känner inför barnens vistelse i förskolan och inför kommande möte.  

 

Förskollärarna från Sandberg och Vuorinens (2007, s. 55) studie hävdar att tamburkontakten 

och föräldrasamtal är de samverkansformer som uppskattas mest av vårdnadshavarna. Även 

dem anser att den dagliga kontakten vid hämtning och/eller lämning är viktig dock skiljer sig 

kvalitén på samtalen när barnet hämtas och/eller lämnas. Exempelvis om det är många barn 

som lämnas samtidigt är det svårt att samtala under en längre tid. Det tenderar att det endast 

hälsar på varandra. En annan kvalités aspekt som Sandberg och Vuorinen (2007, s. 55) har 

lyft är pedagogernas organisering av verksamheten. Oftast är det mindre personal på 

förmiddagarna och fler på eftermiddagarna. Vilket leder till att andra pedagoger är närvarande 

vid hämtning och/eller lämning av barnen eftersom avdelningarna går samman för att täcka 

personalbehovet. De flesta pedagoger i studien hade velat prioritera tamburkontakten mer 

men dock känner de att behovet av pedagoger i barngruppen är större.  

Drop-in  
Med drop-in menas att verksamheten bjuder på kaffe till föräldrarna vid lämning/hämtning av 

barnen. Kaffet står framme och det är bara att gå in och hämta. Det ger tillfälle för föräldrarna 

att samtala med andra föräldrar, samtala med pedagoger på ett mer naturligt sätt eller se hur 

barnet ter sig i förskolan (Ladberg 1989 ss. 68-69). Det kan dock uppfattas olika från 

pedagogernas och vårdnadshavarnas syn. En förälder utifrån Sandberg och Vuorinens (2007, 

s. 63) studie anser att drop-in är ett tillfälle för barnet att visa och berätta om sin vistelse i 

förskolan medan pedagogerna anser att det är en samverkansform som är ”föräldrainriktad”. 

De lyfter även att samverkansformen är mer lämplig för vissa verksamheter än andra. Bland 

annat tar de upp att det passar bra för vårdnadshavare som bor i sämre socioekonomiska 

områden. De menar på att vårdnadshavarna tenderar att besöka verksamheten mera.  

 
Utvecklingssamtal 
Vallberg Roth och Månsson (2010) anser att utvecklingssamtal ska utgår ifrån barnets vardag. 

Det är även viktigt att pedagogerna förbereder föräldrarna genom att tala om i god förväg vad 

som kommer att tas upp i samtalet. Med hjälp av det kan föräldrarna förbereda sig innan 

samtalet. Hon hävdar vidare att det spelar även roll hur pedagogen informerar föräldrarna. 

Föräldrar vill gärna inte höra en massa negativa saker om sitt barn och de vill gärna inte ha 

någon bedömning av barnet. Det som är viktigast för föräldrarna är hur vardagen ser ut. I 

samtalet är det även väsentligt hur många personer som sitter med i samtalet. Att vara flera 

pedagoger kan sätta föräldern i underläge (Vallberg Roth & Månsson 2010 s. 231). Granberg 

(1998) anser dock att det kan behövas en extra pedagog i ett utvecklingssamtal. Hon hävdar 

att missförstånd kan lättare hanteras, en oerfaren pedagog kan få stöd av en mer erfaren 

pedagog och flera åsikter blir hörda. Hon påpekar dock att om det är fler än en pedagog med i 

samtalet bör rollerna skilja sig åt, den ena agerar som sekreterare medan den andra för 

samtalet för att föräldern inte ska hamna i underläge (Granberg 1998 s. 30) 

 

Markström (2007) studie belyser hur pedagogerna förbereder föräldrarna med hjälp av 

färdigställda mallar och frågor som föräldrarna får innan samtalet äger rum. Det i sin tur gör 

föräldrarna delaktiga till vad samtalet innehålla. Där framgår det även att pedagogerna 

samtalar sinsemellan för att säkerhetsställa den rätta bilden av barnet samt att lyfta hela 

arbetslagets bild och inte enbart en pedagogs. Pedagogerna förbereder även sig genom att 

dokumentera och observera barnet i verksamheten för att sedan sammanställa det i barnets 
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individuella pärmar. Teckningar och barnens alster tas även med under samtalet för att belysa 

vad barnen har gjort (Markström 2007, ss. 112-124). 

 

Markström (2007) lyfter även utvecklingssamtalens innehåll där det kommer fram i studien 

att det handlar främst om det enskilda barnet, om dess utveckling och framsteg från bägge 

samtalsparter det vill säga pedagogen och föräldern. Vidare belyser hon att kropp och hälsa är 

ett stort ämne som lyfts under dessa samtal. Det talas även om barnets sociala kunskaper där 

frågor om vilka kamrater barnet leker med och hur barnet är med dem andra barnen i gruppen. 

Även andra delar som samtalas om under utvecklingssamtal är hemmet och familjen, 

föräldrarollen och pedagogerna (Markström 2007, ss. 125-133).  

 
Krissamtal 
Granberg (1998, s. 36) observerar att det kan finnas många skäll till krissamtal. De kan bland 

annat hållas i direkt samband med dödsfall, skilsmässa eller arbetslöshet inom familjen. Även 

uppsägning av pedagoger, nedläggningshot på förskolan eller oenigheter mellan pedagogerna 

kan bidra till kriser för pedagoger, barn och/eller föräldrar. När barn och/eller föräldrar 

befinner sig i akut kris är det som pedagog viktigt att till en början ge utrymme för starka 

känslouttryck. De ska få chans att ventilera sina känslor med någon som lyssnar och bekräftar 

utan att dömas. Efterhand som kriserna blir mindre akuta bör det hållas ytterligare samtal som 

kan vara mer förberedda och konstruktiva. Hon ger exemplet att pedagogerna hinner finna 

förslag till professionellt stöd inför bearbetning av krisen.  

 

I denna undersökning används liksom bland flera pedagoger benämningen även för samtal 

som hålls utöver ordinarie utvecklingssamtal när något som uppstår mindre akut ”krisar”. Det 

kan exempelvis handla om relationer, barnens utveckling eller om något barn eller en vuxen 

handskas med problem. Ibland kan även extra samtal hållas i samband med enskild händelse. 

Campner och Persson (2004, ss, 203-204) menar att även ämnen som kan ”uppröra” behöver 

lyftas. De observerar att olika former av svårigheter är lättare att reda ut eller hitta stöd eller 

lösningar för när de tas upp i ett tidigt skede.  

Föräldramöten 

Ladberg (1989) anser att föräldramötena är de svåraste tillfällena att samtala med föräldrar 

eftersom det är få föräldrar som kommer på dessa möten. Även på dessa möten vill föräldrar 

veta mera om barnens vardag. Det är därför bra att visa barnens vardag med hjälp av tekniken 

som exempelvis foto eller film. Vid större föräldramöten är det bättre att dela upp föräldrarna 

i mindre grupper vilket gör att de vågar säga sina åsikter. Föräldramöten passar vissa föräldrar 

bättre än andra. (Ladberg 1989, ss. 74-75).  

 

Sandberg och Vuorinen (2007, s. 65) anser att vårdnadshavare gärna vill ha informationen om 

vad föräldramötet ska innehålla innan föräldramötet samt att mötena inte drar ut på tiden. 

Eftersom den tiden oftast tas från att umgås med sina egna barn och att föräldrarna upplever 

en svårighet till att hitta passning till barnen.  

Föräldraråd 

Ladberg (1989) lyfter föräldraråd som en samverkansform eftersom vissa förskolor använder 

sig av det. Innebörden av föräldraråd är att pedagoger och vårdnadshavare träffas och 

disskuterar olika frågor, exempelvis frågor som rör sig om nedskärningar i verksamheten, för 

stora barnkullar, förändringar av miljön eller ombyggnad. Dessa möten kan vara ett stöd för 

pedagogerna eller ett sätt att påverka lokala politiska beslut angående verksamheten. 

Föräldrarådet kan även planera större utflykter eller olika arrangemang inom förskolan. Likt 
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föräldramöte i verksamheten är föräldrarådets svaghet krävs det att det finns vårdnadshavare 

som har ett stort intresse att driva gruppens möten samt att samverkansformen passar vissa 

föräldrar bättre än andra (Ladberg 1989, ss.80-81). Vilket även Sandberg och Vuorinens 

(2007, s.81) studie visar. De menar även på att det är svårt att framföra sina åsikter eftersom 

alla inte alltid är eniga och att det tenderar att bli en som representerar resterande föräldrar i 

rådet. Det belyser även att det är svårt att rekrytera representanter för föräldrarådet och därför 

har en del verksamheter lämnat föräldraråden öppna för alla föräldrar som är intresserade. 

Föräldrar bidrar praktiskt  

Ladberg (1989) talar om föräldrarnas bidrag i verksamheten genom att sy, snickra, ta med 

saker hemifrån, hjälpa till vid utflykter osv. Samverkan vid sådana tillfällen är något som 

barnen uppskattar. Ladberg (1989) har vid flera tillfällen hört barn tala om för andra barn och 

vuxna vad deras föräldrar har tillfört till verksamheten. Hon menar även att det är väldigt 

gynnsamt för vårdnadshavarna och pedagogerna eftersom det är en chans till att lära känna 

varandra bättre (Ladberg 1989, ss. 77-78).  

Kontaktdagar  

Ofta är vårdnadshavare som önskar välkomna att vara med i verksamheten. Fram till år 1995 

fanns det vad som kallades ”kontaktdagar” att ta ut via försäkringskassan. Det fanns även en 

form av kontaktdagar mellan år 2001 till 2003. Ladberg (1989, ss. 74-84) tar upp det som mer 

utarbetat ”föräldrakaffe”, där föräldrarna kunde ta ut två dagar per år från att barnet har fyllt 

fyra år. Hon ser det som viktigt att föräldrarna känner sig välkomna in i verksamheten och att 

de kan bidra. I början kan det stressa upp barnen men på lång sikt är det en fördel för dem 

eftersom under de här två dagarna möts barnets två olika världar. För att få föräldrarna mera 

intresserade kan pedagogerna i början bjuda på föräldrakaffe för att sedan få dem att vara 

mera i verksamheterna. Genom att dokumentera vid detta tillfälle kan det locka andra 

föräldrar (Ladberg 1989 ss. 74-84).  

Pedagogisk dokumentation  

Enligt Svenning (2010) ägnar barnen sin mest vakna tid på förskolan. För föräldrarna kan 

förskolan vara en dold och okänd plats. Med hjälp av dokumentation kan föräldrarna få en 

insyn i verksamheten och se hur deras barn verkligen har det. Föräldrarna kan även ge respons 

och påverka verksamheten utifrån dokumentationen (Svenning 2010 s. 62). Vallberg Roth och 

Månsson (2010) visar hur dokumentation kan användas för att synliggöra och vara ett 

underlag för kommunikation, lärande och reflektion. Ordet ”dokumentation” innebär att samla 

in och sammanställa information. Dokumentation i förskolan kan göras med flera olika 

verktyg bland annat: videofilm, foto, anteckningar, loggbok, bloggar, individuella 

utvecklingsplaner (IUP), observationer, intervjuer, ljudupptagningar och barns egna alster. 

Dokumentation kan vara både digital och analog och den kan ske både i och utanför 

förskolan. Den kan handla om förskolan, hemmet eller fritiden och utgå ifrån barnet, 

föräldrarna eller pedagogerna (Vallberg Roth & Månsson 2010 s. 231). 

 

Lindahl (2011) visar även på vad pedagogisk dokumentation innebär. Hon hävdar att 

pedagogisk dokumentation blir pedagogisk när det reflekteras av pedagoger, barn eller 

föräldrar och knyter det till barnen. Frågor som vad, hur och varför genomsyrar arbetet 

(Lindahl 2011 s. 11).  
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Vårdnadshavarnas önskemål  
Niss och Söderström (2006, ss. 14-16) anser att när det kommer till barnets bästa har 

pedagoger och föräldrar olika utgångspunkter. Förskolan ser till gruppens bästa och tar 

hänsyn till varje enskilt barn och att de ska känna sig trygga i förskolan. Medan föräldrarnas 

uppgift är mer att se till sitt egna barns bästa och ge barnet en så god uppväxt som möjligt 

som varar längre än förskolvistelsen. Enligt dem tenderar småbarnsföräldrar att fråga mer än 

föräldrar med äldre barn, eftersom barnet i sig inte kan tala för sig självt. Många av frågorna 

handlar om sömn, mat och hur länge barnet ska vara hemma om det är sjukt. Även Granberg 

(1998, s. 23) uppmärksammar detta som vanliga funderingar samt behovet av en god 

introduktion i en för dem sedan tidigare okänd miljö. Föräldrar till äldre barn vill ha mer 

information om barnets individuella utveckling. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (red. 2009, 230-239) visar utifrån en enkätundersökning 

att den moderna familjen anser att en bra förskola är en där pedagogerna uppmuntrar barnen 

till att vara självständiga. Barnen får där även uttrycka sina egna åsikter, tankar, blir 

respekterade och behandlas jämlikt. Det finns en önskan att pedagogerna medvetet arbetar för 

att genom lek stärka barnens sociala kompetens och kreativitet i förskolan. Barnen ska även få 

vara delaktiga i planeringen av verksamheten. Utöver detta ska barnen få vistas en hel del 

utomhus och dagen ska ha ett varierat innehåll. En del kvinnor är skeptiska till att förskolan 

ska ha aktiviteter som stimulerar språk och matematik. Om det ska ske önskar de att det är på 

barnens initiativ. Kvinnorna i studien har en positiv bild av förskolan och beskriver den som 

en arena där kompetent personal stimulerar barnen mer pedagogiskt än de själva. En kvinna 

säger att: ”De gör så mycket i förskolan på så kort tid, saker som man inte har tid att göra 

hemma med sina barn.” Förskolans största bidrag är enligt kvinnorna kamratskap och sociala 

relationer. 

Dygnet-runt-öppna förskolor 
Det har genom tiderna funnits och finns fortfarande ett flertal former av barnpassning eller 

barnomsorg även utanför de mer generella öppettiderna för förskolor. Det omfattar både 

barnvakter som exempelvis betalas per timme, au pairer, former av dagmammor som tagit 

emot under nätter och närstående som hjälper till. Här används ordet eller begreppet 

barnomsorg som ett samlingsnamn eftersom det är poängen att barnen inte är själva som är 

väsentlig här. Det är i många delar av världen en allmän uppfattning att barnen är tryggare om 

de under längre stunder inte lämnas ensamma medan vårdnadshavare arbetar.   

 

Ibland kan det vara svårt för vårdnadshavare att själva hitta lämplig, kontinuerlig och för dem 

ekonomiskt möjlig omsorg på obekväma arbetstider. I skollagen (2010:800) kapitel 25 

återfinns följande utdrag: ”5 § Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under 

tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 

föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.”  

 

I skriven stund etableras flera dygnet-runt-öppna förskolor samtidigt som allt fler kommuner 

utreder behovet. Omkring år 2012 beräknades cirka 160 av Sveriges 290 kommuner ha denna 

verksamhetsform, som bland annat kan kallas ”nattis” (Nattis i rekordmånga kommuner 

2012). Sandberg (2012, s. 4) uppmärksammar att flera undersökningar samt 

Landsorganisationen funnit att begränsade öppettider lett till negativa följder för 

vårdnadshavare. Bland annat har ett betydande antal inte arbetat heltid eftersom de behövt 

hämta sina barn. Antalet arbetstimmar påverkar både förvärvsinkomst och kommande pension 

(Sandberg 2012, s. 24).    
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De dygnet-runt-öppna förskoleverksamheter som idag finns i Sverige utgår likt dagöppna från 

Lpfö 98 rev. (2010). I Lpfö 98 rev. (2010, s. 5) lyfts skollagen som /…/föreskriver att 

utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna för 

likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål. 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskolan/…/. Barnen ska lockas till lek och annan aktivitet och kunna variera dem 

(Lpfö 98 rev. 2010, ss. 6-7). Då barnen kan vistas i verksamheten stora delar av dygn eller 

flera dygn i sträck kan det tyckas extra viktigt att här ta upp dygnsrytm. I Lpfö 98 rev. (2010, 

s. 7) att: ”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 

avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 

vägas samman på ett balanserat sätt.” Det står dock även att: ”Hänsyn ska tas till barnens 

olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma 

sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5).  

 

Verksamheterna inkluderar under de timmar som omfattas av obekväma arbetstider även 

fritidsverksamhet för äldre barn. De generella utgångspunkter som skollagen (2010:800 kap. 

25, 6 §) beskriver för arbetet i barngrupperna liknar till stor del Lpfö 98 rev. (2010). De 

omfattar aspekter som respekt för barnen, mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar, samt en helhetssyn på barnet.  
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Teoretisk ram  
Under årens lopp har det uppkommit otaliga tankar och teorier om barns utveckling samt 

faktorer som den påverkas av och faktorer som barnen påverkar. En av de forskare som 

fördjupat sig inom ämnet är amerikanen Bronfenbrenner (1979). Han har genom ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv bland annat förtydligat sin syn av miljöns inverkan på barns 

utveckling genom att dela in miljön i fyra olika system. Valet att kalla det system kommer 

troligen från att Bronnfenbrenner (1979, s. 3) ser individen och miljön i en form av interaktion 

med varandra. På svenska benämnas systemen dock ofta som nivåer, vilket används nedan. 

Aktuell studie har sin utgångspunkt i vad Bronfenbrenner (1979) kallar mesonivån, men berör 

mer eller mindre även övriga nivåer.  

 

Bronfenbrenner (1979, s. 3) beskriver indelningen av miljön som den hos ryska dockor, där 

den innersta dockan är individens närmiljöer. Om inte den innersta dockan ses som individen 

och den näst innersta som ”första” miljön, vilket flera av de som tolkat beskrivningen gjort. 

Här ses dock den innersta dockan som en miljö eftersom det är miljön eller mer korrekt 

system inom miljön som teorin omfattar. System omfattar som nämnts tidigare att individen 

är aktiv, vilket gör att individer exempelvis kan ha flera närmiljöer som de vistas i och 

påverkas av. Bronfenbrenner (1979, ss. 22-25) ger bland annat hem, bostadens omgivning 

samt olika former av skolor och platser för lek som exempel på närmiljöer och ser dem 

tillsammans som mikronivån. I närmiljöerna har och möter individerna olika roller, aktiviteter 

och relationer (Bonfenbrenner 1979, s. 22). Vuxna kan exempelvis agera på skilda sätt 

hemma och på jobbet, medan barn kan uppföra sig olika hemma och i skolan. Individer har 

dock ett mönster som de följer och varierar efter aktuell närmiljö istället för att helt ändra sin 

personlighet (Bonfenbrenner 1979, s. 109). Närmiljöernas innehåll kan även påverka 

exempelvis barns problemlösande förmåga. Bronfenbrenner (1979, s. 202) menar att barns 

intellektuella förmåga bland annat påverkas av vuxnas bemötande. Han observerar att vuxnas 

frågor, instruktioner och svar är några av faktorerna som bland annat påverkar barns förmåga 

att lösa uppgifter, samarbeta och bidra med idéer. Förskolan och andra närmiljöer behöver 

både skapa, bevara och variera möjligheter för barns lärande.  

 

För att erbjuda barn många möjligheter till utveckling inom mikronivån kan de olika 

närmiljöerna både innehålla mer enskilda delar och delar som påverkar varandra. Det är 

relationerna mellan närmiljöerna inom mikronivån som Bronfenbrenner (1979, s. 3) kallar 

mesonivån. Det är som nämnts tidigare i mesonivån som aktuell undersökning har sin 

utgångspunkt.  Som ses i bakgrundsavsnitt kan samverkan mellan mikromiljöerna förskola 

och hem inverka både på varandras förutsättningar och på barns. Enligt Bronfenbrenner 

(1979, s. 3) kan relationerna inom mesonivån ha lika stor betydelse för barns utveckling som 

skeenden inom mikronivån. Relationerna kan bland annat påverka barns läsutveckling i lika 

hög grad som själva sättet som används för läsinlärningen.  

 

Bronfenbrenner (1979, s. 209) beskriver vidare att mesonivån kan innebära varierade 

kombinationer av relationer. Han exemplifierar bland annat fyra olika vägar till interaktion, 

vilka i detta fall barn är väsentliga i och som generellt är möjliga mellan hem och skola. Den 

första är ”Multisetting participation” vilken uppstår när en person deltar i mer än en miljös 

aktiviteter. Barn som går i förskola deltar i minst två eftersom de även tar del av hemmets 

aktiviteter. Barnet blir då vad Bronfenbrenner (1979, s. 210) kallar en ”primär länk”, mellan 

hem och skola. Det kan även finnas ”supplementära länkar” som utgörs av en eller flera 

personer som är aktiva i båda miljöerna som barnet vistas i. Det kan exempelvis vara 

kompisar eller pedagoger som besöker hemmet eller vårdnadshavare som går på föräldramöte.  
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”Multisetting participation” är den mest grundläggande relationen eftersom det krävs minst en 

mikromiljö/närmiljö som interagerar med en annan för att en mesonivån ska bildas.  

 

De tre andra vägarna till interaktion är ”indirect linkage”, ”intersetting communications” och 

”intersetting knowledge”. Den första av de tre kräver inte att personen som tidigare beskrivits 

som ”primär länk” är aktiv i båda miljöerna. Istället kan en tredje part länka samman personer 

i barnets skilda närmiljöer, på ett sätt som gör att de inte träffas. ”Intersetting 

communications” omfattar förmedlande av specifik information mellan de olika närmiljöerna. 

Om informationen förmedlas mellan miljöerna eller om endast en miljö förmedlar information 

till den andra kan variera. Även vägarna som informationen förmedlas på varierar. Bland 

annat kan det ske direkt från person till person när individer från skilda miljöer till exempel 

möts, pratar i telefon eller skickar skrivna meddelanden. Informationen kan även förmedlas 

via andra personer i det sociala närverket. Den sista vägen till kontakt involverar även den 

information, men här handlar det om de olika parternas kännedom om varandra. ”Intersetting 

knowledge” omfattar både kunskaper och erfarenheter som en miljö erhållit om den andra 

genom exempelvis direktkontakt och/eller andra indirekta källor som exempelvis böcker.  

 

Ovanstående relationer avsåg som nämnts ovan skolan, men kan ses som relevanta för dagens 

förskola eftersom båda genom dagens utformning och styrdokument i detta avseende har 

liknande förhållanden. Även Bronfenbrenner (1997) själv påpekar i olika sammanhang att 

nivåernas innehåll går att sätta i förhållande till andra liknande miljöer än han använt i sina 

exempel. Aktuell studie kan ses omfatta alla fyra vägarna som tagits upp under mesonivån 

eftersom pedagoger har varierade former av kontakt med vårdnadshavare och andra 

närmiljöer, samt är utbildade via mer indirekta källor. 

 

Tredje nivån som benämns exonivån påverkar även den i aktuell studie, om än i en mindre 

uppmärksammad utsträckning. Bronfenbrenner (1979, s. 237) beskriver att den omfattar en 

eller flera miljöer vars innehåll påverkar den enskilda individen, i detta fall barnet. Han visar 

att det sker i två steg där exomiljön/exomiljöerna påverkar miljöerna närmare barnet och 

genom det sedan barnet. Han observerar även att barnet kan påverka omgivande exomiljöer 

och att även det sker i två steg där barnet påverkar miljöer i sin mer direkta närhet och genom 

det senare exomiljön/exomiljöerna. Det som inverkar på påverkans genomslagskraft är de 

olika länkarnas inflytandekraft och antal (1979, s. 256). Även makronivån har en mer 

periferisk roll i barns liv och uppmärksammas även den i begränsad utsträckning. Nivån 

omfattar det som omger övriga nivåer, vilket bland annat kan vara samhällets strukturer som 

kulturer, subkulturer, ideologier och generella stadier som genomgås under individers 

utveckling (Bronfenbrenner (1979, s. 258).  

 

Bronfenbrenner (1979) ser alla nivåer som väsentliga för barns utveckling. I stort lyfter han 

hemmet och olika former av skolverksamheter som mycket betydelsefulla för barns 

utveckling och utvecklande av förståelse för omvärlden. Det är utifrån den vikt han och andra 

lägger vid skolan och hemmets samverkan som denna studie uppkom och utifrån hans 

beskrivning av mesosystem som den specificerats.  
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Metod  
Aktuell undersökning är en kvalitativ studie, som genomförts med halvstrukturerad intervju 

som redskap. Med hjälp av halvstrukturerad intervju som redskap går det att förklara begrepp 

för respondenterna samtidigt som de kan uttrycka tankar, känslor och uppfattningar kring 

samverkan med vårdnadshavare i förskolan. Lantz (2005, ss. 29-33) räknar i den 

halvstrukturerade intervjun in möjlighet till frågor och svar både kring begreppen i sig och 

kring relationerna mellan dem. Enligt henne leder det till en möjlig uppfattning om begrepps 

kvantitet men även relationer mellan dem. Dock menar hon att karaktären begränsar 

möjligheten för kvalitativ analys oavsett om öppna svar förekommer.  

 

Som nämnts ovan genomfördes undersökningen med intervju som redskap. Intervju är en av 

de vägar som huvudsakligen används i samband med kvalitativa undersökningar (Ahrne & 

Svensson 2011, s. 17).   

 

En intervju förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar 

och annat från en intervjupersons sida till en åskådare med intervjuaren som mellanled. 

Vissa delar av en individs medvetande blir tillgängligt för en större krets av människor. 

Den förmedling det handlar om försiggår både på ett medvetet och omedvetet plan. Det 

anmärkningsvärda med intervjun är att den både till form och till innehåll kan 

överskrida vad respondenten, intervjuaren och åskådaren var för sig skulle kunna 

komma fram till (Krag Jacobsen 1993, s. 10).  

 

Något som påverkar vad det går att få reda på genom respondenters svar anser Lantz (2007, s. 

29) är de olika struktureringsgrader intervjuer utgår från. En intervju kan vara ostrukturerad 

vilket innebär att intervjuaren ställer öppna frågor till respondenterna och de svarar fritt 

utifrån sina tankar och uppfattningar kring. En intervju kan även vara strukturerad där 

intervjuaren ställer förutbestämda frågor med en förutbestämd ordning och där 

respondenterna svarar på det redan bestämda svarsalternativen (Lantz 2007, s. 29). En 

halvstrukturerad intervju är en blandning av ovanstående. Den aktuella undersökningen 

förutsätter exempelvis en existens av samverkan och former för förskollärares samverkan med 

barns vårdnadshavare. Dock förutsattes förekomst av skilda upplevelser samt tolkningar hos 

respondenterna.  

 

Undersökningen har utgått ifrån både en hög och låg standardiserad intervju där Trost (2005, 

s. 19) beskriver att kvalitativa intervjuer är oftast högt standardiserade vilket menas att 

frågorna och situationen är desamma för alla respondenter i undersökningen. Hög grad av 

standardisering innebär att alla frågor ska läsas upp i exakt samma tonfall, i exakt den 

ordningen, exakt den formuleringen och inga förtydliganden får ges. Lågt standardiserade 

intervjuer är motsatsen till ovanstående där frågorna inte kommer i exakt ordningsföljd och 

följdfrågor formuleras om beroende på tidigare svar i intervjun (Trost 2005, s. 19). Vid 

intervjuerna som gjordes för aktuell undersökning ställdes samma frågor vid samtliga 

tillfällen. De anpassades och förtydligades dock utifrån behov och till viss del tidigare svar. 

Två av de saker som under varje intervju gjordes lika var inledning och sammanfattningar. 

Bakgrundsfrågor var exempelvis ”vad heter du?” ”när är du född?” och ”när tog du din 

lärarexamen?”. Enligt Lantz (2007, s. 58) bör intervjuaren ställa en del bakgrundsfrågor för 

att skapa ett behagligt klimat när intervjun påbörjas. Kihlström (2007a, s. 52) ser frågor om 

till exempel namn och vart de arbetar som ”uppvärmningsfrågor”. Det kan även vara relevant 

information för undersökningen (Lantz 2007, s. 58).  
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I undersökningen gjordes intervjuerna med två respondenter i taget. Ofta kallas detta 

parintervjuer och anses om respondenterna är bekväma med varan kunna bidra till trygghet 

och inspiration av varandras svar. Trost (2005, ss. 46) ser även nackdelar som att exempelvis 

de som vanligtvis tar talutrymme får mer än de som tar för sig mindre. De kan även 

kompromissa till gemensamma svar som inte representerar individerna eller undvika ämnen.  

Urval  
Gällande intervjuer finns det ingen vedertagen regel om hur många intervjuer som måste 

göras i olika former av undersökningar. Vanligtvis säger de som har erfarenhet kring området 

att bland annat undersökningens syfte, möjlighet att avsätta tid samt de ekonomiska 

förutsättningarna styr antalet respondenter.   

 

Första steget i urvalsprocessen är att tänka över vem/vilka som utifrån studiens syfte är 

intressant att intervjua (Ahrne & Eriksson-Zettequist, s. 42). I denna studie togs steget redan 

vid formuleringen av syftet. Där avgjordes att det var förskollärare som arbeta i dygnet-runt-

öppna och dagöppna förskoleverksamheter vars upplevelser var intressanta. Nästa steg 

omfattar en ytterligare specificering av vilka inom den gruppen som ska tillfrågas att delta 

(Ahrne & Eriksson-Zettequist, s. 42). Här valdes enbart de pedagoger som tagit lärarexamen 

trots att det i vissa avseenden kan tyckas lika relevant med erfarna pedagoger eller 

lärarstudenter i slutet av sin utbildning. Vald avgränsning grundade sig i strävan efter att de 

som intervjuades i största möjliga mån skulle ha liknande utbildning och enligt läroplanen 

samma ansvar. Skillnader i utbildning beroende på bland annat år för examen ansågs inte 

intressant för urvalet, då även faktorer som exempelvis utbildningsort och arbetslivserfarenhet 

kan ha stor betydelse för upplevelser. Hade fler faktorer räknats in i urvalet hade processen att 

finna lämpliga respondenter tagit för denna undersökning orimligt lång tid. Dessutom hade ett 

mycket begränsat antal av pedagoger verksamma inom dygnet-runt-öppna förskolor kunnat 

delta och där med hade möjlighet till anonymitet minskat avsevärt.  

 

Vid kvantitativa intervjuer finns det till viss del krav på antalet respondenter eftersom de 

avses bli tämligen representativa för populationen (Ahrne & Eriksson-Zettequist, s. 42). 

Eftersom det som nämnts tidigare inte finns vedertagna regler vid kvantitativa intervjuer har 

tid och ekonomi varit av stor betydelse för denna undersökning. Ahrne och Svensson (2011, s. 

24) framhåller det dock som en fördel att välja minst två respondenter ur varje grupp som 

avses undersökas. I aktuell undersökningen innebär det att den bör omfatta minst två 

respondenter från olika dygnet-runt-öppna förskolor samt motsvarande i dagöppna. Utifrån 

undersökningens förutsättningar och mål intervjuades sex förskollärare från respektive 

verksamhetsform. De har i undersökningen figurerade namn. I dagöppen verksamhet arbetar 

Anki tillsammans med Berit. Även paren Cilla och Diana samt Erika och Filippa arbetar i 

dagöppna. Paren Gunvor och Helga, Ingela och Jill samt Kerstin och Lotta arbetar i dygnet-

runt-öppna. 

 

Först identifierades flera möjliga dygnet-runt-öppna förskolor utifrån en form av 

bekvämlighetsurval, som innebar att de låg inom, för tid och budget, rimligt långt bort från 

Borås. Bekvämligheten i vilka som sedan omfattades av undersökningen avgjordes sedan av 

vilka som först gick att få kontakt med. När tre västsvenska dygnet-runt-öppna verksamheter 

hittats kontaktades för varje förskola en dagöppen med näst intill identiska omgivningar. 

Valet av förskolor i liknande miljöer grundades i att det i största möjliga mån skulle vara 

verksamhetsformen och inte omgivningen som påverkade arbetssätten. Här avgränsades även 

till att förskolorna skulle vara kommunala för att minska påverkan av skilda förutsättningar.  
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Genomförande  
När önskat urval klargjorts kontaktades förskolcheferna via telefon, för tillstånd till 

parintervjuer av förskollärarna i verksamheterna. Kontakten med de som gav tillåtelse skiljde 

sig sedan. Några valde att själva kontakta förskollärare för att se om de hann och ville delta. 

De fick då missivbrev (se bilaga 1) via mejl och kunde återkomma efter de frågat, eller 

pratade de med dem direkt och ringde tillbaka omedelbart utan att ha fått missivbrev. Andra 

tipsade om förskollärare som kunde tillfrågas eller tillät telefonsamtal direkt till förskolor för 

att fråga förskollärare direkt. Förskollärarna som talades med frågade sedan kollegor och en 

tid bokades. Det var även förskollärarna som talats med som det fanns mejlkontakt med. Via 

mejl förekom bland annat planering, förmedlande av missivbrev och en arbetsdag innan varje 

intervju skickades intervjufrågorna (se bilaga 2).   

 

Vi närvarade båda två vid samtliga intervjuer. Inför varje bestämdes vem som skulle leda 

intervjun och ställa de i förväg skrivna frågorna. Båda tilldelades en i dygnet-runt-öppen 

verksamhet och en i motsvarande dagöppen. Under de andra två fick en läsa frågorna men i 

övrigt genomfördes intervjuerna tillsammans. Båda fick ställa frågor och göra förtydliganden 

i intervjun. Tid för förtydliganden av vad som ditintills sagts fanns dessutom inplanerat i en 

intervjumall som intervjuaren hade. Den som inte skulle ställa de förberedda frågorna gjorde 

även noteringar på papper. För att främst kunna rikta koncentration mot respondenterna 

istället för anteckningar samt få ordagrann data gjordes ljudupptagningar.  Kihlström (2007a, 

s. 51) ser det som en fördel att få med allt som sägs av alla närvarande. Gott samspel och stöd 

kan leda till bredare uppföljning av svar samt djupare förståelse (Trost 2005, s. 46). 

 

Intervjuerna skedde i verksamheterna, där respondenterna hade ordnat plats att sitta på. Alla 

hade ordnat avskilda lugna platser vilket Kihlström (2007a, s. 51) ser som viktigt för att 

undvika störande moment. Hon ser även placeringen i förhållande till varandra som viktig 

både för att kunna ha valfri ögonkontakt och för att alla ska höras vid ljudupptagningen. Ofta 

underlätta matbord det mer än soffmöbler. Trost (2005, s. 44) menar att respondenter ska 

känna sig trygga och inte bli störda. För att hinna förbereda datainsamling och i största 

möjliga mån, vid behov, kunna påverka lokal var intervjuarna på plats minst en halvtimme 

före intervjuerna skulle starta. Tiden gav även möjlighet att möta respondenterna ute på 

avdelningarna innan de satt ned för intervju.  

 

Kylén (2004, ss. 31-39) beskriver ”trattmodellen” som inleds med presentation och sedan 

fortsätter med fri berättelse som efterhand preciseras. Det ställs även kontrollerande frågor för 

att svaren ska uppfattas som korrekt. De tre sist nämnda stegen kan upprepas flera gånger om 

fler områden täcks. När de stegen är klara ges ytterligare information om undersökningen och 

respondenterna tackas för sin medverkan. Han påminner om att be om lov att återkomma om 

något missats att lyftas. När alla frågor i aktuell undersökning var ställda och förtydligande 

gjorda visades undersöknings syftet för respondenterna och de tackades för sin medverkan.   

 

Intervjuerna beräknades ta cirka 45 minuter och tog mellan det och cirka en timme. Khylén 

menar att cirka 40-60 minuter vanligen är lämpligt när flera frågeområden saka beröras och 

några fördjupas. Under den tiden hinner vanligen båda parter påverka vad som berör djupare. 

Det bör enligt Kihlström (2007a, s. 51) finnas tillräckligt med tid avsatt för att intervjun inte 

ska behöva avbryts, men ofta orkas inte mer än en timme.   
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Tillförlitlighet och giltighet 

Vid bearbetning av metodlitteratur upptäcks att de flesta detaljer påverkar undersökningens 

tillförlitlighet och giltighet. Intervjuerna ska bland annat genomföras under liknande villkor 

för att omgivande förutsättningar ska påverkar intervjuare och respondenter minimalt. Lantz 

(2007, s. 59) beskriver vidare vikten av att sammanfatta större frågeområden för att säkerställa 

källan som en del av reliabiliteten.  

 

Aktuell undersökning har i största möjliga mån utförts efter hur erfarna personer genom skrift 

och muntligt beskrivit att de bäst genomförs. Begränsad erfarenhet och tidsbegränsning har 

dock påverkat genomförandet. Intervjuer är en metod som ofta uppmärksammas kräva 

erfarenhet för att behärska. Bland andra Kihlström (2007b, s. 231) ser träning som väsentligt. 

Ett stöd som kan användas för att intervjuerna ska fungera är pilotstudier. Genom 

testintervjuer som formar huvudstudien minskar risken för problem (Kihlström 2007b, s. 

231). Förstudier hann dock inte genomföras, men handledare med stor erfarenhet gav råd vid 

utformning. Genom att någon med vetenskaplig skolning ger förslag på förbättringar ökar 

giltigheten (Kihlström 2007b, s. 231).  

 

Ett annat tillvägagångssätt för ökad tillförlitlighet och giltighet är att använda flera metoder 

(Kihlström 2007b, s. 231). Det hade setts som önskvärt eftersom respondenter inte alltid gör 

på samma sätt i verkligheten som de berättar. Risken är dock större vid frågor av känsligare 

karaktär än de som ställdes i detta fall. Två vägar som kräver mindre tid och använts är 

ljudupptagning och att genomföra studie i par. Undersökarna kan uppfatta skilda saker och 

komplettera varandra och ljudupptagning ökar möjligheterna att tolka intervjusvar i efterhand 

istället för tolkande förenklingar i anteckningar (Kihlström 2007b, ss. 231-32).  

 

Kihlström (2007c, s. 164) uppmärksammar kommunicerbarheten som en viktig faktor för 

validitet. Andra ska kunna förstå resultaten och exemplen i studien. Hon påpekar även vikten 

av att forskaren beskriver hur insamlandet och analysen av data tillgått. Det ökar andras 

möjlighet att förstå och reflektera över innehållet.  

Analys och bearbetning 
Analys och bearbetning av intervjudata kan enligt metodlitteratur gå till på i viss mån olika 

sätt. Till en början börjar bearbetning genom fundering och reflektioner i anslutning till varje 

intervju. Sedan görs kompletteringar till anteckningar som förts och vid ljudupptagning ofta 

transkribering. Transkriberingar görs och gjordes i detta fall för att göra materialet mer 

lättöverskådligt. Bland andra Lantz (2007, ss. 21-24) beskriver att transkriberingarnas innehåll 

därefter kan sorteras i mallar eller matriser med rutor för att kategorisera samman olika svar 

från olika respondenter. I detta fall gjordes försök till olika former av mallar men de föreföll 

inte passa i förhållande till innehåll och bristande erfarenhet av användning. Därför gjordes 

istället en blandning av mallar och text i ett stöddokument, skrivet i programmet Word. 

Parallellt med utformandet skrevs ett utkast till resultat, vilket sedan bearbetades och 

minskades till texten presenterad i resultatavsnittet.  

 

Analysen av undersökningen utgår ifrån innehållsanalys. Det vill säga att det är exakt vad som 

sägs av respondenterna i de olika frågeställningarna. Med hjälp av innehållsanalys kan 

intervjuaren jämföra olika svar med varandra. Kihlström (2007a, s. 54) beskriver kvalitativ 

innehålls analys som att undersökaren med hjälp av transkriberingar och ljudupptagningar 

sammanställer svaren och letar mönster. Dessa skrivs sedan med undersökarens ord samman 

till en berättelse som utgör undersökningens resultat.  
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Etik  
Etik ses ofta som svårförklarat både i vardagen och inom forskningssammanhang. 

Vetenskapsrådet (2011, ss. 16-17) menar att etik likt moral handlar om antaganden rörande 

vad som är exempelvis är rekommenderat och gott handlande respektive förbjudet eller ont. 

De skiljer dem genom att moral ses som inneboende och inte alltid medvetandegjort hos 

individen medan etik är medvetet. Etik innebär då en reflekterad moral där de inre 

antagandena kan motiveras, uttryckas i ord och systematiseras. 

 

I aktuell undersökning har bland annat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

funnits som grund för etiska överväganden rörande individskyddskravet. Individskyddskravet 

är grundläggande för att respondenter och andra som berörs av deras svar inte ska ta skada av 

undersökningen på kort eller lång sikt. Respondenterna och de tredje personerna, vilka 

exempelvis kan vara personer som omnämns i intervjusvar får bland annat inte kränkas eller 

på annat sätt förödmjukas. I en konkretisering av kravets innebörd delas det upp i fyra 

huvudkrav varav det första är informationskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I denna undersökning 

informerades respondenterna om undersökningens handling genom missivbrev och efter 

intervjun fick de ta del av syftet. Vetenskapsrådet (2002, s. 7) menar att syftet kan lämnas 

efter genomförd intervju, om en förhandsvisning anses kunna påverka hur svar formuleras.  

De uppmärksammar vidare att kravet även omfattar deltagares rätt till kännedom om hur 

resultatet kommer redovisas samt sin rätt till frivilligt deltagande. I detta fall informerades 

deltagarna om frivilligt deltagande genom missivbrev och redovisningssättet berättades 

muntligt. Tredje personerna informerades inte om undersökningens existens eftersom de som 

individer är anonyma för undersökarna. Dessutom är de i undersökningens redovisning 

anonyma som grupp eftersom förskollärarna är anonyma och inte lämnar ut uppgifter som kan 

kopplas till en specifik grupp. Varpå de heller inte kunde lämna samtycke till undersökningen.  

 

Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-10). Förskollärarna anses här samtycka till 

medverkan då de i förväg fått övergripande information om undersökningen, kommer till 

bokad intervju och svarar på frågorna. De uttrycker heller ingen önskan om att avbryta sin 

medverkan. Även förskolcheferna gav sitt tillstånd, vilket kan ses som viktigt då de har stort 

ansvar över vad som sker i verksamheten. Vetenskapsrådet (2002, s. 9) lyfter att chefer bland 

annat bör tillfrågas då det kan uppkomma frågor av känslig natur. Frågorna här tycks möjligen 

inte känsliga, men de kan till vis del bli beroende på respondenters utvecklande av svar. 

Dessutom berättas om än i begränsad utsträckning, både om verksamhetens organisation samt 

personer som utöver dem själva berörs av den. Chefer bör även tillfrågas när undersökningen 

görs som en del av respondenternas arbetsuppgift (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

Tredje kravet som Vetenskapsrådet (2002, s. 12) tar upp är konfidentialitetskravet vilket går 

ut på att: ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem”. Utomstående ska exempelvis inte kunna identifiera någon genom att läsa 

rapporteringen av undersökningen. Data som samlats vid aktuell undersökning innehåller som 

synes i intervjufrågorna uppgifter som kan möjliggöra identifiering, varpå den förvaras 

oåtkomlig för utomstående. Beslutet som ledde till insamlande av personuppgifter togs i 

samband med avgörande av hur intervjuerna skulle inledas. Bland andra Kihlström (2007a, s. 

52) och Lantz (2007, s. 58) menar att frågor som rör individen själv kan bidra till en 
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avslappnande inledning av intervjun. Insamlad data kommer dessutom endast att användas i 

samband med undersökningar vilket nyttjandekravet berör. ”Uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål” är en sammanfattning från 

Vetenskapsrådet (2002, s. 14).  

 

Något som inte nämns ovan men som är en viktig aspekt av de tre första kraven är hur mycket 

förskollärarnas kollegor vet om undersökningen. I aktuell undersökning speglas genom 

respondenternas svar som nämnts ovan även indirekt kollegornas del i samverkan med 

vårdnadshavare och inom arbetslaget. I detta fall ses dock sättet de berörs på som marginellt 

varpå de inte frågats om samtycke. Dock påverkas respondenternas anonymitet på ett icke 

önskvärt sätt eftersom ett flertal kollegor vet om deras medverkan. Självfallet hade det ur ett 

etiskt perspektiv varit att föredra totalt hemlighållande av respondenternas deltagande, men på 

grund av praktiska skäll var det svårt. Eftersom respondenterna heller inte utryckte det som 

problematiskt sågs det inte som oetiskt.  

 

Andra överväganden som aktualiserats vid aktuell undersökning är hur respondenter kan 

uppleva sitt aktiva deltagande vid intervju. Det har handlat om hur de bemötts och vilka 

förväntningar de uppfattar finns på dem både före, under och efter intervjuerna. 
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Resultat  
De första frågorna som ställdes vid undersökningens intervjuer handlade om allmänna 

faktorer som kan påverka arbetet som förskollärare. Det framkom inga för undersökningen 

betydande skillnader i respondenternas svar beroende på deras ålder. Inte heller när de 

utbildade sig, hur länge de arbetat som förskollärare eller hur länge de arbetat i de aktuella 

verksamheterna, tycks påverka. Skillnaden är att de som hade egna barn i högre utsträckning 

relaterade till hur de själva känner eller skulle känna som förälder.   

 

Nedan presenteras olika vägar förskollärarna använder för att samverka med vårdnadshavare. 

Här berörs även vad de olika vägarna innefattar/innehåller. Därefter berörs tiden som läggs på 

samverkan, vårdnadshavarnas önskemål samt pedagogernas roll i samverkan. Vid citat 

återfinns förkortningarna DV för dagöppen förskolverksamhet och DRV för dygnet-runt-

öppen förskolverksamhet. 

Vägar och innehåll  

Inskolning      

Den första vägen till kontakt är i samtliga verksamheter att det bokas en tid som barn och 

vårdnadshavare bjuds in att besöka verksamheten. De vuxna har även möten med information 

om verksamheten och förberedelser av inskolningen genom att bland annat planera tider.  

 
Lotta DRV: /…/bjuder dem hit på besök och komma hit och informerar om 

verksamheten/…/  

 

I en dagöppen förskola har de varje år vad de benämner som ”stora kullar” av barn som skolas 

in under hösten. Barnen i ”de stora kullarna” bjuds tillsammans med sina vårdnadshavare till 

en gemensam träff under våren. Då får alla se verksamheten och träffa pedagogerna.  

 

Hur den mer sammanhängande delen av inskolningen, då vårdnadshavare och barn deltar i 

verksamheten, går till skiljer sig både inom verksamhetsformerna och inom verksamheterna. I 

dygnet-runt-öppna verksamheter planeras att vårdnadshavarna ska vara med i verksamheten, 

en till två veckor. De är med första och med eller beredda att komma vid behov den andra. 

Det poängteras att tidsramen kan varierar efter barnens behov samt anpassas efter övriga 

inblandade. Exempelvis veckodagarna anpassas efter vårdnadshavares arbetstider och 

inskolning kan därför infalla på helger eller andra obekväma arbetstider till skillnad från 

dagöppna avdelningar. Sen handlar det som Jill uttrycker det om hur barnet trivs. Även under 

dagar vårdnadshavarna avses vara i verksamheten kan de vid lämpliga tillfällen lämna 

barngruppen. Helga menar att de går ifrån när de känner att de kan. På nätterna förekommer 

både att barn sover över själva och med vårdnadshavare eller ”nattas” av dem.  

 
Jill DRV: /…/Men i alla fall föräldern är tillgänglig Ingela: Ibland kanske är dem med i 

läggningsproceduren./…/  

 

Helga lyfter att upplägget ska fungera för barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna men 

även för barngruppen. Trygghet ses som viktigt och i en förskola ses det som extra viktigt när 

det kommer till att barnen ska sova i verksamheten. De känner i verksamheten ansvar för att 

barnen är redo att släppa iväg vårdnadshavarna innan inskolningen avslutas.  
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Lotta DRV: /.../ väldigt viktigt att barnet känner sig tryggt som kanske ska vara här både 

kvällar och sova. Vilket kräver lite mer än vanlig dagtids placering och då är det vi som 

får tala om för föräldrarna att vi anser att det här barnet behöver mera tid/…/ 

 

Även vårdnadshavarna behöver känna sig trygga med att barnen ska övernatta i 

verksamheten. Ingela menar det kan medföra oro att lämna sitt barn flera dagar i sträck och 

särskilt om situationen är ny för dem. Då kan det behövas förhållandevis fler 

inskolningsnätter.  

 

I dagöppna verksamheterna varierar hur många dagar som vårdnadshavare beräknas behöva 

avsätta för att närvara vid inskolning. I en verksamhet beräknas de närvara en vecka och i en 

annan beräknas inskolningen ta två veckor. I den tredje arbetar ingen av respondenterna på 

småbarnsavdelning, men berättar att man där avsätter en vecka. På äldrebarnsavdelningen de 

arbetar har de sällan inskolning av barn som tidigare inte haft plats på förskolan. I de fall det 

förekommer avsätts färre dagar och då kortare stunder de dagarna. Å andra sidan är riktlinjen 

i kommunen att vårdnadshavare ska finnas tillgängliga i två veckor. De menar att riktlinjer 

varierar och att de i verksamheten upplever sig som öppna för vad familjerna vill.  

 
Anki DV: /…/i kommunen säger man det är 14 dagar ju men det här med inskolningen 

det är så mycket olika bud nu. Berit: sen är det ju väldigt individuellt/…/  

 

Även i de andra dagöppna verksamheterna påpekar respondenterna att de lyssnar in och 

anpassar inskolningstider efter individer. Stunderna som vårdnadshavarna är med på förskolan 

kan från kortare stunder förlängas innan de minskar eller enbart minskas från längre stunder. 

En av poängerna som Erika beskriver med att låta det ta tid är att vårdnadshavares känsla av 

anknytning till verksamheten får finnas kvar.  

 
Diana DV: Vissa barn går det fort andra barn tar det längre tid så det är ingenting som 

man bestämmer i förväg, vi brukar säga riktlinjer är på två veckor.  

 

Cilla uppmärksammar skillnader i hur hon tillsammans med sitt arbetslag håller kontakt med 

vårdnadshavare vid överinskolning till äldrebarnsavdelning. Vårdnadshavare känner då till 

pedagogerna, men de bjuds in till ett möte och att se den för dem nya avdelningen. Det 

uppmärksammas vid upprepade tillfällen att de inskolningsformer respondenterna använder 

inte är de enda möjliga sätten. Filippa talar om sättet som används på hennes arbetsplats som 

tradition. Sätten som används framhålls i båda verksamhetsformerna ofta vara ett för den 

aktuell verksamhet genomtänkt sätt, som växt fram under år av erfarenhet. I en dagöppen 

förskola finns riktlinjer som samtliga avdelningar, under förskolchefen, formulerat 

gemensamt. Där följs rutiner nedskrivna i en särskild introduktionspärm i en strävan mot 

kontinuitet och jämn kvalitet. Cilla ser även riktlinjerna som bra stöd för nyanställda.  

 
Cilla DV: /…/ har liksom samma pärm och den går vi ju igenom varje år då så den ska ju 

se exakt likadan ut med samma papper och att vi har likadan information/…/ 

 

I dagöppna förskolor förekommer det fastare rutiner än i dygnet-runt-öppna. Dagöppna följer 

ett tydligare mönster i när och hur långa stunder som avsätts. I dygnet-runt-öppna anpassas 

veckodagarna och tiderna på dygnet efter familjerna. I båda verksamhetsformerna är 

respondenterna dock lyhörda för de inblandades behov och prioriterar trygghet framför att 

hålla planeringar.  
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Samtal med enskilda vårdnadshavare  

Inom de båda verksamhetsformerna finns det flera olika former av samtal som hålls enskilt 

med endast ett barns vårdnadshavare. Efter att inskolningen avslutats har en del förskolor 

uppföljningssamtal i direkt anslutning till avslutad inskolning eller upp till några månader 

efter. Under dessa samtal blickas det tillbaka på hur vistelsen i förskolan ditintills varit. I en 

dagöppen verksamhet får vårdnadshavarna även mer information om verksamheten i stort, 

som exempelvis verksamhetsplanen.  

 
Kerstin DRV: /…/varit ungefär en månad hos oss/…/talar om hur tiden här har varit/…/ 

 

Andra bokade möten än uppföljningssamtal kan exempelvis vara utvecklingssamtal, 

”krissamtal” och samtal som hålls i samband med särskild händelse.  

 

Förskollärarna i båda verksamhetsformerna har utvecklingssamtal där de tar upp: hur barnen 

trivs i verksamheten, vad de tycker om att göra, hur de har det socialt och olika aspekter av 

deras utveckling. Både pedagogers och vårdnadshavares tankar och funderingar lyfts och de 

kan tillsammans planera framåt. Planerna rör vissa gånger vad verksamheten kan fokusera. I 

de dagöppnas lyfts ibland hur förskola och hem kan komplettera varandra. Exempelvis ger de 

varandra tips om hur de kan stödja barnet. 

 
Filippa DV: /.../ komma överens om liksom hur man ska göra för att hjälpa barnet vidare. 

Om ni gör såhär hemma så som vi gör och tvärt om./…/ 

 

I dagöppen förskola berättas att utöver det har läroplanen betydelse för vad som tas upp och 

att den i vissa fall förtydligas genom återkoppling till saker barnen gör. Återkopplingarna ökar 

ibland vårdnadshavares förståelse för det som görs i verksamheten. Bland annat kan de få veta 

vad pedagogerna ser som delar av olika ämnesområden. Diana och Cilla har bevittnat 

vårdnadshavares förvåning när de fått insikt i vad som exempelvis kan omfatta matematik. På 

dagöppna förskolor ses utvecklingssamtalen även som ett tillfälle där pedagogerna kan stärka 

sin relation till vårdnadshavarna. De kan bland annat lyfta strävan mot bra förhållanden för 

barnen som gemensam och öka förtroendet för att verksamhetens innehåll gynnar barnen. 

 
Diana DV: Att vi, vi är ju tillsammans i just den strävan att det ska gå bra, att barnet ska 

må bra och att det utvecklas och lära sig massor.  

 

I båda verksamheterna förekommer mallar, portfolios eller liknande som stöd vid samtalen. 

Utformning är ibland gemensam för alla förskolans eller förskolchefens avdelningar. 
 

”Krissamtal” som det benämns ovan är här samtal som i båda verksamhetsformerna hålls när 

något mer negativt betonat inträffat, om något inte fungerar eller när någon under en längre 

period handskas med svårigheter. Hos Erika och Filippa har de exempelvis haft samtal när 

barn regelbundet inte hämtas på avtalad tid och de upplevt negativa följder för barnen. 

Samtalen kan exempelvis även hållas när de behöver formulera åtgärder rörande individuella 

barn.  

 
Erika DV: Sen kan det ju vara att vi ser att ett barn har behov utav särskilt stöd. Alltså att 

dom behöver någonting mer så att vi behöver göra åtgärdsplaner kring det.  

 

Samtal som hålls vid särskild händelse kan vara i förväg planerade som ovan eller 

spontana/akuta som hålls i direkt anslutning till händelsen. Benämningen av samtalen varierar 
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men innebörderna som beskrivs är former av kort eller långvarig kriser eller en särskild 

händelse. Till viss del berörs innehållet i samtalen även i vid den dagliga kontakten.  

 

På förskolan Filippa och Erika arbetar har ansvarspedagoger och vårdnadshavare 

avslutningssamtal terminen då barnen slutar på förskolan. Under samtalen lyfts barnens tid i 

förskolan och deras utveckling. Förskollärarna berättar att de samlat på sig mycket material 

under tiden och att det kan underlätta vid tillbakablick. Vårdnadshavarna tros leva mer i nuet. 

 
Erika DV: Man lite speglar den utveckling som barnet har haft. /…/knyta ihop säcken/…/  

 

 De tar även upp om det finns saker som kan vara bra för vårdnadshavare eller pedagogerna i 

förskolklassen att veta inför övergången till den verksamheten.  

Hämtning och/eller lämning  

När vårdnadshavare hämtar och/eller lämnar barn i verksamheterna förs vardagliga samtal. I 

dygnet-runt-öppna verksamheterna samtalar pedagogerna alltid med de som hämtar och/eller 

lämnar barn på förskolan. De och barnen kan även ha kontakt med vårdnadshavare via telefon 

om de exempelvis vill tala om dagen eller säga god natt. Det som alla respondenter lyfter är 

hur barnen haft det under dagen och om de gjort något speciellt. Det kan exempelvis handla 

om aktiviteter eller nya erfarenheter. Ett återkommande samtalsämne är mer praktiska saker 

som sömn och kost. I dessa verksamheter går det till skillnad från i dagöppna att tala om allt 

rörande övernattning. Utöver de samtalsinnehåll som nämnts blir det även mer allmänna 

ämnen och ämnen som vårdnadshavare tar upp. Vid de tillfällen det är andra än 

vårdnadshavare som hämtar och/eller lämnar kan pedagogerna undvika att delge viss 

information som de istället delger vårdnadshavare direkt vid senare tillfälle.  

 
Kerstin DRV: Så det sållar vi för vad som gäller. Men en kort redogörelse för dagen eller 

natten eller tiden som de har varit hos oss det får dem ju alltid.  

 

Ibland är det barnen som själva eller med stöd berättar om saker. Respondenterna vill delge 

något positivt rörande vare barn, även om de ibland måste lyfta tråkiga saker.  

 

I dagöppna verksamheter lyfts att vårdnadshavarnas språkkunskaper kan påverka huruvida det 

är möjligt att inkludera vissa ämnen och om vårdnadshavarna uppskattar att samtala. Några 

vill endast hälsa medan andra söker hjälp att förstå språket i och utanför förskolan.  

 
Erika DV: /…/ förklara den skriftliga informationen. Så mycket är ju, det e ju utbytet 

också. Å även att dom kommer med lappar som inte över huvud taget hör till oss/…/  

 

I övrigt berättar de att samtalen vid hämtning och/eller lämning även där handlar om hur 

barnen haft det, vad de gjort, om något särskilt hänt och om mer praktiska saker. Även där 

kan barnen vara med och berätta och vårdnadshavare kan ha saker de vill samtala om eller 

kan det bli allmänna ämnen. Både positiva och ibland mindre positiva saker lyfts.  

 
Anki DV: men oftast tror jag är det barnen som öppnar upp och så vi hänger man på där.  

 

I båda verksamhetsformerna förekommer att vårdnadshavare kommer in och sätter sig en 

stund på avdelningen i samband med hämtning eller lämning. Då kan de både samtala med 

pedagogerna och se mer av vad som händer i verksamheten. Gunvor och Helga menar att det 

många gånger liknar droppinkaffe när de kommer in och pratar. I båda verksamhetsformerna 

påpekas att vårdnadshavarna ska känna sig sedda av pedagogerna.   
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Vårdnadshavare deltar i verksamheten  

Det förekommer om än ytterst sällan att vårdnadshavare är med en hel dag i förskolan. I 

dygnet-runt-öppen verksamhet har endast en respondent varit med om det vid ett tillfälle. I 

dagöppna verksamheter sker det vid enstaka tillfällen och även att någon annan närstående har 

varit med. Det är istället under inskolning och stunder vid hämtning och/eller lämning av barn 

som de vistas på avdelningarna. Under heldagarna får de se vardagen och delta i 

verksamheten. Några förskollärare nämner att det tidigare förekom föräldradagar. 

 
Lotta DRV: /…/ som vi gör annars. /…/vi vill att dom ska se vad vi gör en vanlig dag/…/  

 

Pedagogerna vill visa hur vardagen vanligtvis ser ut, istället för att exempelvis göra extra 

aktiviteter. 

Gemensamma träffar och möten 

Utöver de möten och träffar som oftast sker tillsammans med eller inriktar sig mot enskilda 

vårdnadshavare hålls även olika gruppträffar. Inom dagöppna verksamheter skiljer det sig till 

viss del vilka former av träffar och möten som används. Även innehållet skiljer sig till viss del 

men hur innehållet fördelas mellan formerna skiljer sig i större utsträckning. Alla 

respondenter har till exempel någon träff vid lucia. Det kan vara fest där barnen sjunger, träff 

med fika och pyssel samt lite allmän information som pedagogerna vill förmedla eller någon 

form av ”droppinvariant”. Andra har drop-in vid andra tillfällen och med annat innehåll.  

 
Cilla DV: Sen i december månad har vi istället för drop-in en lucia fest.  

 

Respondenter lyfter att de särskilt på mångkulturella avdelningar behöver prova sig fram och 

hitta för dem nya vägar för att vårdnadshavarna ska komma till träffarna och få ut något av 

dem. Vid ett ”klassiskt möte” kan det exempelvis vara svårt att förmedla information till och 

ha ett utbyte med vårdnadshavare som har svårigheter med svenska.  

 

I dagöppna verksamheterna används i stort:  

  

 temaavslut/vernissage med teater som barnen spelar och utställning kring vad som 

gjorts under terminen,  

 drop-in med exempelvis fika och pratstund med pedagoger eller uppvisande av vad 

som gjorts under terminen och varför,  

 träff för uppföljning av enkät som vårdnadshavare besvarat,  

 verksamhetsråd där vårdnadshavarna behandlar frågor rörande verksamheten, 

  fest som även innehåller visst uppvisande av verksamheten,  

 utvärdering av verksamheten bjuder förskolchefen in till,   

 föräldramöten som kan innehålla exempelvis information om verksamheten i stort och 

vad som görs i den för tillfället, information från förskolchef och diskussionsstunder. 

Det kan även komma exempelvis barnmorskor utifrån som under en stund av mötet 

delger information om och besvarar vårdnadshavares frågor.  

I dygnet-runt-öppna förskolor berättar respondenterna att det, på grund av vårdnadshavarnas 

arbetstider, överlag är svårt att hitta tider då de kan planera in träffar. Här är skillnaderna 

mellan föräldramötena mer markanta. Det finns de som har föräldramöten med information 

om: verksamhetens innehåll, praktiska saker samt inlägg från förskolchef och föräldrarådet 

som liknar tidigare nämnda verksamhetsrådet. Andra har efter att ha provat olika innehåll och 

utformningar accepterat att få vårdnadshavare kan eller väljer att närvara och har någon form 
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av möte med de som kan och önskar. De framhåller den vardagliga kontakten som en för 

deras verksamhet mer passande samverkansform.  

 
Kerstin DRV: /…/svårt att samla alla våra föräldrar eftersom man jobbar OB tider/…/ 

 

Andra vägar är:  

 

 Fester som hålls på sommaren eller vintern och i vissa fall vid båda årstiderna. 

Festerna hålls med fokus på nöje och i vissa fall finns aktiviteter att roa sig med, 

 Drop-in med fika och vernissage, där pedagogerna även delger den information som 

annars delges vid möten,  

 ”föräldrakaffe” som uppmärksammas i en av verksamheterna, 

 och oftast bjuds vårdnadshavare även in till föräldraråd, men de deltar i regel inte.    

Skriftlig samverkan 

Andra vägar till samverkan utan fysiska möten är dokumentation (som tas upp under separat 

rubrik), brev och utbyte av texter. Utbyte av faktatexter som berör barn eller föräldrar är 

ovanligt och framförallt i dagöppna verksamheter. Vid tillfällen det sker i någon 

verksamhetsformerna är det pedagoger som sätter upp information om hygien och sjukdomar. 

I dygnet-runt-öppna verksamheter kan det även vara artiklar från när förskolan varit med i 

tidningen eller saker som de upplever att det som vårdnadshavare kan vara bra att veta.  

 
Jill DRV: /…/som dom behöver veta. Som jag skulle vilja veta som småbarnsförälder/…/ 

 

I båda verksamhetsformerna använder undersökningens respondenter månadsbrev eller 

nyhetsbrev. Breven innehåller blandad information som pedagogerna vill delge 

vårdnadshavarna. Det kan exempelvis vara påminnelser om vilka kläder som behövs eller om 

någon i personalen kommer vara frånvarande en tid. De kan även ha inslag av dokumentation 

då de tar upp vad som görs och kommer att göras i barngruppen.  

Dokumentation  

Flera former av dokumentation används för att ta upp vad som görs i barngruppen och 

enskilda barns utveckling och tid i verksamheten. I båda verksamhetsformerna förkommer 

portfolio som berör hela barnens utveckling. Vårdnadshavarna tar ibland del av dem vid 

samtal och annars finns de tillgängliga på avdelningarna. Några planerar att delge via internet. 

Respondenterna visar även: texter, filmklipp, barns alster, ting som exempelvis hör till något 

som för tillfället arbetas med samt hänger upp fotografier i tamburen och på avdelningen. I 

texterna skriver pedagoger vad som gjorts, vad som står i läroplanen och de kan även skriva 

med saker som barnen säger. I vissa fall kan de till exempel presentera intervjuer med barnen.  
 

Kerstin DRV: /…/bilder, teckningar och sen har dom gjort dom här bockarna i lera/…/ 

 

Ibland är det särskilda saker som respondenter önskar lyfta om individuella barn och då kan 

exempelvis nedskrivna observationer eller foton användas. I dygnet-runt-öppna verksamheter 

förekommer även almanackor där pedagogerna skriver noteringar till varandra. Genom dessa 

får de veta hur barnen haft det när de själva inte varit på förskolan och kan ge svar på 

vårdnadshavares frågor. Dokumentationsmaterial tas ibland med hem vid exempelvis 

temaavslut. I en dagöppen verksamhet lyfts även uppträdanden som dokumentationsform. 
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Tid för samverkan 
Tiden som avsätts för samverkan varierar likt former inom och mellan verksamhetsformerna. 

Gemensamt är att förskollärare använder delar av sina planeringstider och möten för 

förberedelser. De skriver bland annat brev och inbjudningar samt förbereder vad som ska 

visas eller tas upp. Tillsammans med barnen förbereder de exempelvis vernissager.  

 
Kerstin DRV: /…/då träffas vi hela arbetsgruppen tillsammans och diskuterar, vad är det 

jag ska ta upp, på vilket sätt ska jag ta upp det/…/.  

 

Främst i dagöppna förskolor ses andra arbetsuppgifter ta tid från bland annat förberedelser. 

Stora barngrupper, frånvaro i personalgruppen eller ökande av arbetsuppgifter utöver närvaro 

i barngruppen är några påverkansfaktorer. De kan inte prioritera att en pedagog går ifrån för 

administrativt arbete. Andra faktorer som i båda verksamhetsformerna påverkar hur mycket 

som dokumenteras, på ett för vårdnadshavare tillgängligt sätt, är förtrogenhet med och 

tillgång till hjälpmedel. Ofta visas någon form av ny dokumentation en eller flera gånger per 

vecka. Exempelvis barnens alster kan visas dagligen och med övrig dokumentation 

kontinuerligt under året. Dock hinner förskollärare inte dokumenterar något individuellt kring 

varje barn varje dag. Förutom att de i dygnet-runt-öppna förskolor gör noteringar i 

almanackor. Nedanstående citat rör förberedelser inför träffar för vårdnadshavare. Citatet är 

ett exempel som påpekar vikten av att trots tidsbegränsning visa pedagogernas engagemang 

kring barnen.  

 
Filippa DV: /…/vi springer runt som små tossingar å hit å dit. Erika DV: /…/ förbereda 

fram så att till exempel att alla barn har någonting å visa. Det känner ja att man lägger 

mycke. Så att ingen förälder känner att men mitt barn finns ju inte med här./…/ 

 

I dygnet-runt-öppna förskolor ses den tidsmässiga fördelen att det ibland är få barn 

närvarande eller att pedagogerna i vissa fall kan avsätta extra tid för bland annat 

dokumentering när barnen sover. I verksamheterna kan annars sägas att det upplevs liknade 

hinder och möjligheter för förberedelser. Hur mycket tid som läggs blir främst en praktisk 

fråga. Oavsett hur mycket dokumentation som delges vårdnadshavare eller hur mycket fester 

och annat som hålls ser respondenterna samtalen med vårdnadshavare som viktiga.  

 

Var samtalen när vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn hålls beror på vad som görs på 

avdelningen när de kommer och hur mycket tid vårdnadshavarna kan avsätta. Det kan 

exempelvis vara svårt för förskollärare att lämna barngruppen vid måltider och 

vårdnadshavare kan ha bråttom för att exempelvis hämta sina andra barn i skolan. På 

dagöppna avdelningar berättas att vårdnadshavares vilja och möjligheter även påverkas av 

deras språkkunskaper. Om det på dygnet-runt-öppna avdelningar någon gång inte går att 

samtala planeras längre samtal nästa gång eller hörs de via telefon. Telefonkontakt är 

dessutom ett sätt att hålla mer allmän kontakt medan barnen är på förskolan och kan ske 

dagligen. Eftersom barns och pedagogers scheman sprids betydligt på veckornas alla timmar 

kan det gå över en vecka mellan tillfällen då respondenter träffar specifika vårdnadshavare. 

När de möts kan samtalen bli längre eftersom de då har mer att tala om. Generellt lägger 

respondenterna i dygnet-runt-öppna verksamheter mer tid på samtal. Det går dock inte att 

utläsa om de i högre utsträckning lämnar aktiviteter inne på avdelningen för dem. 

 
Diana DV: Det är ju liksom från några sekunder liksom med vissa som har bråttom och 

man ser vill iväg och vissa som kommer in och liksom sätter sig i soffan, å då blir det ju, 

kan det ju gå en kvart liksom, att man går runt å plockar å pillar och pratar lite.  
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Enskilda planerade samtal med vårdnadshavare hålls som tidigare nämnts vid behov och i 

samband med exempelvis inskolning. De och utvecklingssamtal hålls generellt lika ofta 

oavsett verksamhetsform. För utvecklingssamtal är det vanligt att avsätta en halvtimme till en 

timme. Det kan även avsättas längre beroende på vem samtalet hålls med. I dygnet-runt-öppna 

verksamheter är en omkring en timme det vanligaste. I dagöppna verksamheter strävar 

respondenterna efter att samtalen ska ta den tid de avsatt, men samtalen kan som 

respondenterna uttrycker det ta mycket längre eller kortare tid. När vårdnadshavare inte visar 

intresse kan de ta ner mot cirka tio minuter om de över huvud taget kommer. Det innebär att 

det är få skillnader gällande tidsram som används för utvecklingssamtal, men att tiderna 

tenderar att bli kortare och variera mer i de dagöppna verksamheterna.         

                                                            

Gemensamma träffar och möten erbjuds vanligtvis två eller fler gånger per termin. Hur många 

som erbjuds i respektive verksamhet varierar. I båda verksamhetsformerna uppmärksammas 

vårdnadshavare ha lättare för att komma om det är någon form av droppinträff och/eller de 

kan ta med sig sina barn.  

 
Gunvor DRV: Det är alltid också krångligt då att de inte har barnvakt.  

 

Det finns även andra som i båda verksamhetsformerna lägger tid på exempelvis fester och 

vars närvaro pedagogerna lägger tid på att planera. Utöver vårdnadshavare och barn kan bland 

andra närstående komma på exempelvis en del fester eller firanden. På träffar och möten 

bjuds ibland även personer som verksamheterna samverkar med eller som ska berättar om 

något. Antalet närvarande pedagoger varierar efter behov och hur många som har arbetstid. 

Förskolcheferna närvarar sällan, det är främst då de vill delge något eller om de är med en del 

av träffar. Bortsett från vid föräldraråd eller verksamhetsråd som de håller i. Vid 

utvecklingssamtal närvarar oftast en ansvarpedagog och en eller två vårdnadshavare. I en 

dagöppen verksamhet är dessutom ofta de äldsta barnen med.  När det vid någon form av 

samtal finns behov kan det även närvara exempelvis någon annan pedagog, förskolchef 

och/eller specialpedagog. I dagöppna förskolor nämns att även tolk vid behov.  

 

Alla förskollärarna arbetar för givande samverkan och anpassar rutinerna för sina avdelningar. 

I dygnet-runt-öppna förskolor framhåller respondenterna att det hos dem kan vara extra 

viktigt att lägga tid på samverkan och speciellt den dagliga kontakten. De upplever att familjer 

lämnas ut mer till dem eftersom de även lämnar på obekväma tider.  

 
Gunvor DRV: På nått sätt så får de lämna lite till. Man ska lämna sitt barn på natten. Det 

är liksom att man lämnar ut sig mer som familj eeee när man gör de. Och därför tror jag 

alltså det är ju jätte viktigt, vi lägger ner. Medvetet lägger vi ju ner mycket tid på dom här 

kontakterna för vi vet att dom behövs för att man ska få en bra verksamhet. Så det är ju 

inte så att det bara sker. Alltså. Det är ju verkligen ett medvetet val.   

 

Både i dagöppna och dygnet-runt-öppna verksamheter berättas att respondenterna är beredda 

att i viss mån avsätta mer tid för samverkan vid de tillfällen vårdnadshavare önskar.  

Vårdnadshavares önskemål och påverkan  
I de dygnet-runt-öppna verksamheterna ansåg respondenterna att vårdnadshavarna över lag 

ger uttryck för att de är nöjda med verksamheten och det pedagogerna erbjuder. 

Vårdnadshavarna upplevs inte ha behov av att utöva inflytande över verksamhetens innehåll 

eller vägarna till samverkan menar respondenterna. Ibland påverkar vårdnadshavare som 

nämnts tidigare genom planering vid utvecklingssamtal och genom föräldra- eller 
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verksamhetsråd. De tillfrågas även och deltar vid planering av tider för en del träffar och 

samtal samt har inflytande över inskolningens utformning. Respondenterna strävar efter att 

tyda samt fråga vad som passar de aktuella familjerna bäst. Bland annat huruvida de närvarar 

ses enligt förskollärarna som ett tecken på om en form av träff är önskvärd och/eller passande. 

Andra sätt som vårdnadshavare påverkar verksamheten på om än ytterst sällan är exempelvis 

genom närvaro eller praktiska bidrag. De kan bland annat hjälpa till praktiskt, med material 

eller aktiviteter. Ingela ser positivt på att ta vara på dem som resurs. 

 
Ingela DRV: Å ibland så erbjuder dom sig också. Men det kanske ja kan fixa, vore de kul 

för er? Då är dom ju delaktiga i allra högsta grad.  

 

Verksamheten kan även påverkas av huruvida barn lämnas och/eller hämtas på avtalad tid. I 

dagöppna verksamheter är en annan form av inflytande som Anki och Berit märker, den 

påverkan de har på vad barnen intresseras sig för, eftersom intressena påverkar verksamhetens 

innehåll. I dessa verksamheter belyses dock i betydligt fler sammanhang att arbetet i 

verksamheten utgår ifrån läroplanen. 

 
Diana DV: Vi följer ju läroplanen och jobbar utifrån det så det är inte så mycket kan ja 

säga att dom påverkar. Cilla DV: Det kan ju vara liksom små saker som kommer upp på 

samtalet att det liksom ja men ja skulle vilja att mitt barn lärde sig lite mer av det här å så 

liksom ha de kan vi tänka på liksom.  

 

Förskollärarna upplever att det överlag finns och byggs förtroende för vad de gör samt att 

vårdnadshavarna är nöjda när barnen tycker om förskolan.  

 
Erika DV: Tycker deras barn om å vara på förskolan då är föräldrarna nöjda.  

 

Det som respondenterna har märkt är att vårdnadshavare i båda verksamhetsformerna främst 

uttrycker att de vill få reda på är praktiska saker som rör bland annat vila, sömn, mat och 

toalettbehov. Ofta vill de dessutom veta mer generellt hur dagen har varit. Förskollärare vill 

visa att de ”ser”/uppmärksammar barnen och tror det uppskattas. Erika tror även 

vårdnadshavare känner tillfredställelse när deras barn uppskattas i verksamheten. Det handlar 

om att de vuxna har liknande bilder av och uppskattar individen.  

 
Kerstin DRV: Det är hur dagen har varit, hur har mitt barn ätit idag? /…/ Lotta DRV: Har 

dom drömt, det är ju få en avcheckning på att tiden hos oss, hur den har varit och sen så 

framförallt märker jag, många att deras barn har blivit sett. Att vi har sett barnen, 

bekräftat barnen och att man har någonting att berätta.  

 

Andra saker som respondenterna upplever att vårdnadshavare i dem båda 

verksamhetsformerna undrar över är om barn har goda sociala relationer. I dagöppen 

verksamhet förekommer frågor om barns lärande samt hur vårdnadshavarna kan möta barnen 

hemma. Vid de tider barn ska börja skolan får Erika och Filippa även frågor om exempelvis 

val av skola.  
 

Diana DV: Ja. vad dom har gjort och vad dom har lärt sig… Cilla DV: /…/Många av våra 

föräldrar kan fråga liksom ja men hur det går med språket/…/.      

 

I båda verksamhetsformer händer att vårdnadshavare inte frågar något och det är heller inte 

alltid de hinner fråga saker, innan pedagoger och i vissa fall barn berättar.  
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Gunvor DRV: Men samtidigt så kanske dom inte ifrågasätter. Alltså eftersom vi så ofta 

berättar eee vad barnen gör, så blir de så naturligt /…/dom hinner väl inte ens fråga/…/.  

 

Främst i dagöppna verksamheter önskar respondenterna att vårdnadshavarna skulle engagera 

sig mer i att fråga och utöva inflytande.  

 
Berit DV: Ja, sen många gånger så är det ju så att vi kanske tycker att dem skulle, att de 

ska tycka och tänka mer än vad dem gör för det är ju faktiskt deras barn. /.../Anki: ja 

precis, man skulle vilja att dem skulle agera mer/…/. 

 

Respondenterna i dygnet-runt-öppna verksamheter uppfattar att vårdnadshavarna överlag ha 

en krävande vardag. De kan bland annat vara ensamstående med flera barn och sociala 

problem. Det tillsammans med obekväma arbetstider och att de är nöjda med verksamheterna 

ses som faktorer till i det avseendet begränsat engagemang. 

 
Helga DRV: Sen vet vi ju också då att många utav våra familjer har en ganska tuff 

vardag.  

 

Över lag uttrycks det att vårdnadshavares inflytande är välkommet i alla verksamheterna.  

 
Gunvor DRV: Men det är ju väldigt sällan vi får önskemål från föräldrarna. Helga DRV: 

Aldrig/sällan. Men ja mena skulle nån komma och säga såhär ”du skulle vi inte kunna ha 

en påskfest det skulle va så kul” så nog sjutssingen hade vi fixat det! 

 

I de olika verksamheterna påverkar vårdnadshavare i huvudsak på liknade sätt.  

Pedagogernas roll  
I båda verksamheterna tar främst pedagoger initiativ till samverkansformer och deras innehåll, 

vilket ses som deras ansvar. Pedagoger förbereder formerna och vårdnadshavarna bidrar 

sedan när formerna används. Även barnen involveras då det är dem som samverkan kretsar 

kring, samt att de kan bidra till innehåll. I dagöppen verksamhet kan barnen påminnas om 

exempelvis träffar för att de ska bli engagerade och i sin tur engagera vårdnadshavarna.  

 
Cilla DV: Å för oss också så är det om man pratar med barnen om det så blir ju dom 

också en källa till att dom tycker ju det är roligt när deras föräldrar kommer sådär liksom.  

 

Genom samverkan vill respondenterna tillsammans med vårdnadshavarna skapa bra 

förutsättningar för barnen. Kännedom om hur barnen har det i hemmet respektive förskolan 

kan få positiv effekt. Bland annat kan vad som hänt tidigare under dagen få följder resten av 

dagen. Till exempel påverkas barnen och vad de behöver erbjudas av hur de har ätit.  

 
Filippa DV: Många gånger är det vad som har hänt om det hänt nånting hemma på 

morronen som är bra att vi vet så att vi liksom kan möta barnet där å nu.  

 

I dygnet-runt-öppen verksamhet kan det bidra till respondenters upplevelse av att familjerna i 

deras verksamheter lämnas ut mer då barnen är där fler delar av dygnet. Hemmen lämnar då 

mer information om hela sin vardag.   

 
Gunvor DRV: På nått sätt så får de lämna lite till. Man ska lämna sitt barn på natten. Det 

är liksom att man lämnar ut sig mer som familj eeee när man gör de.  
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Allmän trygghet för barn och vårdnadshavare lyfts återkommande som väsentligt hos alla. 

Barnen ska vara trygga i verksamheten och vårdnadshavarna med att lämna dem där. En väg 

till förtroende utöver uppmärksammande av barnens trivsel är påvisande av utveckling. I 

dagöppna förskolor framhålls gärna läroplanen och det pedagogiska arbetet. Erika ser 

belysandet av läroplanen som uppvisande av att det sker pedagogiskt lärande och inte är 

”barnpassning”. Samtliga respondenter berättar allmänt om barnens tid med dem. 

 
Erika DV: Vilken är den pedagogiska verksamheten. De e vad gör deras barn som är 

särskilt här.              

            

Vid de tillfällen något negativt eller betungande ska tas upp ses en god grundrelation 

underlätta samtalen. Grundrelationen ses bland annat stärkas av trevliga samtal i vardagen. 

Citatet nedan visar även på att trygghet byggs av att obehagliga ämnen inte undviks även om 

respondenterna främst siktar mot god stämning och en bredd av samtalsämnen. 

Vårdnadshavarna ska i möten och relationer känna sig sedda och bekräftade.  

 
Anki DV: /…/Att dom ska känna att dom är trygga och då är det väldigt viktigt att man 

kan skratta och även ta upp obehagliga saker, men då måsta man ha bra relation/…/.  

 

Respondenter i dygnet-runt-öppna verksamheter ser samtal som extra viktigt hos dem. Ibland 

tar pedagogerna som Helga säger rollen som ”bollplank”. Hon och Gunvor ser det som viktigt 

att de får en nära relation till vårdnadshavarna som bland annat ges möjlighet att ventilera 

känslor med dem. Samtidigt ses det som väsentligt att upprätthålla en professionell relation 

vilket ibland är en balansgång.  

 
Gunvor DRV: /…/ååå det är ju en balansgång där hur nära man kan va men eeee jag 

tycker ändå så att vi är professionella fast vi är nära/…/ 

 

Respondenter i båda verksamhetsformerna vill även ge vårdnadshavare stöd, tips och en 

känsla av bekräftelse. I vissa fall får de tips från externa resurser som barnavårdscentralen 

eller tandvården. De kan även tipsa om stöd från bland annat psykolog och kvinnojour. Anki 

berättar att informationen under föräldramöten ibland blir som en form av undervisning.  

 
Jill DRV: Å det här att tipsa. Ingela DRV: Att det finns hjälp å få. Jill DRV: Vi behöver 

hjälp, eller vi vill hjälpa dom.  

 

I dygnet-runt-öppna verksamheter upplever respondenter ibland att det hos dem i vissa 

avseenden krävs mer av samverkan. 

 
Lotta DRV: Här är det så oerhört viktigt eftersom vi har barnen alla dygnets delar så att 

säga, så är det ju som så jag menar jobbar du på en dag avdelning så är det så du kanske 

inte har 100 % kontakt med alla föräldrar men det kan gå bra ändå, men här måste vi och 

det är vårat ansvar, det är vårat ansvar som jobbar här. Vi måste oavsett vad vi tycker och 

tänker ibland så måste vi jobba på att ha en mycket god kontakt med föräldrarna för att 

det ska gagna deras barn och bli bra för dem, då får man sätta vissa saker åt sidan/…/  

 

Dock ges i alla verksamheter uttryck för ansvarskänsla för samverkan och strävan efter god 

kontakt.  
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Sammanfattning 

De vägar som används för samverkan har både likheter och skillnader inom och mellan 

verksamhetsformerna. Liknade variationer ses i vad vägarna innehåller. I dygnet-runt-öppna 

upplever pedagogerna större svårigheter i att samla till gemensamma träffar för 

vårdnadshavare då de har betydligt skilda arbetstider.  

 

I dygnet-runt-öppna verksamheter försöker respondenterna lyssna in vad vårdnadshavare vill 

och ta tillvara deras bidrag. Det gör de även i dagöppna verksamheter, dock lyfter 

respondenterna där i större utsträckning läroplanens mål som en viktig utgångspunkt för 

arbetet. I dagöppna verksamheter frågar vårdnadshavare mer om barnens lärande än i dygnet-

runt-öppna. Utöver det vill de i stort sett få reda på samma saker. I båda verksamhetsformerna 

är mer frågor och mer inflytande från vårdnadshavarna välkommet. Dock tros 

vårdnadshavarna vara nöjda med verksamheterna och de i dygnet-runt-öppna ha begränsade 

förutsättningar för personligt engagemang. Respondenterna försöker få alla att trivas och för 

det är bland annat trygghet en viktig faktor. Vårdnadshavarna ska få förtroende för, stöd av 

och kunna samtala med pedagogerna. I dagöppna verksamheter ses förtroendet stärkas genom 

synliggörande av den pedagogiska verksamhet som drivs utifrån läroplanen. Genom 

samverkan kan de tillsammans skapa goda förutsättningar för barnen. Respondenterna i 

dygnet-runt-öppna verksamheter upplever att de i jämförelse med pedagoger i dagöppna 

förskolor behöver prioritera samverkan högre. Deras samverkan sträcker sig över större delar 

av vardagen och familjerna har ibland mer nytta av samverkan.  
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Diskussion    
Åter i historien förekommer en förändring och utbyggnad av barnomsorgsverksamheter. I 

denna undersökning aktualiseras de dygnet-runt-öppna verksamheterna i förhållande till 

dagöppna. Som Tallberg Brorman (1995), Gars (2009) och Johansson (1994) beskriver har 

historiska förändringar likt dagens, återföljts av diskussioner om vårdnadshavare i förhållande 

till institutioner. I detta fall ses samhället en ökande förändring i när och hur många timmar 

som barn vistas i förskoleverksamheter. Även om det idag finns en gemensam läroplan som 

tar upp hur samverkan med vårdnadshavare ska se ut, kan vid en historisk tillbakablick inte 

uteslutas att förändringar ändå kan påverka. Läroplanen är till viss del tolkningsbar och 

flexibel för att kunna anpassas efter alla och ändå behålla viss gemensam standard.  

 

Syftet med studien har varit att ge en bild av om förskollärare upplever att samverkan med 

vårdnadshavare skiljer sig i de dagöppna och dygnet-runt-öppna förskoleverksamheterna. 

Syftet har undersökts utifrån följande tre frågeställningar:   

 

 Skiljer sig sätten/vägarna till samverkan med vårdnadshavarna?  

 Skiljer sig prioritering av samverkan och dess innehåll?    

 Märker förskollärarna skillnad i vad vårdnadshavarna vill ha ut av samverkan?  

Nedan diskuteras inledningsvis vägarna som används vid samverkan i de olika 

verksamhetsformerna och innehållet som prioriteras att tas upp inom dem. Därefter följer 

diskussion kring vad förskollärarna upplever att vårdnadshavarna vill ha ut av samverkan. Sist 

diskuteras prioriteringen av samverkan, dels genom hur mycket tid som avsätts men även hur 

respondenterna framhåller dess betydelse. Det är dock viktigt att nedan ha i åtanke att något 

som endast tas upp i en verksamhetsform inte nödvändigtvis är inaktuellt i den andra. En del 

av det som berättas i en kan genom övriga arbetet i den andra upplevas som mindre betydande 

eller självklart av respondenterna där.  

Vägar och innehåll  
Det finns både skillnader och likheter i verksamheternas samverkansvägar och deras innehåll. 

I samband med inskolning är skillnaderna små, förutom att de i dygnet-runt-öppna 

verksamheter samverkar över fler tider på dygnet. Första kontakten som i båda 

verksamhetsformerna sker mellan pedagoger och vårdnadshavare är att de och barnen bjuds in 

till besök. Vårdnadshavarna får under möten med förskollärarna information om 

verksamheten och de kan tillsammans planera bland annat inskolningsschema. Enligt Niss 

och Söderström (2006, ss. 111-113) är inskolning viktig för hur barnen fortsatt upplever 

vistelsen i verksamheten. De ser det som fördelaktigt att ha separata möten för information för 

att de vuxna under inskolningstiden istället ska kunna rikta koncentrationen mot barnen.  

 

I samtliga verksamheter är vårdnadshavarna med en tid under inskolningen, men hur länge 

varierar. Granberg (1998, ss. 124-125) observerar att tiden kan variera och bör 

individanpassas. I de undersökta verksamheterna är de med en till två veckor och de 

individanpassar tiden främst inom dessa veckor. På dygnet-runt-öppna anpassas tiderna efter 

vårdnadshavarnas arbetsscheman vilket medför större variationer i tiderna än i dagöppna. 

Vanligtvis är tider något som varierar mellan förskolor och under årens gång. Niss och 

Söderström (2006, ss.114-115) visar att det finns förskolor där tiderna följer i förväg 

planerade scheman för inskolningsperiod och inskolningstider. Både de och undersökningens 

respondenter visar att vårdnadshavarna under tiden i verksamheten ibland kan lämna 

barngruppen. Förskollärarna beskriver att de till en början är med hela tiden men sedan 
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lämnar efterhand som barnen finner trygghet. Niss och Söderström (2006, ss. 112-113) menar 

att föräldrarna är basen och att förskollärarna sedan lockar och engagerar barnen. Genom att 

vårdnadshavarna är med i verksamheten uppstår vad Bronfenbrenner (1979, ss. 209-210) 

beskriver som ”intersetting knowledge”. Vårdnadshavarna som utgör en miljö i barnens 

mesomiljö får genom direktkontakt relation till förskolan som utgör en annan miljö. Även 

personer i förskolan får ökad kännedom om vårdnadshavarna och barnet utgör därmed inte 

den enda länken mellan miljöerna. Granberg (1998, ss. 22-38) menar att tryggheten ökar när 

barnen inte utgör den enda länken mellan hem och förskola. Förskollärarna prioriterar att både 

vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga i verksamheterna och med att barnen ska var 

där själva. Det är något som även Granberg (1998, ss. 124-125) ser som betydelsefullt. 

Trygghet ses av alla som individuellt och de anser att inskolningens utformning därför 

behöver anpassas efter varje tillfälle. Varför det i undersökningens dagöppna verksamheter 

förekommer fastare rutiner än i de dygnet-runt-öppna ges inga direkta skäl till. En möjlig 

anledning är att de inskolningstiderna inte kan spridas lika mycket under veckorna. De kan 

därför hitta rutiner som vid de flesta tillfällen kan passa för övriga rutiner i verksamheten. I 

dygnet-runt-öppna blir det omöjligt att exempelvis ha rutinen att en dag träffas två timmar 

innan lunch och nästa dag tre timmar.  

 

Undersökningen visar att det i båda verksamhetsformerna förekommer efter inskolningar 

uppföljningssamtal.  Under dem blickar vårdnadshavarna tillsammans med pedagogerna 

främst tillbaka på hur tiden fram till samtalet varit. Granberg (1998, s. 33) ser det som ett 

tillfälle att sammanfatta och få obesvarade frågor besvarade. Även rutiner för 

utvecklingssamtal, ”krissamtal” och samtal vid särskild händelse liknar varandra. Alla håller 

exempelvis ”krissamtal” och samtal vid särskilda händelser när behovet finns. Campner och 

Persson (2004, ss, 203-204) observerar att olika former av svårigheter är lättare att reda ut 

eller hitta stöd eller lösningar för när de tas upp i ett tidigt skede. Utvecklingssamtal hålls 

minst en gång varje år, vilket Lpfö 98 rev. (2010, s. 13) föreskriver. Ladberg (1989, ss.72-73) 

menar föräldrasamtal blir mindre utpekande om de sker rutinmässigt. Ibland tar förskollärarna 

i undersökningen stöd av mallar, portfolio eller liknande. Under samtalen tar de upp: hur 

barnen trivs i verksamheten, vad de tycker om att göra, hur de har det socialt och olika 

aspekter av deras utveckling. I Lpfö 98 rev. (2010, s. 13) står att arbetslaget genom samtal 

med vårdnadshavare ska beröra ”trivsel, utveckling och lärande”. Vallberg Roth och Månsson 

(2010, s. 231) anser att föräldrasamtal ska utgå från barnens vardag. Genom att de i 

undersökningens verksamheter tar upp både pedagogers och vårdnadshavares tankar och 

funderingar kan de tillsammans planera framåt. I dagöppna verksamheter ses de även som 

tillfällen att stärka relationen till vårdnadshavare och framhålla den gemensamma strävan mot 

bra förhållanden för barnen. Verksamheten ska vara komplement till hemmen och utveckla en 

förtroendefull relation (Lpfö 98 rev. 2010, s. 13). I dagöppna verksamheter berättas mer om 

läroplanens betydelse för vad som tas upp under utvecklingssamtalen. De berättar även om att 

återkopplingar till vad barnen gör kan öka vårdnadshavarnas förståelse för möjliga tolkningar 

av målen. När förskolans mål och innehåll blir tydliga är det lättare för vårdnadshavare att 

utöva inflytande (Lpfö 98 rev. 2010, s. 13). Varför de i dagöppna verksamheter starkare 

poängterar läroplanen finns inga tydliga skäl till. Möjligen utgör ordnade aktiviteter en större 

andel av det som görs under barnens vistelse i verksamheten. I dygnet-runt-öppna samtalar de 

möjligen om en större helhet som täcker större delar av dygnets innehåll. Varför de i 

dagöppna även lyfter utvecklingssamtalet som ett tillfälle att stärka relationerna kan bland 

annat bero på att de ibland upplever språkförutsättningar som begränsande vid dagliga samtal. 

När det vid utvecklingssamtal finns stöd av tolk kan båda parter lättare förstå och lära känna 

varandra. I dygnet-runt-öppna verksamheterna nämns inga svårigheter med att förstå 

varandra. De lyfter i högre utsträckning prioriteringen av relationerna i de dagliga samtalen. 
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Deltagarna i studien ser, oavsett vilken verksamhetsform de arbetar i, dagliga samtal som den 

viktigaste samverkansformen. De lyfter där både positiva och mindre positiva samtalsämnen, 

som rör bland annat barnen, verksamheten, omvärlden och de vuxna. Granberg (1998, ss. 27-

29) ser de dagliga samtalen som tillfällen för pedagoger att göra föräldrarna delaktiga i 

barnens vardag och att de bör delge något om hur dagen varit. I dygnet-runt-öppna 

verksamheter är telefonkontakt en väg som används när barnen sover i verksamheten eller är 

där flera dygn. De ses generellt lägga mer tid på den dagliga kontakten. De olika samtalen 

som riktas mot enskilda vårdnadshavare kan ses som vägar inom mesosystem. Det omfattar 

både tidigare beskriven ”intersetting knowledge” samt ”intersetting communications” som 

handlar om att information förmedlas mellan närmiljöerna (Bronfenbrenner, ss. 209-210). 

Informationen kan förmedlas genom exempelvis direktkontakt, telefonsamtal eller skriftliga 

meddelanden.  

 

Andra vägar undersökningens förskollärare använder för att delge vårdnadshavarna vad som 

sker i verksamheterna är bland annat dokumentation, brev samt det som förmedlas vid träffar 

och möten. I dygnet-runt-öppna använder pedagogerna även almanackor för att göra 

anteckningar där de berättar för varandra om hur barnen haft det. Alla kan där av föra 

information vidare till vårdnadshavarna. Gemensamma träffar finns i flera olika varianter och 

varje verksamhet använder mer än en av dem. Dock använder de i dygnet-runt-öppna färre än 

i dagöppna. De berättar att det över lag är svårt att hitta tider då flera vårdnadshavare kan 

komma samtidigt eftersom deras arbetstider är mer spridda. Här är det till skillnad från vid 

utvecklingssamtal en uttalad anledning till varför dagliga samtal blir en högt prioriterad 

samverksform där mycket av samverkans innehåll behöver få utrymme. Vid dessa former kan 

barnen vara aktiva deltagare men måste inte vara det. När hem och förskola länkas samman 

utan att barnet är aktiv deltagare uppstår vad Bronfenbrenner (1979, ss. 209-210) benämner 

som ”indirekt linkage”. 

 

Genom en variation av samverkansvägar uppstår även en variation av vägarna inom barnens 

mesosystem. Bronfenbrenner (1979, s. 209) menar att de ovan beskrivna samt ”multisetting 

partisipation” är de vanligaste mellan förskola och hem. ”Multisetting participation” uppstår 

genom att miljöerna interagerar med varandra. Han visar att relationerna inom mesonivån 

påverkar barnens utveckling då de tillsammans påverkar varandras och barnens 

förutsättningar. Förskolan kan erbjuda både likheter och variationer i förhållande till hemmen. 

Undersökningen visar att förskollärarna tillsammans med hemmen vill skapa goda 

förutsättningar för barnen. Samtliga ser det som viktigt att samverkansvägarna och deras 

innehåll stöttar barn och vårdnadshavare som ska få känna sig trygga. Trygghet ses som en 

mycket viktig del i samverkan. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina barn 

i verksamheten samt känna sig sedda och bekräftade. I dagöppna verksamheter lyfts i högre 

utsträckning läroplanens betydelse för samverkans innehåll. Bland annat påpekar 

förskollärarna att de i samverkan utgår från den samt visar och exemplifierar måluppfyllelse 

för vårdnadshavarna. De påpekar i högre grad vikten av att påvisa den pedagogiska 

verksamheten. Som nämns i samband med utvecklingssamtal kanske större andel av deras tid 

läggs på planerade aktiviteter utifrån läroplanen. Möjligen skulle det då kunna vara en 

anledning till att förskollärarna i intervjuerna påvisar läroplanens betydelse som en större del 

av helheten. En annan bidragande faktor kan vara att vårdnadshavarna i dagöppna 

verksamheter oftare frågar om lärande och utveckling. Det kan ha bildat en cirkel av att det 

som efterfrågas visas eller det som visas uppfattas som något de bör efterfråga. I dygnet-runt-

öppna lyfts i högre utsträckning att förskollärarna vill stötta och ge vårdnadshavarna tips som 

kan underlätta deras vardag. Ett troligt skäl till att de i högre utsträckning lyfter att de vill 
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finnas som stöd är att de i högre grad upplever att vårdnadshavarna hos dem har ”en tuff 

vardag”.  

Vad vårdnadshavarna vill  
Alla vårdnadshavare är individer och vill till viss del ha ut olika saker av samverkan med 

förskollärare. De kan till exempel vilja veta ta del av eller påverka olika saker.  

 

En stor likhet mellan vad vårdnadshavarna i både dagöppna och dygnet-runt-öppna 

verksamheter vill ha ut är, utifrån förskollärarnas uppfattningar, praktisk information. De vill 

enligt förskollärarna bland annat få reda på huruvida barnen sovit och ätit. Även Granberg 

(1998, s. 23) samt Niss och Söderström (2006, ss. 14-16) ser det som vanliga frågor. Annat 

som de undrar över är barnens sociala relationer. Pramling Samuelsson och Sheridan (red. 

2009, ss. 230-239) visar att förskolan anses ge barnen kamratskap och sociala relationer. I 

dagöppna verksamheter berättar förskollärarna även att de får om frågor rörande barnens 

lärande och utveckling. Som nämnts i tidigare avsnitt kan det bland annat bero på att ordnade 

aktiviteter tar större andel av tiden i verksamheten. De kan även blivit inspirerade av vad 

pedagogerna visar och därmed uppfatta att de förväntas fråga. I båda verksamhetsformerna 

tror förskollärarna att vårdnadshavarna även vill veta mer generellt om hur barnen haft det i 

verksamheten. Anledningen till att de inte frågar lika mycket om det tros vara att barn och 

pedagoger hinner berätta innan de frågar. När pedagoger kan berätta om hur barnen haft det är 

det ett tecken på att de uppmärksammat dem.   

 

Överlag uttrycker förskollärarna i båda verksamhetsformerna att de uppfattar 

vårdnadshavarna som nöjda med vad de får ut av samverkan. De upplevs inte ha önskemål om 

att påverka samverkansformer eller formernas och verksamheternas innehåll. Förskollärarna 

tror att de är nöjda så länge barnen trivs i verksamheten. Dock beskrivs att de är med och 

påverkar genom planering vid utvecklingssamtal och genom föräldra- eller verksamhetsråd. 

Vårdnadshavarna tillfrågas även och deltar vid planering av tider för en del träffar och samtal 

samt har inflytande över inskolningens utformning. Möjligen upplever vårdnadshavarna att de 

genom de tillfällena får sina önskemål hörda och tillgodosedda. Ur det perspektivet behöver 

vårdnadshavarna inte delge exempelvis önskemål vid fler tillfällen varpå förskollärarna kan 

uppleva att de sällan engagerar sig i inflytande. Det kan även ses som en form av påverkan 

när förskollärarna ändå tar hänsyn till vad de tror vårdnadshavarna vill utan att de sagt något.  

 

Andra sätt som vårdnadshavare påverkar på är enligt förskollärarna genom till exempel 

närvaro, praktiska bidrag, när de hämtar och/eller lämnar sina barn samt att påverka vad 

barnen intresserar sig för. (Påverkan av intressen lyfts i dagöppen verksamhet men kan ses 

som en naturligt i alla barns aktiviteter oavsett verksamhet.) När dessa sätt sker medvetet 

skulle det kunna vara ett sätt för vårdnadshavare att tillgodose sina önskemål för sitt barn. 

Ibland är det positiva bidrag för hela barngruppen medan de andra gånger har motsatt effekt. 

Niss och Söderström (2006, ss. 14-16) menar att förskollärarnas uppgift är att se till gruppens 

bästa medan vårdnadshavares främsta uppgift är att se till sitt barns bästa. Dessa bidrag kan 

även påverka vad som fortsatt tas upp inom samverkan och på längre sikt samverkansformer 

som exempelvis extra samtal.  

 

Utifrån förskollärarnas berättelser ses vårdnadshavare i stort påverka på samma sätt i båda 

verksamhetsformerna. Ofta önskar förskollärarna främst i dagöppna verksamheter att 

vårdnadshavare skulle engagera sig mer i att ställa frågor och utöva inflytande. Å andra sidan 

framhåller de att läroplanen styr arbetet i verksamheterna. Det kan ses som en krock i vad 

vårdnadshavarna önskar och vad de gör. Möjligheten finns att även vårdnadshavarna uppfattar 
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styrningen av läroplanen och därför inte uppfattar alla sina möjligheter till inflytande. Å andra 

sidan kanske enda anledningen är att de som ovan nämnts möjligen är nöjda med 

verksamheterna. I dygnet-runt-öppna verksamheter uppfattar förskollärarna faktorn att 

vårdnadshavare är nöjda med verksamheterna i kombination med privata skäl påverka deras 

önskemål om inflytande. Vårdnadshavarna förväntas inte ha tid och energi över för att 

engagera sig mer än de gör. Å andra sidan påpekar förskollärarna i dygnet-runt-öppna 

verksamheterna oftare att de lyssnar in vad de tror vårdnadshavare önskar.  

 

Bronfenbrenner (1979) observerar att hemmet och olika former av skolverksamheter som 

mycket betydelsefulla för barns utveckling och utvecklande av förståelse för omvärlden. För 

att erbjuda barn många möjligheter till utveckling kan de olika närmiljöerna både innehålla 

mer enskilda delar och delar som påverkar varandra. Som ses i bakgrundsavsnitt kan 

samverkan mellan mikromiljöerna förskola och hem inverka både på varandras 

förutsättningar och på barns. Enligt Bronfenbrenner (1979, s. 3) kan relationerna bland annat 

påverka barns läsutveckling i lika hög grad som själva sättet som används för läsinlärningen. 

Troligtvis är det medvetenheten om att barnen kan tjäna på samverkan som gör att 

förskollärarna önskar involvera vårdnadshavarna på de sätt de kan.  

Prioritering av samverkan  
I samtliga verksamheter ses samverkan som betydelsefullt. Det är i första hand pedagogerna 

som tar initiativ till samverkan vilket kan ses som ett tecken på att de oavsett vårdnadshavares 

engagemang vill lägga tid på samverkan. Samverkan är även ett målområde i Lpfö 98 rev. 

(2010). Tiden som sedan avsätts är ytterligare tecken på prioritering.  

 

Tiden som avsätts för samverkan varierar inom och mellan verksamhetsformerna. Främst i 

dagöppna ses andra arbetsuppgifter ta tid som skulle kunnat läggas på samverkansrelaterade 

uppgifter. I båda verksamhetsformerna kan vad som är praktiskt möjligt bli avgörande. I 

dygnet-runt-öppna förskolor ses den tidsmässiga fördelen att det ibland är få barn närvarande 

eller att pedagogerna i vissa fall kan avsätta extra tid för bland annat dokumentering när 

barnen sover.  Dock framgår inte att de där presenterar mer dokumentation för 

vårdnadshavare utöver att pedagogerna antecknar i almanackor om hur barnens vistelse varit.  

Enligt denna studie förefaller det som att respondenterna i båda verksamheterna i stort 

upplever liknade hinder och möjligheter för att avsätta tid för samverkansformer som inte 

kräver fysiska möten. Eftersom det även framgår att de använder dem lika mycket förefaller 

det som att prioriteringen av dem är likvärdig. Största skillnaden är att anteckningar i 

almanackor möjligtvis tar extra tid. Å andra sidan har förskollärarna i de verksamheterna mer 

tid för och större behov av anteckningar eftersom pedagogerna där oftare arbetar delar av den 

tid barnen är på avdelningen. Om de inte informerar varandra kan heller inte den pedagog 

som arbetar när vårdnadshavare hörs av, svara på hur barnen haft det. Dokumentation kan 

användas som underlag för kommunikation men även för lärande och reflektion (Vallberg 

Roth & Månsson 2010, s. 231). 

 

När det kommer till samverkansformer som kräver direktkontakt mellan förskollärarna och 

vårdnadshavarna är skillnaderna större. Gemensamma träffar och möten förefaller få lägre 

prioritering i dygnet-runt-öppna verksamheter. Det beror dock snarare på att förskollärarna 

anpassar samverkansvägarna efter vårdnadshavarna än att de inte önskar lägga tid på det. 

Istället lägger de i förhållande till dagöppna avdelningar mer tid på den dagliga kontakten 

med vårdnadshavarna. Granberg (1998, ss. 27-29) menar att samtalen är en väg för att göra 

föräldrarna delaktiga i sina barns vardag. Även förskollärarna i dagöppna verksamheter vill 

göra vårdnadshavarna delaktiga. I dygnet-runt-öppna beskriver förskollärarna själva att de ser 
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anledningar till varför de prioriterar den dagliga kontakten högre. De menar att barnen vistas i 

de verksamheterna större delar av dygnet och ibland längre tid. Förskollärarna ger även 

uttryck för att vårdnadshavarna hos dem ofta kan vilja föra av samtal av mer privat karaktär. 

Förskollärarna berättar exempelvis att vårdnadshavarna ibland kan ha nytta av att ”ventilera” 

sina känslor och tankar. En spekulation kan bland annat vara för att de vill ha den formen av 

kontakt med vårdnadshavarna som de är beredda att avsätta mer tid. En annan anledning kan 

vara att de spridda tiderna som de har kontakt bidrar till att de hinner prata mer. I dagöppna 

verksamheter nämns ovan att det inte finns samma möjligheter att göra vissa arbetsuppgifter 

när barnen sover eller det är få barn på avdelningen. Möjligen är det en av faktorerna till hur 

mycket tid som kan avsättas för samtal. Dessutom framhåller de i högre utsträckning 

utvecklingssamtal samt möten och träffar för vårdnadshavare som tillfällen för att bygga 

samtala och göra vårdnadshavarna delaktiga. (Viktigt att ta hänsyn till här är dock att det 

speglar deras upplevelser av utvecklingssamtalens innehåll och inte att de avsätter mer tid för 

dem.) Eftersom få vårdnadshavare kommer på gemensamma träffar och möten i dygnet-runt-

öppna verksamheter passar den dagliga kontakten bättre då den kan vara enskild. Även för 

denna samverkansform finns det dock hinder som inte orsakas av förskollärarnas prioritering.  

Vårdnadshavare i de båda verksamhetsformerna har inte alltid tid för samtal och i dagöppna 

nämns även begränsade språkkunskaper påverka. Som nämnts i tidigare avsnitt påverkar 

barnens olika närmiljöer varandra (Bronfenbrenner 1979).  

 

Samtliga förskollärare i undersökningen menar att de strävar efter en god samverkan och att 

skapa goda förutsättningar för barnen. Hem och förskola kan tillsammans bilda en helhet som 

skapar trygghet, förtroende och begriplighet i barnens uppväxt (Granberg 1998, ss. 22-38). 

För att nå det skapar och utvecklar förskollärarna rutiner som passar i den aktuella 

verksamheten. Ovanstående visar att alla prioriterar samverkan dock tror förskollärarna i de 

dygnet- runt-öppna verksamheterna att de behöver prioritera den högre. De menar att de har 

barnen större delar av dygnet och det därför finns mer att samverka om. Dessutom upplever 

de att familjerna därför lämnas ut mer till dem och att det kräver en närmare relation.  

Slutsats 
Samverkan med vårdnadshavare prioriteras lika högt i båda verksamhetsformerna. Men 

förskollärare i dygnet-runt-öppna upplever att de av olika skäl behöver prioritera samverkan 

högre. Vägarna till samverkan och dess innehåll skiljer sig åt både inom och mellan dagöppna 

och dygnet-runt-öppna förskolor. Bland annat familjernas behov och vad som är praktiskt 

möjligt påverkar samverkan. Inom båda verksamhetsformerna uttrycks det att den dagliga 

kontakten är viktig samt barnens och vårdnadshavarnas trygghet i verksamheten. 

 

Inom båda verksamhetsformerna upplever förskollärarna att vårdnadshavarna vill veta hur 

barnet har sovit, ätit, om de har goda sociala relationer och hur dagen har varit. De kan vidare 

påverka verksamheterna vid den dagliga kontakten, vid enskilda samtal, verksamhetsråd, 

träffar och möten. Förskollärarna i undersökningen upplever dock att vårdnadshavarna 

generellt är nöjda med den verksamhet som erbjuds. Främst i dagöppna verksamheter lyfts 

läroplanens betydelse för i vilken utsträckning vårdnadshavarna kan påverka. I dygnet-runt-

öppna observeras främst deras privata förutsättningar påverkar hur mycket de kan och vill 

engagera sig. Vanligt är att förskollärare önskar och välkomnar mer inflytande och det blir 

tydligt att samtliga strävar efter god samverkan.  
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Didaktiska konsekvenser  
I undersökningen uttrycks i båda verksamhetsformerna att den dagliga kontakten är viktig 

samt barnens och vårdnadshavarnas trygghet i verksamheten. Det framgår att det inom 

dygnet-runt-öppna verksamheter finns mer flexibilitet att anpassa verksamheten efter 

familjernas behov. I dagöppna verksamheter förekommer det inte i lika stor utsträckning. Det 

kan bero på verksamhetens utformning och arbetsscheman för förskollärarna och 

vårdnadshavarna i båda verksamhetsformerna. Exempelvis den flexibilitet som dygnet-runt-

öppna verksamheter har vad gäller tider för inskolning av barn måste var större när 

vårdnadshavarna arbetar under obekväma arbetstider. Det är viktigt att utforma en verksamhet 

som ser till individers och inte endast arbetslagets behov eller önskemål anser vi. Det kan 

uppfattas som förståligt att förskollärarna i de olika verksamhetsformerna inte kan erbjuda 

helt lika samverkansförhållanden då familjernas behov och förutsättningar skiljer sig har vi 

insett från vår studie. Förskollärarna i dygnet-runt-öppna verksamheter kan bland annat ha 

svårt att hitta tider då alla vårdnadshavare kan sammalas för en gemensam träff eller ett möte. 

Då krävs det att förskollärarna hittar andra vägar för att bland annat förmedla information som 

annars skulle tagits upp på dem.  

 

Mer vardagliga saker som förskollärarna upplever att vårdnadshavare inom båda 

verksamhetsformerna vill få reda på är praktiska saker. De vill veta hur barnet har sovit, ätit, 

om de har goda sociala relationer och hur dagen har varit. Genom den dagliga kontakten, vid 

enskilda samtal, verksamhetsråd, träffar och möten lyfts föräldrarnas åsikter fram. Det är där 

de kan påverka den verksamhet som finns. Annars upplever förskollärarna att 

vårdnadshavarna är generellt nöjda med den verksamhet som erbjuds. Generellt önskar båda 

verksamhetsformerna att vårdnadshavarna påverkade mer inom verksamheten men å andra 

sidan lyfter de främst i dagöppna verksamheter även läroplanens betydelse för verksamhetens 

utformning. Det kan vara en faktor till varför vårdnadshavarna känner att de inte vill eller kan 

påverka mer än vad dem redan gör. Vårdnadshavarna kan överlag känna att de tar över 

förskollärarnas uppgifter när de vill vara med och påverka. Inom dygnet-runt-öppna 

verksamheter tros ett skäl vara att de av privata skäl inte har tid och energi för att engagera sig 

mer. Oavsett förutsättningar tyder undersökningen på att samverkan prioriteras lika högt i 

båda verksamhetsformerna. Tillsammans kan vuxna i barnens omgivning skapa goda 

förhållanden för barnens utveckling och det kommer ses som en väsentlig del i vårt 

kommande yrkesarbete. Samverkan kan te sig på många sätt, men oavsett om upplevelserna är 

positiva eller negativa ser vi det som viktigt för barnen som allt arbete kretsar kring.  

Metoddiskussion  
Intervjuer förefaller varit lämpligt för undersökningens syfte. Blandningen av vad Lantz 

(2007, s. 29) beskriver som en strukturerad intervjuform och vad Trost (2005, s. 19) ser som 

en blandning av hög och låg standardiseringsgrad passade. Det bidrog till bättre översikt över 

områdena inom undersökningsområdet friare former troligen hade gjort. Det gäller både vid 

genomtänkandet av hur syftet skulle kunna besvaras samt vid intervjuerna och analyserna. 

Som Lantz (2005, ss. 29-33) beskriver blandades svar om begrepp och inbördes relationer. 

Svaren bidrog till insamlande av varierande uppfattningar. Det upplevdes då som fördelaktigt 

med en till stor del strukturerad och standardiserad grund. Samtidigt kunde intervjuerna 

anpassas och frågor förtydligas vilket prövades och sågs goda effekter av. Om de som inte 

formulerat frågorna från början kunnat närvara och förtydliga, förklara och avgränsa hade 

frågorna inte blivit besvarade mot studiens syfte. Uppfattningen är att en förstudie som 

Kihlström (2007b, s. 231) observerar kan minska problem inte hade eliminerat behovet av 

anpassning vid huvudstudien. Dels finns alltid risken för missförstånd eller att hela frågan av 
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någon anledning inte uppfattas. Ibland ger även svaret på en fråga svaret på en annan som 

därför inte behöver ställas exakt där den stod och på det sätt som planerats i mallen. När 

frågor som besvarats upprepas tas tid som kunnat läggas på andra frågor och respondenterna 

kan tro att deras svar inte varit tillfredsställande.  

 

Det upplevdes även som positivt att respondenterna fått frågorna i förväg. Flera av dem sa 

själva att det var bra för de kände sig lite förberedda inför intervjun. Det uppfattades som att 

de tyckte det var skönt att veta vad för dem nästintill okända personer skulle fråga och spela 

in svaren på. Dock hade de inte övat in svar eller märkbart förberett vad de trodde var ”rätta” 

svar. Ljudupptagningen gjorde några lite nervösa men kombinationen av att få frågorna i 

förväg och träffa undersökarna en stund innan föreföll minska nervositeten. Kanske bidrog 

även närvarande av en till respondent till trygghet i situationen. Intervjuer med två 

respondenter åt gången upplevdes i denna undersökning som något positivt då respondenterna 

även byggde vidare på varandras svar. Vid enskilda frågor kunde det som Trost (2005, ss 46-

47) beskriver bli ojämn fördelning av talutrymme. Dock föreföll det inte bekymra 

respondenterna. Bidragande faktorer tros vara att de redan innan visste hur de fungerade som 

par, samt att det nästan alltid blev jämt fördelat sett över hela intervjuer. Klara fördelar sågs 

även i att var två intervjuare. Det gick som Trost (2005, s. 46) och Kihlström (2007b, ss. 231-

32) belyser att få stöd i och komplettera varandra.  

Vidare forskning 
Under förberedelser och genomförande av aktuell studie har slutsatsen dragits att 

möjligheterna till vidare studier av framförallt dygnet-runt-öppna förskoleverksamheter är 

stora. Hitintills är området behandlat i ytterst begränsad utsträckning. Det mesta som vid 

sökningar i bibliotek och på internet hittas i tryckt form handlar om behovet av dem.  

 

Framför allt skulle det vara intressant att använda flera olika metoder i kombinationer och 

separat. Aktuell undersökning skulle med fördel kompletteras med observationsstudie i 

kombination med kortare intervjuer. Det hade även varit intressant att undersöka hur 

vårdnadshavarna ser på samverkan inom dem två olika verksamheterna. Stämmer den bild 

som förskollärarna har? Med hjälp metoderna enkät och intervju kan vårdnadshavarna 

uttrycka sina tankar om verksamheterna. Vidare kan det även vara intressant att följa en av 

förskollärarna i verksamheterna genom observationer. Hur kan ett arbetspass se ut inom 

dygnet-runt-öppna verksamheter när förskolläraren börjar 18.00 på kvällen? 

 

Eftersom det finns begränsad forskning inom området är valmöjligheterna stora. Vidare 

studier kan vara kombinationer av metoder eller val av andra områden inom dygnet-runt-

öppna verksamheter. 
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Tack 
Först och främst riktas stort tack till vår handledare Anna-Carin Jonsson för stöd, råd och 

tålamod under arbetets gång. Stort tack riktas även till undersökningens respondenter som 

med kort varsel avsatte tid för att medverka. Trots att de hade fullt upp med förberedelser 

inför högtider och diverse träffar med vårdnadshavare fick vi ett varmt och öppet bemötande. 

Familj och vänner tackas för stöd och hjälp.   
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Bilagor  

Bilaga 1  

Missivbrev  

 

Hej! 

 
Vi heter Nasim och Sara och vi har påbörjat vårt examensarbete på lärarprogrammet vid 

Borås Högskola. Vi läser den tre och ett halvt år långa utbildning som är inriktad mot förskola 

och förskoleklass.  

 

Vi är intresserade av att se hur samverkan med vårdnadshavare ser ut i dagöppna och dygnet-

runt-öppna förskoleverksamheter. För att ta reda på detta önskar vi att få intervjua 

förskollärare i båda formerna av verksamheter. 

 

Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och kommer att spelas in för att vi ska kunna 

koncentrera oss på samtalen istället för på att anteckna. Inspelningarna bidrar även till att vi 

vid analys kan förhålla oss till era hela svar istället för det vi annars skulle hunnit anteckna 

under intervjusamtalen.  

 

Studien kommer att följa forskningsrådets etiska principer, vilka bland annat omfattar frivillig 

medverkan och att medverkan kan avbrytas under pågående intervju. Det innebär även att alla 

som intervjuas är anonyma och att ljudinspelningar kommer raderas efter att examensarbetet 

är klart.   

 

Vi vill på förhand tacka för er medverkan och om det är något ni undrar över eller vill prata 

med oss om finns våra kontaktuppgifter nedan.  

 

 

 

 

                                    Ser fram emot att träffa er! 

                                                         Med vänliga hälsningar  

 

 

Nasim Haddad                                                                         Sara Lind  

Mob.nr: XXX XXXX                                                               Mob.nr:  XXX XXXX   

E-post:  XXXXX@student.hb.se                                              E-post:  XXXXX@student.hb.se 

 

 

 

 

 

 

Handledare  

Anna-Carin Jonsson  

                                                                                   Tel: XXX- XXXX 

                                                                                           E-post: XXXXXXX @hb.se 

mailto:Anna-Carin.Jonsson@hb.se
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Bilaga 2  

Intervju mall  

Vad heter ni? 

 

När är ni födda? 

 

Har ni några egna barn? 

 

När tog ni er lärarexamen? 

 

Hur länge har ni arbetat som förskollärare? 

 

Hur länge har ni arbetat i den här verksamheten? 

 

Vi tänkte ställa lite frågor om olika tillfällen där ni kanske möter vårdnadshavare. Vi tänkte 

börja med att fråga om samverkan vid inskolning av barn. 

 

1. Hur arbetar ni med samverkan vid inskolning av barn? 

 Hur kommer det sig att ni arbetar så här? 

 

2. Samtalar ni med vårdnadshavare när de hämtar och/eller lämnar sina barn? 

 Om inte: Vad gör ni vid de tider då vårdnadshavare kommer?  

 Om ja: 

 Var brukar ni möta vårdnadshavarna? 

 Hur kommer det sig att ni möter dem där? 

 Vad brukar ni samtala om när de hämtar och/eller lämnar? 

 Vad känner ni är viktigast att ta upp i samtalen? 

 Ungefär hur lång tid tar dessa samtal? 

 

3. Har ni planerade samtal med enskilda vårdnadshavare? 

 Vad är det för former av samtal? Exempelvis utvecklingssamtal eller 

krissamtal. 

 Vem närvarar vid samtalen?  

 Vad tas upp under dessa former av samtal? 

 Hur förbereder ni er inför samtalen? 

 Hur förbereds vårdnadshavarna? 

 Hur lång tid avsätts för samtalen? 

 

4. Ordnar ni någon form av träffar eller möten för vårdnadshavarna? 

 När har ni träffar eller möten? 

 Vilka närvarar vid träffarna och mötena? 

 Hur förbereds träffarna och mötena?  

 Hur förbereds de som ska närvara?  

 Vad sker och talas om under träffarna och mötena? 
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5. Hur ofta gör ni dokumentation som visas för vårdnadshavare?  

 Vilka former av dokumentation visas för vårdnadshavarna? 

 Vad innehåller den? 

 Hur delges vårdnadshavarna?  

 Vad upplever ni påverkar hur mycket ni hinner dokumentera? 

 

6. Finns det dagar då vårdnadshavare är med i verksamheten? 

 Vad görs under dessa dagar? 

 

7. Använder ni er av några fler former för samverkan med vårdnadshavare än de som 

tagits upp?   

 Hur arbetar ni med dessa former?  

 

8. Vem är det som tar initiativ till de olika samverkansformerna? 

 

9. Frågan kan ha berörts tidigare, men hur får vårdnadshavare reda på vad som hänt 

under varje dag?   

 

10. Vad tycker ni är viktigast rörande de samverkans former som tagits upp? Exempelvis 

vilka former som används och deras innehåll.  

 Hur kommer det sig att ni ser dessa punkter som viktiga? 

 

11. Även denna fråga kan ha berörts tidigare, men vad vill vårdnadshavarna få reda på? 

Kan handla om vad som helst som rör verksamheten, exempelvis aktiviteter, det 

enskilda barnet eller förändringar i personalgruppen.  

 

12. Hur påverkar vårdnadshavarna vilka former av samverkan som används? 

 

13. Hur påverkar vårdnadshavarna verksamhetens innehåll? 

 

14. Finns det något ni vill tillägga utöver era svar? 

 


