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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om öppna förskolan, en verksamhet för barn och föräldrar som 
vissa kommuner väljer att tillhandahålla. Trots att verksamheten funnits drygt 30 år, är 
den sparsamt utforskad. Uppsatsarbetet har därför inriktats mot ett explorativt sökande 
efter olika föreställningar om öppna förskolan. Föreställningarna har på formulerings-
arenan eftersökts i tryckta källor, och på realiseringsarenan genom en etnografiskt 
inspirerad fältstudie i två öppna förskolor. Syftet har varit att uppnå förståelse för 
arenornas föreställningar om öppna förskolan och hur dessa föreställningar förhåller sig 
till varandra. Uppsatsens teoretiska inramning utgörs av Bergers och Luckmanns teori 
om den sociala konstruktionen av verkligheten. Det har medfört att uppsatsen även 
innehåller en skildring av författarens kunskapskonstruerande. Sökandet efter före-
ställningar resulterade i ett möte mellan olika vardagskunskaper: Den för givet tagna 
kunskap som omger öppna förskolan på formuleringsarenan sätter ramar för realise-
ringsarenans verksamhet. Formuleringsarenans kunskap är inriktad mot bristande 
föräldraskap och omfattar inte behoven hos ett kompetent och resursstarkt föräldraskap. 
Fältstudien på realiseringsarenan visade att även de kompetenta och resursstarka 
föräldrarna hör till öppna förskolans besökare. Genom studien har några behov 
framkommit som denna föräldragrupp uttrycker. Att se bortom den traderade kunskapen 
om öppna förskolan är en viktig utgångspunkt för vidare utforskning, utveckling och 
värdering av verksamheten.  

Nyckelord 

Öppen förskola, föräldraskap, kunskapssociologi, etnografi, föreställningar, 
vardagskunskap. 



 

Abstract 

This essay is about the open preschool, an activity for children and parents that certain 
municipalities choose to supply. Despite that the activity has existed more than            
30 years, it has been the object of only few studies. Therefore the essay is focused on an 
explorative search for different conceptions of the open preschool. On the arena of 
formulation the conceptions of the open preschool were sought after in printed sources. 
On the arena of implementation the conceptions were sought after through an 
ethnographically inspired field study in two open preschools. The aim of the essay has 
been to attain understanding of the various conceptions of the open preschool on the 
different arenas and to understand how these conceptions relate to each other.             
The theoretical framing of the essay is the theory of Berger and Luckmann on the social 
construction of reality. Therefore the essay also contains an account of the author's own 
construction of knowledge. The search for conceptions resulted in a meeting between 
different knowledges about everyday life. A presupposed knowledge about the open 
preschool on the arena of formulation sets the frame for the activities on the arena of 
implementation. The knowledge about the open preschool on the arena of formulation is 
focused on the insufficient parenthood and excludes the needs of the competent and 
strong on parenthood. The field study on the arena of implementation showed that 
competent and resourceful parents also visit the open preschool. This study has shown 
some of the needs of this parental group. To see beyond the traditional and presupposed 
knowledge about the open preschool is an important starting point for further 
exploration, development and estimation of the activity.  

Key words 

Open preschool, parenthood, sociology of knowledge, ethnography, conceptions, 
knowledge in everyday life. 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om en verksamhet som, när den förs på tal, ofta ger upphov 
till frågan: "Finns den kvar?". Svaret är ja, den finns fortfarande. Och för många små-
barnsföräldrar och deras barn har den dessutom stor betydelse i vardagen. Detta var 
emellertid inte en kunskap jag ägde innan jag tog mig för att närmare studera 
vardagsfenomenet öppna förskolan. Därför kommer uppsatsen även att handla om själva 
kunskapsprocessen och min roll i denna.  

Min inledande nyfikenhet på öppna förskolan grundlades när jag under en tid regel-
bundet passerade en byggnad till vilken det ofta kom och gick vuxna med barnvagnar. 
Ingen för mig synlig skylt avslöjade vad som försiggick i huset. När jag väl fick svaret  
– en öppen förskola – ökade mitt intresse ännu ett snäpp. Öppna förskolan utgjorde utan 
tvekan en kunskapslucka i mitt vetande om pedagogiska verksamheter för yngre barn. 
Och inte bara i mitt, skulle det visa sig när jag började göra efterforskningar. Till sist 
beslöt jag att ge mig ut på en mer organiserad upptäcktsfärd om öppna förskolan.* 

1.1 Vad är en öppen förskola? 
I 2:a kap. 2 § skollagen (1985:1100) fastslås att öppen förskola är en kompletterande 
form av förskoleverksamhet. Som sådan, förtydligar Skolverket (2000), vänder den sig 
till barn som inte är inskrivna i förskolan och till deras föräldrar eller andra vuxna som 
följer med barnet. Det är föräldrarna, eller andra medföljande vuxna, som ansvarar för 
barnen under vistelsen i den öppna förskolan. De vuxna besökarna förväntas även delta 
aktivt i verksamheten. Den öppna förskolan utgör också en resurs för dagbarnvårdare 
och deras barn. Besökarna behöver inte skriva in sig eller anmäla när- och frånvaro.  

Den öppna förskolan erbjuder en lokal mötesplats, förskolepedagogisk verksamhet samt 
service, råd och stöd till föräldrar. Verksamheten, som är kostnadsfri, ska bygga på 
besökarnas behov och utgå från karaktären på öppna förskolans upptagnings- och 
närområde. Detta medför stora variationer mellan öppna förskolor och deras verksam-
hetsinnehåll. Vissa öppna förskolor har t.ex. riktade aktiviteter för särskilda föräldra-
grupper såsom ensamstående föräldrar eller föräldrar med invandrarbakgrund.  

Personalen i öppna förskolan är vanligen förskollärare, men även andra yrkesgrupper 
förekommer, främst socionomer och barnskötare. Öppna förskolor kan drivas i såväl 
kommunal som enskild regi. Bortåt 90 procent av de öppna förskolorna drivs idag          
i kommunal regi. Av de enskilt drivna ansvarar Svenska kyrkan för drygt hälften.   
Andra anordnare är t.ex. Missionskyrkan, Baptistförbundet och föräldrakooperativ.  

Enligt kommunallagen (1991:900) finns inga direkta krav på uppföljning och 
utvärdering av öppna förskoleverksamheter. I Skolverkets Allmänna råd för öppna 
förskolan anges dock att verksamheten bör planeras, regelbundet följas upp samt 
utvärderas av såväl personalen som kommunen. Även besökarna bör kunna delta             
i utvärderingen av den öppna förskolan. (Skolverket, 2006a. Se även Skolverket, 2000) 
                                                 
* Ett stort tack till Christina Gars för initierad och inspirerande handledning under resans gång. 
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1.2 Öppna förskolans framväxt och utveckling 
Den öppna förskolans ursprung kan spåras till den lekrådgivning som startade i början 
av 1970-talet. Lekrådgivningen, som var ett förslag från Barnstugeutredningen (SOU 
1972:27), gavs i samarbete med barnavårdscentralerna. Syftet med denna var att 
informera föräldrar om barns lek och olika lekmaterial, men även social och medicinsk 
vägledning erbjöds. Lekrådgivningen utvecklades sedan vidare genom olika försöks-
verksamheter till öppna förskolan. Som den allra första öppna förskolan räknas ofta 
vidareutvecklingen av en lekrådgivning i Haninge kommun. (Skolverket, 2006a)          
År 1972 flyttade rådgivningen där ut från BVC till en ledig förskolelokal, och "öppna 
förskolan" uppstod. (SOU 1980:27) 

År 1983 infördes statsbidrag för utbyggnaden av den öppna förskolan. Två år senare 
kom riksdagens principbeslut om en Förskola för alla barn (Prop. 1984/85:209). 
Beslutet gick ut på att alla barn senast 1991 skulle ha tillgång till förskoleverksamhet 
från ett och ett halvt års ålder. De barn som av olika anledningar inte hade plats               
i förskola, skulle istället ha tillgång till öppen förskola. Därmed ökade utbyggnaden av 
den öppna förskolan kraftigt. 

I början av 1990-talet avtog ökningen av antalet öppna förskolor, och en avveckling 
påbörjades istället. Skälen till avvecklingen är flera: Förskolans utbyggnad, de kommu-
nala besparingarna i början 1990-talet samt slopandet av de riktade statsbidragen 1993.  

Toppnoteringen av antalet öppna förskolor gjordes 1991, då det fanns 1 644 verksam-
heter i landet. En successiv nedläggning har sedan dess pågått, som dock accelererade 
under 2003 och 2004. År 2004 fanns 4471 öppna förskolor i 141 kommuner, vilket 
innebär att hälften av Sveriges kommuner saknade öppna förskolor. Skolverkets 
beräkningar ger vid handen att nedläggningarna överskrider målgruppens (i det här 
fallet barnen, min anmärkning) minskning till följd av förskolans utbyggnad.  
(Skolverket, 2006a) En fördjupning om öppna förskolans utveckling sker i kapitel 7. 

1.3 Öppna förskolan, familjecentraler och föräldrar  
– en första avgränsning 

Idag anordnas öppna förskolan även i s.k. familjecentraler. Familjecentraler är en form 
av samordnad och samlokaliserad tvärfacklig verksamhet. I denna ingår vanligen öppen 
förskola, mödra- och barnhälsovård samt förebyggande individ- och familjeomsorg 
(socialtjänst). Även bibliotek, arbetsförmedling, invandrarenheter m.fl. kan ingå. 
Familjecentralerna är under snabb utbyggnad och finns idag i omkring var tredje svensk 
kommun. Folkhälsoinstitutet är en av de mest drivande bakom familjecentralernas 
utbyggnad. (Skolverket, 2006a) 

I den här uppsatsen kommer emellertid fokus att riktas mot den lokalmässigt fristående 
och kommunala öppna förskolan. Detta eftersom denna än idag är den vanligast 
förekommande verksamhetsformen. 

                                                 
1 År 2005 är siffran 448 (Skolverket, 2006b). 
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De största målgrupperna i öppna förskolan är föräldrar och deras barn.2 Öppna förskolan 
är därtill en kompletterande form av förskoleverksamhet som kräver föräldrarnas aktiva 
medverkan. Detta är två särdrag bland barnomsorgsinstitutioner som jag avser att ta 
fasta på. Därför väljer jag i det fortsatta uppsatsarbetet att speciellt rikta uppmärk-
samheten mot just föräldrarna.  

1.4 Arbetets disposition 
I det följande (1.5) presenteras de kvalitetskriterier som det fortsatta uppsatsarbetet 
avser att sträva mot. Därpå introduceras i kapitel 2 den forskning som hittills bedrivits 
om öppna förskolan samt anknytande forskning om föräldraskap. Utifrån denna 
kunskapsbas formuleras i kapitel 3 uppsatsens övergripande syfte. I kapitel 4 sker en 
genomgång av teoretiska utgångspunkter och begrepp för det fortsatta arbetet. Kapitel 5 
ägnas åt precisering av uppsatsens syfte och ett klargörande av frågeställningarna.     
Efter detta följer i kapitlen 6–10 datainsamling och besvarande av frågeställningarna.      
I kapitel 11 sammanfattas uppsatsens kunskapsbidrag. Avslutningsvis görs i kapitel 12 
en kritisk reflektion över det genomförda arbetet, medan förslag till vidare forskning 
lämnas i kapitel 13. 

1.5 Kvalitetskriterier för vetenskapliga arbeten 
Utan föreställningar om kvalitet i vetenskapliga arbeten är det omöjligt att göra ett bra 
arbete. Det menar Staffan Larsson (1994), professor vid Institutionen i beteende-
vetenskap vid Linköpings universitet, som därför har lagt fram ett förslag till olika 
kvalitetskriterier för s.k. kvalitativa studier.3 Larsson framför samtidigt att kriterierna 
inte ska hanteras som vare sig definitiva eller alltför tvingande. Vissa kriterier är 
dessutom inte alltid tillämpliga och ett urval kan behöva göras. Det måste även finnas 
plats för dem som väljer egna vägar utanför givna mallar och som förmår att sakligt 
övertyga. I slutänden, betonar Larsson, är kriterierna dock underordnade det allmänna 
helhetsomdömet om det författade och utförda. 

Larsson talar om kvalitetskriterier i relation till en studies karaktär och dess validitet 
(giltighet). Vad gäller kvaliteten i studiens karaktär delas denna även upp ifråga om 
framställning och resultat. Jag har valt att vända blicken mot nedan följande kriterier       
i Larssons förslag: 

                                                 
2 Dagbarnvårdare är en annan målgrupp, se 1.1. 

3 Larsson menar att kriterierna även har viss bäring för studier av s.k. kvantitativ art. Att jag skriver s.k. i relation 

till kvalitativ och kvantitativ metod förklaras närmare under 8.1.1. 
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Kriterier för kvalitet i framställningen som helhet (i korthet): 

• Perspektivmedvetenhet 

Arbetet bör innehålla en redovisning av bl.a. förförståelse, forskningsläge, 
tolkningsteori och personliga erfarenheter. 

• Intern logik 

Arbetet bör utgöra en väl sammanfogad konstruktion. I arbetet bör det därför 
råda överensstämmelse mellan t.ex. problemområde, frågeställning, data-
insamling och analysteknik.  

• Etiskt värde 

Arbetet bör omgärdas av god etik och vetenskaplig hederlighet. Omsorg ska 
visas om dem som studerats.  

Kriterier för kvalitet i resultaten (i korthet): 

• Innebördsrikedom 
Resultaten bör åskådliggöra något på ett sätt som medför att nya inne-         
börder uppstår. 

• Struktur 
Resultaten bör ha en god struktur, vara överskådliga samt följa en röd tråd. Detta 
kriterium står samtidigt i ett visst spänningsförhållande till "innebördsrike-
doms"-kriteriet ovan. 

• Teoritillskott 
Resultaten bör bygga på en tolkning av rådata/empiriska underlag som lyfter 
fram de allmänna eller centrala dragen i dem. Därigenom uppnås ett delvis 
kunskapstillskott. Detta bör sedan placeras in i det s.k. teoretiska landskapet. 
Teoritillskott i relation till mer generella tolkningsteorier handlar t.ex. om att 
"slå en brygga mellan det studerade fallet och en mer allmängiltig kunskap" 
(a.a., s. 176). Det kan förslagsvis röra sig om att med hjälp av en tolkningsteori 
och dess begrepp gestalta en viss verksamhet på ett mer oväntat sätt. 

Validitetskriterier för en studie är (i korthet): 

• Heuristiskt värde 
I vilken utsträckning kan läsaren i texten och framställningen få syn på någon 
aspekt av verkligheten på ett nytt sätt? 

• Empirisk förankring 
Hur väl är tolkningarna förankrade i ett empiriskt underlag? 

De validitetskriterier jag valt att bortse från är diskurs-, konsistens- och det pragmatiska 
kriteriet. Det sistnämnda faller bort eftersom det, enligt Larsson, är ett alternativ till 
kriteriet om empirisk förankring. Diskurskriteriet avstår jag från då Larsson menar att 
det kan placera empirin i bakgrunden. Konsistenskriteriet, till sist, påpekar Larsson står 
i ett spänningsförhållande till kriteriet om empirisk förankring. I konsistenskriteriet 
ligger dessutom en helhetstanke som kan vara svår att inordna empirin under. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att jag i det fortsatta utforskandet av öppna 
förskolan planerar att tilldela empirin ett relativt stort utrymme.  

Larssons här ovan presenterade, och utvalda, förslag till kvalitetskriterier, liksom deras 
ingångspremisser, förefaller mig utgöra användbara referenspunkter att sträva efter i det 
fortsatta uppsatsarbetet. 
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2. Tidigare forskning  

Öppna förskolan är trots dess drygt 30-åriga existens att betrakta som en tämligen 
outforskad verksamhet. De utvärderingar som på sina håll utförts har varit lokala 
angelägenheter som inte verkar ha haft någon spridning utanför den egna kommunen.  

Skolverket (2006a) publicerade 2006 en regeringsbeställd kartläggning av öppna 
förskolan i syfte att utröna omfattning av och orsaker till nedläggningar av verk-
samheten. I rapporten framkommer att av totalt 141 kommuner med öppna 
förskoleverksamheter har knappt var tredje kommun de senaste åren följt upp dessa.    
De kommunala utvärderingar som Skolverket på uppmaning fått ta del av4, har enligt 
verket mestadels bestått av besöksstatistik. När besökarna i utvärderingarna tillfrågats 
om verksamheten har det enligt Skolverket vanligen handlat om uppfattningar om 
bemötande, stöd i föräldrarollen, innehåll i verksamheten och kontaktskapande.               
I rapportens slutsatser hävdas bl.a. att flera kommuner "beskriver en ambitiös 
verksamhet med god överensstämmelse mellan mål och genomförande" (a.a., s. 51). 
Emellertid är resultaten svåra att värdera eftersom Skolverket inte tydligt redovisar 
dataunderlaget. Inte heller förekommer någon närmare redogörelse för de fallstudier 
man genomfört. Mot denna bakgrund har jag valt att inte betrakta Skolverksrapporten     
i fråga som ett forskningsbidrag. 

Redan under början av 1980-talet efterfrågades forskning om öppna förskolans 
verksamhet (se t.ex. Gustafsson, 1982, och Svenska Facklärarförbundet, 1982).               
I Ds 1997:6, Stöd i föräldraskapet: kartläggning av föräldrautbildningen, efterlyses 
fortfarande forskning om öppna förskolan. Sju år senare upprepar Folkhälsoinstitutet 
efterlysningen (Bremberg, 2004). Den enda publicerade forskning om öppna förskolan5 
som till dags dato står att finna är en studie från mitten av 1980-talet. Den presenteras     
i det följande.  

2.1 Öppen förskola – ett forum för sociala nätverk 
I mitten av 1980-talet initierade socialförvaltningen i Göteborg en studie om öppna 
förskolan. En grupp sociologer vid Göteborgs universitet, med Lars Berg och Lotten 
Zetterström i ledningen, fick uppdraget att utföra studien. Forskningsprojektet genom-
fördes under 1984–1986 och finansierades till delar av Socialdepartementet och 
Göteborgs socialförvaltning.6 Syftet med studien var att undersöka öppna förskolans 
sociala miljö med särskild inriktning mot socialisation och nätverk. Studien bygger på 
ett fältarbete vid fem öppna förskolor i Göteborg. I fältarbetet ingick bl.a. intervjuer 
med personal och besökare samt observationer i verksamheterna.  

                                                 
4 "Ett trettiotal" enligt Skolverket (a.a., s. 32). 

5 Här definierad som den lokalmässigt fristående och kommunala öppna förskolan (jfr 1.3). 

6 Resultaten publicerades i två rapporter, den första 1985 och slutrapporten 1988. 
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Redan inledningsvis under studien fäster sig forskarna vid två särdrag i öppna förskolan. 
Dels blandas i den både barn, vuxna och sociala myndighetsföreträdare på ett ganska 
oförutsägbart sätt. Dels är verksamheten till sin karaktär ovanlig inom svensk förvalt-
ningstradition. Det samlade intrycket av öppna förskolan beskrivs som: 

En atmosfär av konstruktivitet, nybyggande. Ett bygge utfört med gott humör, på en del ställen 

i all anspråkslöshet, men ofta också med stora förhoppningar om framtiden, kanske ibland 

också med en portion utopiskt tänkande. (Berg & Zetterström, 1985, s. 60)  

Öppna förskolan kan, enligt forskarna, ses som en form av problemlösning på den 
ensamhet och isolering som småbarnsföräldrar och deras barn upplever i vardagen. 
Friheten och det egna valet skiljer öppna förskolan från andra offentliga verksamheter. 
Till denna frihetsfunktion fogar Berg och Zetterström också föreställningen om en 
ankarfunktion. I ankarfunktionen ligger att öppna förskolan erbjuder ett alternativ till 
vad som benämns som en "socialt utarmad hemmiljö" (a.a., s. 39). Föräldraskapet 
skildras i sig som en krisupplevelse, präglad av inställningen att det är både arbetsamt 
och belastande med små barn. Av den anledningen kan öppna förskolan, enligt 
forskarna, fungera som en säkerhetsventil för föräldrarna. 

Berg & Zetterström har mycket svårt att finna och urskilja nätverken i den öppna 
förskolan. Till sist identifieras de "projektorienterade" och de "tillvaroorienterade" 
nätverken. De förstnämnda är inriktade mot framtida mål och kräver målmedvetet 
arbete på vägen. De sistnämnda är istället inriktade mot här och nu och en trivsam 
social tillvaro. I relation till de båda nätverkstyperna gör forskarna också en distinktion 
mellan syntetisk och naturlig verksamhet.  

Det är de tillvaroorienterade nätverken som dominerar i öppna förskolan, menar 
forskarna. De framför att det också är dessa som socialiseringsprocessen i öppna 
förskolan bör leda till. Genom denna tillvarosocialisation kan föräldrarna lära sig att det 
är möjligt att bara finnas till och ha det trevligt och lärorikt samtidigt som man ansvarar 
för sina barn. De tillvaroorienterade nätverken beskrivs även som den öppna förskolans 
"väsen" och något som "både vuxna och barn utnyttjar och njuter av" (Berg & 
Zetterström, 1988, s. 66 resp. s. 70). 

Berg och Zetterström uppfattar de projektorienterade nätverksbesökarna som få till 
antalet. Bland personalen återfinns däremot en benägenhet att arbeta projektorienterat. 
Det framkommer bl.a. genom de verksamheter som personalen startar för att svara mot 
besökarnas kunskaps- och stödbehov, såväl socialt som känslomässigt. Enligt forskarna 
kan personalens projektorienterade nätverksarbete leda till mer tillvaroorienterade nät-
verk hos besökarna. Baksidan med de tillvaroorienterade nätverken är att de är av mer 
osynlig karaktär och därför blir svåra för personalen att dokumentera och redogöra för. 

Tillvaroorienteringen betraktas av Berg och Zetterström som utrotningshotad i det 
svenska samhället, men samtidigt som en livsnödvändighet för individen på lång sikt. 
Forskarna menar därför att den öppna förskolan utgör en samhällelig oas där 
tillvaroorienteringen inte bara tillåts utan också kan odlas. Mammorna framförs vara 
bättre än papporna på att se och tillvarata öppna förskolans tillvaroorientering och dess 
socialisationsmöjligheter. Den manliga projektinställningen uppfattas av forskarna som 
både fördomsfull och hindrande ifråga om vad öppna förskolan har att erbjuda. 
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Gemenskapen anförs av forskarna som den viktigaste beståndsdelen i tillvaro-
orienteringen. Personalens roll är att underlätta och initiera denna. I detta ligger även det 
förebyggande sociala arbetets kärna. Det är dock viktigt, framför Berg och Zetterström, 
att öppna förskolan inte fungerar som en kontrollcentral. Något som flertalet föräldrar 
och personal också är överens om. Istället bör verksamheten erbjuda "ett trevligt 
vardagsställe för folk med barn" (a.a., s. 81). 

Personalen sätter själva kontaktskapandet i fokus för sitt arbete i verksamheten. 
Utgångspunkten för detta arbetssätt är att småbarnsföräldrars isolering anses leda till ett 
dåligt föräldraskap. Den öppna förskoleverksamhetens indirekta föräldrautbildning 
uppfattas av personalen bygga på föräldrarnas egen aktivitet och initiativtagande, vilket 
antas leda till en eftersträvansvärd höjd aktivitetsnivå och ett ökat engagemang hos 
föräldrarna. Öppna förskolan beskrivs även av personalen som en "mjuk" institution där 
föräldraskapets kris kan lindras. På så vis bidrar den också till att minimera 
stämplingsfunktionen för föräldrar som av olika skäl inte lever upp till sina egna eller 
andras krav på föräldraskapet.  

Föräldrarna å sin sida uppfattar företrädesvis, och i enlighet med det tillvaroorienterade 
förhållningssättet, öppna förskolan som en angenäm mötesplats där man "bara kan 
vara". Föräldrarna tycker att mest värdefullt är samtal med andra besökare, vilka 
uppfattas befinna sig i ungefär samma situation som dem själva. Personalen tillskrivs 
samtidigt en mer undanskymd roll.  

Barnen i den öppna förskolan både leker och lär, enligt forskarna, som också framhåller 
att barnen är mindre aggressiva än i andra barnomsorgsformer. Föräldrarna betonar å sin 
sida generellt barnens sociala träning i öppna förskolan, som anses vara såväl nyttig 
som rolig för dem. Personalen i sin tur framhåller istället öppna förskolans möjlighet för 
barnen till en successiv och långsam modersavvänjning. Barnen uppfattas också få träna 
på att vistas i en större grupp. Båda dessa självständighetsgörande inslag bedöms av 
personalen som bra inför barnens dagis- eller skolstart.  

2.2 En inledande reflektion över föräldraskap 
Bergs och Zetterströms studie genomförs i ett Sverige där det, enligt dem, alltmer växer 
fram en negativ attityd till att "gå hemma med sina barn" (Berg & Zetterström, 1988,    
s. 10). Förskolan är under utbyggnad och i studien framförs att endast 23 procent av 
barnen 0–6 år har daghemsplats.  

Öppna förskolan finns än idag kvar, men situationen är något annorlunda.                
Drygt 77 procent av barnen upp till sex års ålder hade 2005 plats i förskolan 
(Skolverket, 2006b). Debatten om vårdnadsbidrag för att kunna stanna längre hemma 
med sina barn var dessutom het under den senaste valrörelsen. 

Föräldraskapet framstår för mig, så här långt, som centralt i öppna förskolan. För att 
något kunna aktualisera och utöka bakgrundskunskapen till föreliggande arbete väljer 
jag därför att i all korthet belysa just detta.  

Det är vanligt att föräldraskap skildras i relation och kontrast till barnomsorgs-
institutioner, särskilt förskolan (jfr Karlsson, 2006). Eftersom öppna förskolan är att 
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betrakta som en form av barnomsorgsinstitution tar även jag viss hjälp av           
förskoleforskningen. 

Inledningsvis lyfter jag dock fram statens syn på föräldraskapet 1957–1997 enligt Lee 
Gleichmanns (2004) forskning på området. Som tids- och mer individrelaterade 
motvikter presenteras sedan Sven Perssons (1994) och Marie Karlssons (2006) bidrag 
till forskningen om föräldraskap.  

2.3 Övergång till ett kompetent föräldraskap 
I Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling. En studie av syn på föräldrar 
och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957–1997 utgår Gleichmann 
från den långa tradition av föräldrastöd som ingår i den svenska familjepolitiken.        
En tradition som även åtföljts av ett förebyggande folkhälsoperspektiv. Idag, menar 
Gleichmann, är stöd i föräldraskapet dessutom en högaktuell fråga. Detta eftersom 
Folkhälsoinstitutet 2001 fick regeringsuppdraget att granska frågan om föräldrastöd    
och föräldrautbildning.  

I sin avhandling undersöker Gleichmann hur olika synsätt på föräldrar och föräldraskap 
kommer till uttryck och förändras under perioden 1957–1997. Det gör hon genom att 
studera journalkort från barnhälsovården, offentligt utredningsmaterial om föräldra-
utbildning samt tidskriften Barnbladet, utgiven av Riksföreningen för barnsjuk-
sköterskor. Gleichmann visar att utvecklingen från slutet av 1970-talet till slutet av 
1990-talet gått från det hon kallar "familjens och samhällets räddning" till "barnets 
räddning" (a.a., s. 244). Barnets räddning är inte längre bara en statlig angelägenhet utan 
rör nu alla i samhället. Begreppet "föräldrautbildning" har i sin tur under samma period 
ersatts av "stöd i föräldraskapet". Det innebär att stödet decentraliserats från central till 
både lokal- och individnivå. Numera (från 1997), påpekar Gleichmann, förutsätts 
föräldrar själva efterfråga och vara delaktiga i det stöd de behöver. 

Tre statliga utredningar står i studiens centrum: Föräldrautbildning – kring barnets 
födelse (SOU 1978:5), Barn och vuxna (SOU 1980:27) samt Stöd i föräldraskapet 
(SOU 1997:161). I de två första utredningarna finner Gleichmann att föräldrar ses som   
i olika grad okunniga i frågor rörande barns vård, fostran och utveckling, men också om 
samhället i sig. Det är något av en självklarhet att föräldrar därför även är i behov av 
vägledning och utbildning för att kunna bidra till skapandet av demokrati och 
jämställdhet. I den senare utredningen görs också en åtskillnad mellan mer eller mindre 
resursstarka föräldrar. Enligt Gleichmann sker genom SOU 1997:161 ett perspektiv-
skifte. Föräldrarna framställs nu istället som både kompetenta och resursstarka.7 

Avigsidan är dock att föräldrarna inte är riktigt medvetna om sin inneboende kompetens 

                                                 
7 Sven Persson (1998) har studerat statliga föreställningar om familjen under 1970–1998 i offentliga utredningar 

och i relation till skolan. Han finner en motsvarande förskjutning från "lågfunktionell" till "högkompetent" familj. 

Den högkompetenta föräldern antas ta ökat ansvar för sina barn, vilket rimmar med övergången från det Persson 

kallar "planens" till "marknadens" tid. Christina Gars (2002) kommer i sin avhandling, Delad vårdnad? 

Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen, fram till att det snarare är frågan om ett förändrat 

moder- än föräldraskap som tar form under åren.  
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och utvecklingspotential. Detta antas emellertid kunna avhjälpas genom att de på olika 
sätt medvetandegörs. Särskilda riskgrupper existerar även fortsättningsvis och dessa 
föräldrar behöver i sin tur riktat stöd. 

Med sin forskning vill Gleichmann bidra till förståelsen men också problematiseringen 
av synsätt på föräldrar som sätter sin prägel på det offentliga samtalet. Motivet till den 
identifierade perspektivförskjutningen ifråga om föräldraskapets kompetens, anser 
Gleichmann svara mot ett samhällsbehov. Detta behov präglas idag av anpassning till 
marknadskrafter och en globaliseringstrend. Den förändrade föräldrasynen verkar 
också, enligt Gleichmann, sammanfalla med synen på barn, som idag räknas som 
alltmer kompetenta. I den nuvarande samhällssynen på föräldrar och barn ingår att de 
betraktas som både autonoma och självreglerande individer och kunder. Föräldrar 
förväntas bedöma och reglera sina egna "biståndsbehov" (a.a., s. 257), men också välja 
en livsstil som främjar hälsa. Det innebär, påpekar Gleichmann, ett krav på föräldrar att 
ta för sig av de sociala välfärdstjänster och lokala nätverksstöd som erbjuds. Autonomin 
innebär förvisso gott om handlingsutrymme för individualitet och valfrihet. Gleichmann 
anar dock att detta kan medföra att klyftor skapas mellan de föräldrar som förmår 
respektive inte förmår att "förebygga sig själva" (a.a., s. 258). Klyftbildningen antar 
Gleichmann kan uppstå till följd av skillnader i personliga och ekonomiska resurser. 
Föräldrar med tillgång till dessa resurser kan genom en medveten livsföring            
lättare förebygga ohälsa och problem och därigenom troligen uppleva mer av 
emancipation. Föräldrar som däremot, av olika skäl, inte klarar av att leva upp till 
samhällets autonomi- och valfrihetskrav kan istället komma att försättas i social och 
ekonomisk utsatthet. 

2.4 Föräldraskapets generationsväxling 
Sven Persson arbetar i sin avhandling Föräldrars föreställningar om barn och barn-
omsorg från 1994 främst med enkäter till, och intervjuer med, föräldrar. Han finner att 
det skett en generationsväxling i synen på föräldraskapet, som blivit alltmer barn-
centrerat och mindre auktoritärt. Föräldrar ser numera barnen som individer med 
individuella behov. Därigenom ökar också deras medvetenhet om såväl barns behov 
som det egna ansvaret för barnets väl och ve. 

I det barncentrerade föräldraskapet ser Persson ett demokratiskt uppfostringsideal.     
Det är ett ideal som bygger på att psykologin som vetenskap under historiens gång 
omtolkats och internaliserats av föräldrar till en form av moral. Förskoleåren är enligt 
detta ideal de viktigaste i barnets utveckling. Därutöver tillkommer att konflikter ska 
lösas fredligt samt att föräldrar ska försöka förstå och behandla barn som självständiga 
individer. Det moderna föräldraskapets dilemma blir då, enligt Persson, avvägningen 
mellan den trygghet och kärlek som ska ges i familjen och den stimulans och kompetens 
som barnen måste erhålla utanför familjen. Ju äldre barnen är, desto mer betonas den 
sociala stimulansen utanför hemmet. 

Föräldrarnas brist på tid tillsammans med sina barn tar sig uttryck i en satsning på att 
kompensera den bristande kvantiteten i umgänget med kvalitet. Detta, menar Persson, 
kan paradoxalt nog leda till att barnen alltmer utsätts för offentlig socialisation.     
Många barns fritid är därför fylld med aktiviteter utanför hemmet, ofta ledda av 
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professionella aktörer. I dessa aktiviteter träffar barnen andra barn, men de tränar även 
sin kompetens på olika områden. Därmed träder en nyttoaspekt i förgrunden, en aspekt 
som Persson beskriver "förmedlas av den offentliga sfären och omtolkas i föräldrars 
vardagsverklighet" (a.a., s. 261). 

Persson konstaterar att till föräldraskapet hör en viss oro inför barnets framtid. 
Samhällets osäkra framtoning och barns formbarhet ställer både krav och erbjuder 
möjligheter i föräldraskapet. Utvecklingen, som Persson tolkar den, pekar mot att social 
kompetens är nödvändig för att klara livets olika sociala situationer. Dagens barn, säger 
Persson, "måste märkas, kunna 'ta för sig' och vara socialt flexibla" (a.a., s. 266). Därför 
tenderar föräldrar att alltmer betona daghemmets möjligheter att tidigt bidra till barnens 
sociala kompetensutveckling.  

I studien identifierar Persson också två olika barnsyner som föräldrar tycks omfatta: 
projekt- respektive symbiossynen. Föräldrar med en projektsyn är framtidsorienterade 
och framhåller barns formbarhet och behov av sociala erfarenheter utanför hemmet. 
Med en symbiossyn står tryggheten istället i centrum och det är i hemmet och av 
föräldrarna denna bäst tillförs barnet. Anpassning och lydnad är då förmågor som 
betonas hos barnet. De projektorienterade föräldrarna är, enligt Persson, de som 
tenderar att aktivt söka sig till barntillsynsformer som passar deras behov. 

2.5 Föräldraskap som diskurs eller konstruktion 
I avhandlingen Föräldraidentiteter i livsberättelser från 2006 framför Marie Karlsson 
att föräldrars beroende av olika barninstitutioner, t.ex. barnomsorg och barnavårds-
centraler, numera är inbyggt i vardagslivet. Dessa utgör samtidigt inte några lagstadgade 
skyldigheter för familjen. Det innebär att föräldrar trots allt har kvar ett visst eget 
manöverutrymme ifråga om institutionaliseringen av sina barns liv. Karlsson betonar 
dock att förskolan idag måste betraktas som vardag för de flesta familjer.  

Karlsson ser också tecken på att den svenska barndomens institutionalisering alltmer 
börjar "familjiseras". Med det menar hon att avreglering, decentralisering och marknadi-
sering av barnomsorgen leder till att föräldrar alltmer lämnas åt egna val inom denna. 
Föräldraval som i sin tur förväntas präglas av barnens bästa. Detta uttrycker Karlsson 
som att föräldrarnas betydelse som vägledare för barn in i och mellan barninstitutioner 
har ökat. 

Inom svensk och internationell forskning om relationer mellan föräldrar och barn-
institutioner urskiljer Karlsson tre kritiserbara diskurser om föräldrar: Föräldrar som 
okunniga amatörer, som samarbetspartners och som informerade konsumenter.       
Dessa tre olika diskurser påpekar Karlsson skapar problematiska kollektiva homo-
geniseringar av föräldrar som social kategori och befolkningsgrupp. Diskurserna 
grundas även i antaganden om inbyggda intressekonflikter mellan föräldrar och 
personalen i institutionerna. Därutöver osynliggör diskurserna de sociala strukturer som 
påverkar föräldraskapet och föräldrars möte med barnomsorgen, t.ex. kön, klass, 
etnicitet och ålder.  

Karlsson vill motverka det som hon uppfattar som en tongivande, stereotyp 
reproduktion av sociala kategorier av föräldrar. Därför närmar hon sig föräldraskapet 
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som konstruerade föräldraidentiteter och söker dessa i sex skilda livsberättelser.           
Ett angreppssätt som leder till att det istället för det gemensamma blir olikheterna         
(i situerade kontexter) som lyfts fram.  

Karlssons resultat visar att föräldrar till följd av skilda levnadsvillkor har varierande 
möjligheter och resurser att använda sig av i mötet med t.ex. barnomsorgen. Dessa blir 
av särskild betydelse i mötet med den nutida diskursen om förskolebarn som socialt 
utåtriktade och kompetenta. Föräldrar som bl.a. saknar kulturella verktyg att konstruera 
positiva motbilder till ett barn som inte lever upp till denna norm, får något av ett 
problembarn på halsen. Ansvaret för detta blir föräldrarnas, och barnens, även om 
problemen uppstår lokalt och situerat i förskolemiljön. 

I livsberättelserna ser Karlsson hur föräldrars relationer till barninstitutioner också är 
beroende av hur de ser på sina egna och andras barn. Detta har i sin tur samband med 
föräldrarnas ansvar för själva institutionaliseringen av sina barn. I relation till denna 
"familjisering" menar Karlsson att hon genom livsberättelserna kan se att föräldrar 
konstrueras "som ansvariga för att deras barn ska vara barn på rätt sätt i rätt samman-
hang och därmed för att de ska få vara tillsammans med andra barn" (a.a., 2006, s. 263). 

Karlsson poängterar också att det inom forskning om relationer mellan föräldrar och 
barnomsorg sällan fokuseras på relationen föräldrar–föräldrar8 inom barnomsorgen. 
Däremot är ett återkommande forskningsfokus problem och konflikter mellan föräldrar 
och barnomsorg, inslag som även Karlssons livsberättelser innehåller. 

2.6 Sammanfattande reflektion 
Den ovan utvalda och presenterade forskningen spänner över en längre tidsperiod, har 
delvis olika fokus samt använder skilda angreppssätt och metoder. Detta till trots 
framträder en förhållandevis överensstämmande bild av föräldraskapets utveckling och 
dess relation till barnomsorgsinstitutioner. I Perssons och Karlssons forskning på 
individnivå bekräftas till stora delar den statliga föräldrasyn som Gleichmann 
identifierar. Det på statlig nivå alltmer kompetent formulerade föräldraskapet tar sig på 
individuell nivå uttryck i en allt mer medveten utformning av barns institutionella liv. 
Barns sociala kompetens och föräldrars projektorientering är nyckelord i denna process. 
Både Gleichmann och Karlsson uppmärksammar att detta nya (statliga) förhållningssätt 
framöver kan skapa skillnader mellan föräldrar till följd av individuella levnadsvillkor 
och resurser. Det kan sägas vara en vidareutveckling av det spår som Persson följer 
ungefär tio år tidigare. Då handlade föräldrarnas ökade ansvar mest om beslutet om 
familjedaghem eller daghem: vilken av dessa båda omsorgsformer skulle ge barnet mest 
kompetens? Idag är det snarare frågan om föräldrarnas aktiva och fortlöpande ansvar 
som goda barnomsorgskonsumenter för sina barn. 

Gleichmanns, Karlssons och Perssons forskningsbidrag är intressanta att jämföra med 
Bergs och Zetterströms öppna förskolestudie från mitten av 1980-talet. Under denna 
tidsperiod ansågs föräldraskapet fortfarande, från statens håll, vara i behov av särskilt 

                                                 
8 Jämför även Haug (2003) som i en forskningsöversikt om förskolan över perioden 1998–2001 konstaterar att det 

sällan insamlas data från föräldrar. 
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stöd. Något som också lyser igenom i Bergs och Zetterströms forskning. Föräldrarna 
skulle i den öppna förskolan aktivt omhändertas och socialiseras in i ett visst sätt att 
vara. I den då rådande tidsandan förelåg även ett öppet motstånd mot ett projekt-
orienterat förhållningssätt hos föräldrarna. Ett motstånd som t.o.m. forskarna ifråga gav 
klart uttryck för. Det var istället det tillvaroorienterade förhållningssättet som var 
målsättningen – och förutsättningen – för föräldrasocialisation. Pendeln kan sägas ha 
svängt rejält sedan dess, och frågan är hur denna svängning tar sig uttryck i dagens 
öppna förskola. 
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3. Övergripande syfte 

Sedan mitten av 1980-talet har ingen forskning om den kommunala, och lokalmässigt 
fristående öppna förskolans verksamhet utförts. Öppna förskolan är också en intressant 
och unik form av "semi-institution"; verksamheten är inte lagstadgad och den tillhanda-
hålls frivilligt av kommunen. Utformningen av verksamheten ska i sin tur ske till-
sammans med frivilligt besökande föräldrar och barn samt bygga på deras behov. 

Som forskningsgenomgången i kapitel 2 ovan visar har även synen på föräldraskapet 
förändrats sedan 1980-talet. Samtidigt har barnens ålder i öppna förskolan sjunkit; 2004 
uppskattas 40 procent av de besökande barnen vara under ett år (Skolverket, 2006a).9    
En åldersförskjutning nedåt som troligen hör samman med det ökade antalet inskrivna 
barn i förskolan.  

Det övergripande syftet i den här uppsatsen är att tillföra ny – och aktuell – kunskap till 
det relativt outforskade vardagsområde som öppna förskolans verksamhet utgör. 

                                                 
9 Eftersom det inte förekommer någon inskrivning i öppna förskolan finns ingen regelrätt statistik om besökarna 

att tillgå. Siffran som Skolverket anger är en uppskattning gjord i samband med den kartläggning som de 

genomförde 2005. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I uppsatsen strävar jag efter att tydliggöra en kunskapsprocess och min roll i denna. 
Därför vill jag inledningsvis förklara att min akademiska bakgrund hittills huvud-
sakligen står att finna inom beteendevetenskapen, företrädesvis pedagogiken. I det här 
arbetet tar jag dock främst avstamp ur ett sociologiskt perspektiv. Anledningen till detta 
är att jag skriver uppsatsen inom ramen för den tvärvetenskapliga barn- och ungdoms-
vetenskapen. Kunskaper om barns socialisation i den informella vardagen är av intresse 
för detta ämnesområde. För riktigt små barn kan emellertid deras föräldrar/vårdnads-
havare sägas ingå som mer eller mindre oundgängliga följeslagare i både socialisationen 
och vardagen. De kan på sätt och vis även betraktas som nödvändiga uttolkare av sina 
barn. Därför utgår jag i uppsatsen från att även småbarnsföräldrar kan inkluderas som 
en betydelsefull "beståndsdel" i det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet.  

I den informella miljö som öppna förskolan representerar, delar små barn och föräldrar 
ett stycke vardag. Vardagen, liksom individers sociala liv, är något som sociologin 
speciellt intresserar sig för. Ett sociologiskt synsätt innebär bl.a. att försöka se 
omvärlden ur ett brett, men också fantasifullt perspektiv. Att placera vardagsrutiner i ett 
nytt ljus är en annan viktig aspekt. Med ett sådant synsätt är det möjligt att fånga det till 
synes omärkliga och självklara i vardagen. Något som i sin tur kan öka medvetenheten 
om och förståelsen av människan och hennes omgivning. (Giddens, 2006) 

I min vidare utforskning av öppna förskolan väljer jag att ställa kunskap, vardag och 
aktörer i fokus. Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann (1979) har 
utvecklat en kunskapssociologisk teori i vilken dessa tre faktorer spelar en avgörande 
roll, liksom det vardagligt "för givet tagna". Teorin presenteras närmare i det kommande 
avsnittet 4.1. Inledningsvis vill jag dock mycket kort beröra kunskapssociologi          
och fenomenologi som båda är centrala områden i relation till Bergers och       
Luckmanns teoribygge. 

Kunskapssociologi kan betraktas som en särskild, men svårdefinierad, samhälls-
vetenskaplig strömning. Denna har funnits länge, men namngavs inte förrän 1924 av 
den tyske filosofen Max Scheler. Ett sätt att förklara kunskapssociologi är att den 
hanterar relationen mellan tänkande, idéer och kunskap å ena sidan, och samhället och 
dess organisation å andra sidan. Den kan också sägas erbjuda alternativa svar på olika 
kunskapsteoretiska frågor, som t.ex. vad kunskap är och hur man kan skilja sann 
kunskap från andra föreställningar. (Rigné, 2003) 

Även fenomenologin kan, förutom att spåras långt tillbaka, uppfattas som svårfångad. 
Ibland beskrivs den som en riktning inom filosofin, andra gånger som en metodlära 
inom människovetenskapen. (Molander, 2003) Den tyske filosofen Edmund Husserl 
räknas dock som den moderna fenomenologins grundare. Han sökte kunskapens 
ursprung i individens rena, opåverkade erfarenheter av sin livsvärld (vardagsvärlden). 
Denna kunskap om livsvärlden såg Husserl som en förutsättning för all kunskap,       
även den vetenskapliga. Österrikaren Alfred Schutz, filosof och sociolog, var Husserls 
lärjunge. Schutz vidareutvecklade fenomenologin till en sociologisk teori om med-
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vetandets och kunskapens härkomst. I sin teoribildning koncentrerade Schutz istället 
intresset till det sociala livet och vardagskunnandet som ett eget undersökningsobjekt. 
Till skillnad från Husserls fokus på opåverkade erfarenheter utgick Schutz från 
människors förmåga att kommunicera och förstå varandra. (Bäck-Wiklund, 2003) 

Bäck-Wiklund10 (2003) framhåller Berger och Luckmann som uttolkare av Schutz. 
Bergers och Luckmanns fenomenologiskt inspirerade teori om den sociala konstruk-
tionen av verkligheten är enligt Bäck-Wiklund den mest inflytelserika inom den 
samhällsvetenskapliga fenomenologiska traditionen. Med hjälp av denna lyckades 
Berger och Luckmann göra den fenomenologiska ansatsen inom filosofin användbar 
även för samhällsforskare. De gjorde, med sitt konstruktionistiska perspektiv, 
"sociologin mer social" (a.a., s. 78). Bäck-Wiklund menar att fenomenologin uttolkad 
på detta sätt inte ser individen som fångad i strukturen, utan som dess ständige bejakare 
och skapare. 

4.1 Den sociala konstruktionen av vardagsverkligheten 
Berger och Luckmann gav 1966 ut det numera klassiska verket (se förutom Bäck-
Wiklund, 2003, t.ex. Bredsdorff, 2003, Hacking, 1999, och Potter, 1996) The Social 
Construction of Reality. A treatise in the Sociology of Knowledge.11 I denna framförs 
den komplexa sociologiska teorin om, och fenomenologiska (beskrivande) analysen12 
av, verklighetens sociala konstruktion. Teorin är inspirerad av Schutz, Marx, Weber, 
Mead och Durkheim. Den binder även samman kunskapsbildning mellan mikro- och 
makronivåer i samhället. Utifrån uppsatsens övergripande syfte redogör jag i det 
följande för en komprimerad version av några av Bergers och Luckmanns mest 
väsentliga tankegångar. 

4.1.1 Vardagsverkligheten 

Bergers och Luckmanns utgångspunkt är att verkligheten konstrueras socialt. I denna 
ständiga process skapar individerna gemensamt kunskap som styr deras handlingar. 
Samhället existerar i sin tur både som social och objektiv verklighet. Kunskap definieras 
som: "vissheten om att fenomenen är verkliga och att de äger specifika kännetecken". 
Verklighet definieras som: "en egenskap tillhörande fenomen som vi erkänner existerar 
oberoende av vår egen vilja (vi kan inte ’önska bort dem’)" (a.a., s. 10). 

Individen lever tillsammans med andra i en gemensam värld. Hon är dock medveten om 
att det existerar en mängd verkligheter och delvärldar i denna. I det dagliga livet ingår 
en vardagsverklighet som individen delar med andra. Utöver denna har hon tillgång till 
andra världar och verkligheter, t.ex. arbetets och lekens värld.  

                                                 
10 Professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vid Göteborgs universitet. 

11 Jag har läst både den amerikanska förlagan och den svenska översättningen. I texten som följer har jag för 

enkelhetens skull valt att referera till den svenska översättningen från 1979. 

12 Berger och Luckmann förklarar att de i egenskap av sociologer tar vardagslivets verklighet som objekt för sina 

fenomenologiska analyser och som sådana ska de uppfattas som empiriskt beskrivande (a.a., s 32). 
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Vardagslivet är att betrakta som den mest dominerande verkligheten och den tas för 
given av individerna. I vardagsverkligheten interagerar individerna med hjälp av 
objektiveringar i form av t.ex. roller, språk, tecken, symboler och artefakter. 
Interaktionen skapar med tiden ett gemensamt och pragmatiskt inriktat vardags-
kunnande och rutinhandlande på en rad områden och i olika kontexter.  

Vardagskunskapernas giltighet tas av individen för given tills dess de av något skäl inte 
ger vägledning i en viss situation. Först då upplever individen att någon form av reellt 
problem uppstår. Kunskapen är också socialt fördelad. Det innebär bl.a. att individen      
i vardagslivet vet vem hon ska tala med om det hon inte vet. 

4.1.2 Samhället som objektiv verklighet 

Mänsklig aktivitet tenderar att förr eller senare bli både vanemässig och förutsägbar. 
Denna tendens skapar stadga i individens sociala miljö. Genom rutinisering minskar 
handlingsalternativen och besluten blir därmed färre i varje enskild situation. Större och 
mindre grupper av individer utvecklar därför gemensamma vane- och rutinmässiga 
handlingar och typifieringsscheman. Dessa mönsterbildande upprepningar institutionali-
seras allteftersom. Institutionerna bidrar med social kontroll och stabilisering i den 
sociala världen. Genom generationsöverföring och socialisering tar sedan institutionerna 
formen av en objektiv, självklar och för givet tagen verklighet.  

Relationen mellan individen, som producent av världen, och den sociala världen, hennes 
produkt, utgör en central dialektisk process i samhällsskapandet. Samtliga i samhället 
deltar i denna process, där individens produktion av mänskliga aktiviteter (externali-
sering) får en objektiv karaktär när de uppfattas existera utanför och bortom individen 
(objektivering). Under socialiseringens gång återförs sedan den objektiverade sociala 
världen till individens medvetande (internalisering), och uppfattas där åter som en 
subjektiv verklighet. Externaliseringen, objektiveringen och internaliseringen ligger till 
grund för de centrala teserna att: "Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en 
objektiv verklighet. Människan är en social produkt." (a.a., s. 77–78) 

I kunskapstermer innebär den dialektiska processen att kunskap skapas gemensamt 
genom social interaktion. Därefter lärs den in som en objektiv sanning under sociali-
seringens gång, för att sedan internaliseras som en subjektiv verklighet. Kunskapen är 
således både en social produkt och en del i den sociala förändringen. 

De olika institutionaliseringarna måste, för att behålla en viss trygghet mellan objektiv 
och subjektiv verklighet, legitimeras och vidmakthållas. Särskilt viktigt blir detta vid 
generationsöverföringar när den nya generationen saknar förstahandskunskap om det 
institutionaliserade. Legitimeringen sker ofta genom språket och framställs då som 
kunskap om hur något "är". På olika, alltmer teoretiska, nivåer i legitimeringsprocessen 
återfinns t.ex. traditioner, tänkespråk, expertvetande samt symbolik och mytologi.      
Det är viktigt att hålla i minnet att institutioner och legitimeringen av dessa utförs av 
levande individer i specifika, sociala kontexter med särskilda, sociala intressen.      
Därav följer att institutioner kan fortleva även om de i andras ögon kan uppfattas ha 
mist sin (praktiska) funktion. Vissa saker görs då för att de "är rätt", inte för att de är 
funktionella. Det "rätta" definieras av särskilda universalexperter. 



18 

Verklighetsdefinitioner har en självuppfyllande kraft. Det förekommer också makt-
kamper om olika definitioner av verkligheten och om vem som ska ha makten att 
producera dessa. I dessa kamper figurerar begreppsmaskinerier som är till för att hålla 
(potentiella) avvikare inom ramen för den aktuella institutionaliserade definitionen av 
verkligheten. Eftersom det moderna samhället är att betrakta som pluralistiskt existerar 
både skepticism och innovation. Dessa inslag bidrar till att minska motståndskraften      
i förändringar av traditionella definitioner av verkligheten. 

4.1.3 Om den subjektiva verkligheten 

Om den objektiva verkligheten definieras institutionellt, så definieras den subjektiva 
verkligheten genom det individuella medvetandets uppfattningar om denna. 

Individen, som föds socialt predisponerad, genomgår först en primär socialisation.      
Via denna införlivar individen en första konstruktion av en subjektiv värld, en basvärld. 
När detta är uppnått fortsätter individen in i en sekundär, aldrig avstannande 
socialisation. Den sekundära socialiseringen är att jämställa med internaliseringen av 
olika institutionella partiella verkligheter. Med hjälp av denna lär sig också individen de 
olika roller samt den kunskap och de färdigheter som är kopplade till dessa. Nuet tolkas 
därför så att det alltid står i samband med det förflutna. 

Även den subjektiva verkligheten vidmakthålls och omvandlas genom rutinmässiga 
sociala processer. Dessa består främst i olika former och grader av bekräftelse. 
Bekräftelse av den subjektiva verkligheten sker i interaktion med andra människor, 
såväl implicit (t.ex. vardagskontakter, även kallade "kören") som explicit (t.ex. nära 
relationer, eller "signifikanta andra"). Samtal är det viktigaste redskapet i vidmakt-
hållandet och modifieringen av verkligheten. Vid kriser tillkommer ofta rituella 
tekniker, producerade av såväl individen som samhället. 

Även den subjektiva verkligheten påverkas av det moderna samhället, i vilket det 
förekommer en mångfald av diskrepanta världar att välja mellan. Av det följer en 
generellt ökande medvetenhet om relativiteten i dessa. Individen har därmed att hantera 
en subjektiv uppfattning om sin egen värld som en värld bland flera.  

4.1.4 Sammanfattning 

I samhället försiggår enligt Berger och Luckmann en dialektisk process. I denna 
producerar individerna verkligheten samtidigt som de producerar sig själva. Kunskapen 
är kärnan i denna dialektik. Det är den som bestämmer hur och vad som ska externa-
liseras till en för givet tagen verklighet i en objektiv värld. Kunskapen produceras 
genom social interaktion i vardagslivet. Vardagsverkligheten måste därför ställas           
i fokus. För att förstå denna vardagsverklighet måste man ta reda på den kunskap som 
styr individernas handlande i densamma. Annorlunda uttryckt blir då grundvalen för 
kunskapen vardagslivets verklighet.  

I vardagslivet institutionaliseras kunskap över tid. Vardagskunskapen utgör den 
motiverande dynamiken i det institutionaliserade handlandet. Vad som tas för givet som 
kunskap i samhället sätter ramarna för utvecklingen. Kunskapen definierar, kontrollerar 
och förutsäger de situationer, handlingar och roller som kan och ska förekomma, utföras 
och spelas i en viss institutionell kontext.  
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För att kunna utforska vardagliga sociala fenomen behöver man därför analysera den 
kunskap medlemmarna i en institutionell ordning har om denna. Samtidigt måste man 
hålla i minnet att institutionen – och kunskapen den bygger på – bara kan förstås om 
man ser till den historiska process som den uppstått ur.  

Eftersom kunskap och vardagsverklighet är socialt konstruerade går det att komma 
underfund med olika verklighetsuppfattningar genom att ställa sig frågan "vem påstår 
det?". Mänskliga uttryck för tankar och känslor, såväl subjektiva som objektiverade, ger 
viktiga ledtrådar till "tysta" och "för givet tagna" kunskaper om verkligheten. Sist, men 
inte minst, är samtal en viktig källa till förståelse för hur individer konstruerar              
sin verklighet. 

4.1.5 Kritik mot teorin om den sociala konstruktionen av verkligheten 

Kritik som framförts mot Bergers och Luckmanns teori är bl.a. att den inte berör 
produktionen av vetenskapligt vetande.13 Sociologen Peter Dahler-Larsen (2005) 
kommenterar just detta, men påpekar samtidigt att Berger behandlar detta i senare 
verk.14 Dahler-Larsen menar att Berger där väl argumenterar för att vetenskapliga 
typifieringar är annorlunda jämfört med de vardagliga. De vetenskapliga typifieringarna 
är t.ex. mer abstrakta, klarare definierade och utsatta för kritisk granskning. 
Vetenskapliga tolkningar bygger dessutom på teorier, metoder och data.  

Jonathan Potter (1996) erkänner förvisso genomslagskraften i Bergers och Luckmanns 
teori, men anser att den är alltför fokuserad på den fenomenologiska sidan av individers 
upplevelser. Istället för att se konstruktionsprocesser i tal och texter betonar Berger och 
Luckmann individers uppfattningar och förståelse. Detta anser Potter är ett utslag av 
kognitivism, som han som diskursanalytiker vänder sig mot: den kognitiva ansatsen 
skymmer de interaktionistiska och retoriska sidorna i kunskapsproduktionen. Samtidigt 
lyfter den fram en mental värld som i sig utgör en del i etablerandet av olika kunskaps-
diskurser. Potter kritiserar också Berger och Luckmann för att de inte tar hänsyn till den 
reflexivitet som en social kunskapsproduktion kräver av en forskare. 

Filosofen Ian Hacking (1999) tar å sin sida Berger och Luckmann i visst försvar 
eftersom de, enligt honom, inte gör anspråk på någon universell konstruktionism. Till 
skillnad från Potter menar Hacking att deras teori skiljer sig från t.ex. Piagets 
psykologiska, och kognitivt orienterade, förklaringar om hur verkligheten uppstår.         
I Bergers och Luckmanns teori är det istället komplexiteten i olika sociala vardags-
verkligheter som framträder.  

                                                 
13 Hos Alvesson & Sköldberg (1994) kan också anas en viss kritisk inställning då de omnämner Berger och 

Luckmann som "populariserande författare" (s. 101). Det är emellertid en markering som författarna inte   

utvecklar närmare. 

14 Dahler-Larsen refererar här till Berger, P. L. & Kellner, H. (1982). Nytolkning af Sociologien. Köpenhamn: 

Lindhardt og Ringhof. 
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4.2 Konklusion 
Bergers och Luckmanns teori om den sociala konstruktionen av verkligheten rimmar väl 
med min syn på omvärld och kunskap som föränderlig, dialektisk och perspektiverad 
samt socialt producerad. Detta ska emellertid inte förstås som att jag samtidigt inrättar 
mig under ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Idag är det inom samhällsveten-
skaplig forskning populärt att "skriva in sig" i det s.k. socialkonstruktionistiska15 
perspektivet (jfr Bredsdorff, 2003, Hacking, 1999, och Potter, 1996). Inom det social-
konstruktionistiska perspektivet florerar många inriktningar, liksom grader av konstruk-
tionsskapande och kunskapsrelativism. För egen del har jag funnit det omöjligt att inom 
uppsatsens tidsram på ett tillfredsställande vis reda ut vad perspektivet omfattar samt 
utifrån detta positionsplacera mig. Därför noterar jag istället särskilt att Bergers och 
Luckmanns teori kan ses som ursprungskällan till det sociala konstruktionstänkandet  
(se t.ex. Bredsdorff, 2003, Hacking, 1999, Järvinen & Bertilsson, 1998, Järvinen & 
Mik-Meyer, 2005, samt Potter, 1996), men stannar därvid i den här uppsatsen.  

Bergers och Luckmanns teori om den sociala konstruktionen av (vardags-) verkligheten 
framstår som en användbar utgångspunkt för min vidare utforskning av öppna 
förskolan. Teorin förefaller mig även kunna bidra med både vägledning och tolknings-
utrymme i samband med ett explorativt arbetssätt.  

Jag instämmer inte i Potters kritik mot att Berger och Luckmann inte tar hänsyn till 
individers tal- och textkonstruktioner. Däremot tar jag fasta på Potters uppmaning till 
reflexivitet i relation till social kunskapskonstruktion. Eftersom jag i den här uppsatsen 
uppträder i egenskap av vardagsutforskare är jag samtidigt att betrakta som kunskaps-
konstruktör av densamma. Detta förhållningssätt till kunskap och dess produktion 
uppmärksammades redan i uppsatsens inledning. 

4.3 Strukturerande begrepp 
I det fortsatta uppsatsarbetet har jag beslutat mig för att ta vägledande och struktu-
rerande hjälp av främst följande begrepp ur Bergers och Luckmanns teori om den 
sociala konstruktionen av verkligheten:  

Vardagslivet bygger på för givet tagna kunskaper. Dessa produceras genom social 
interaktion och styr individernas handlande. Vardagskunskaperna objektiveras och 
institutionaliseras i såväl organisationer som kollektiva handlingsmönster.            
Individernas subjektiva verklighetsuppfattningar bygger på den objektiverade 
kunskapen. Vardagskunskapen legitimeras (försvaras och bekräftas) på olika sätt samt 
över tid. Vikten av att förstå en nutida institution historiskt är därför central för 
förståelsen av vardagskunskapen.  

Bergers och Luckmanns teori är dialektisk och rör sig mellan makro- och mikronivåer. 
För att anknyta till dessa nivåer i uppsatsen tar jag mig friheten att låna Bo Lindensjös 

                                                 
15 Och/eller det konstruktivistiska. 
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och Ulf P. Lundgrens16 begrepp formuleringsarena och realiseringsarena (Lindensjö 
& Lundgren, 2000, s. 141–158 resp. s. 171–179). Lindensjö och Lundgren använder 
begreppen för att tydliggöra politiska styrprocesser och deras utfall inom utbildnings-
väsendet. På deras formuleringsarena fattas politiska beslut om verksamhetsmål som 
sedan ska genomföras på realiseringsarenan. Lindensjö och Lundgren använder sig även 
av en mellanliggande arena: transformerings-/medieringsarenan. På denna arena 
omtolkas politiska beslut av olika intressenter innan de når realiseringsarenan. 

Öppna förskolan är en frivillig kommunal angelägenhet. Därför är styrprocessen av en 
vagare och annorlunda karaktär än på andra håll i det utbildningsväsende Lindensjö och 
Lundgren utgår från. På grund av detta utvidgar jag i den här uppsatsen begreppen 
formulerings- och realiseringsarenan något. Min vidgning av formuleringsarenan kan 
också ses som en sammanslagning av denna med transformerings-/medieringsarenan. 
Till min version av formuleringsarenan förs det som olika källor skriftligt uttrycker om 
öppna förskolan och dess verksamhet. Med realiseringsarenan avser jag den konkreta 
verksamheten i öppna förskolan.  

Aktörer utgörs i det här arbetet av de individer som på ett eller annat sätt rör sig på 
realiseringsarenan öppna förskolan, främst föräldrar och personal. Föreställningar är 
ett annat centralt begrepp i uppsatsen. I enlighet med Berger och Luckmann väljer jag 
att definiera dessa brett och som "mänskliga uttryck för tankar och känslor" (se 4.1.4). 
Föreställningarna förutsätts i det här arbetet kunna ge uttryck för vardagskunskaper. 

Viktigt att framhålla är till sist Bergers och Luckmanns påpekande beträffande sökandet 
efter vardagskunskap: det är inte giltigheten i kunskapen som söks, utan det som            
i vardagen gäller för att vara giltig kunskap.  

                                                 
16 Lindensjö är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Lundgren är professor i pedagogik vid 

Uppsala universitet. 
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5. Syfte och frågeställningar  

I enlighet med uppsatsens övergripande syfte och teoretiska utgångspunkter har följande 
precisering av syfte samt frågeställningar utkristalliserat sig: 

Uppsatsen inriktas mot ett explorativt kunskapssökande efter olika föreställningar om 
öppna förskolans verksamhet. På formuleringsarenan söks föreställningarna i tryckta 
källor, och på realiseringsarenan hos aktörer. Syftet är att uppnå förståelse för föreställ-
ningarna om öppna förskolan och hur dessa förhåller sig till varandra. En förståelse som 
i sin tur avser att bidra till den fortsatta kunskapsbildningen om öppna förskolan. 

Det explorativa kunskapssökandet sker i tre steg och min målsättning är att, i relation 
till syftet, besvara följande frågor: 

1. På formuleringsarenan: Vad uttrycker tryckta källor om öppna förskolan?  
Vilka föreställningar om verksamheten kan urskiljas i dessa och hur förhåller de 
sig till varandra? 
 

2. På realiseringsarenan: Vilka föreställningar om öppna förskolan kommer till 
uttryck bland aktörer i själva verksamheten? Hur förhåller sig dessa före-
ställningar till varandra? 

 
3. Hur förhåller sig de identifierade föreställningarna om öppna förskolan på 

formulerings- respektive realiseringsarenan till varandra? 

5.1 Arbetsgång 
Den kunskap jag uppnår efter analys och tolkning av de tryckta källorna på 
formuleringsarenan bildar, tillsammans med forskningsgenomgången och de teoretiska 
utgångspunkterna, min förförståelse om öppna förskolan. Denna förförståelse tar jag 
sedan med mig in i utforskandet av realiseringsarenan, som avser att besvara den andra 
frågeställningen. Den tredje – och konkluderande – frågeställningen besvaras genom en 
analyserande tolkning av relationen mellan de båda arenornas föreställningar.           
Uppsatsens kunskapsproduktion om öppna förskolan är således en fortgående 
konstruktionsprocess.  

5.2 Sociala faktorer – en andra avgränsning 
I uppsatsen kommer inte faktorer som klass, kön, genus, etnicitet eller ålder att speciellt 
studeras. Där faktorerna befinns vara av intresse för sammanhanget kommer de dock   
att beröras.  
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6. Formuleringsarenan om öppna förskolan  
– metod och genomförande 

I sökandet efter föreställningar om öppna förskolans verksamhet är formuleringsarenan 
först ut. Den frågeställning som ska besvaras är: 

På formuleringsarenan: Vad uttrycker tryckta källor om öppna förskolan? Vilka föreställningar 

om verksamheten kan urskiljas i dessa och hur förhåller de sig till varandra? 

De på formuleringsarenan förekommande tryckta källorna har inte, mig veterligen, 
tidigare relaterats till varandra såsom jag nu står i begrepp att göra. Inför min genom-
gång av formuleringsarenan och dess föreställningar om öppna förskolan vill jag först 
kort beröra min roll som kunskapsproducent i sammanhanget.  

Det urval samt den analys och tolkning som jag presenterar i kapitel 7 är att betrakta 
som en kunskapskonstruktion. I syfte att tydliggöra hur denna byggs upp, förklarar jag   
i detta kapitel först hur urvalet av källor skett. Därpå redogör jag för utgångspunkterna 
för den vidare källhanteringen, samt hur denna har organiserats.  

6.1 Urval 
Trots den begränsade skriftproduktionen om öppna förskolan har två avgränsningar 
gjorts i samband med valet av tryckta källor. För det första; i enlighet med uppsatsens 
första avgränsning förekommer endast material som berör den lokalmässigt fristående 
kommunala öppna förskolan. Ett undantag utgörs av en rapport om en familjecentral  
(se 7.5.1). Anledningen till detta avsteg är att jag finner det vara av betydelse att även 
visa på en aktuell utvecklingslinje i relation till öppna förskolan. För det andra tas      
inte artiklar i fack- och dagspress upp.17 Skälet till detta är de tidsramar som gäller      
för uppsatsarbetet. 

Urvalet baseras i övrigt på syftet att uppnå en bred kunskapsbas om hur, och av vem, 
öppna förskolan uppmärksammats och omskrivits genom åren. Källorna har huvud-
sakligen valts efter sökningar i Libris och bibliotek.se. Sökningar på öpp* förskol*         
i Libris ger t.ex. 75 träffar varav 30 efter en närmare granskning visar sig handla 
uteslutande om den kommunala öppna förskolan. Av dessa har sju källor valts bort. 
Detta eftersom fyra av dem rör enskilda projekt i öppna förskolor, två av dem enbart 
återfinns som referensexemplar på Lunds universitetsbibliotek18, medan den sjunde är 
en psykologexamensuppsats som handlar om risken för utbrändhet i öppna förskolan19. 
                                                 
17 Tidskriften Öppna förskolan är ett undantag, se vidare under 7.4.1.  

18 Dessa är: Socialstyrelsen. (1979). Öppen förskola. Stockholm: Socialstyrelsen samt Haglund & Ericson. (1985). 

Boken om öppna förskolan på Södermalm. Stockholm: Haglund & Ericson. 

19 Cordes, K. & Ström, I. (1993). Författarna kommer fram till att personalen i öppna förskolan löper risk att bli 

utbrända. Detta eftersom de i realiteten har få möjligheter att påverka sin arbetssituation och att de saknar stöd 

av sina överordnade. 
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Det ska tilläggas att några av de tryckta källorna idag enbart finns att tillgå på Kungliga 
biblioteket i Stockholm. 

Även avstämningar mot referenslistor i valda källor har skett, varvid ytterligare 
publikationer dykt upp, bl.a. utredningar och regeringsskrivelser. Under sökningarna 
identifierades även två videofilmer, vilka jag valt att föra till de tryckta källorna.20 

Sökningar har också gjorts på Folkhälsoinstitutets (2006), Myndigheten för skol-
utvecklings (2006b), Regeringens (2006) och Skolverkets (2006c) webbplatser. 
Information från dessa har skrivits ut och behandlas här som tryckta källor.  

6.2 Källhanterande utgångspunkter 
I tryckta källor finns åtskillig kunskap nedlagd, kunskap som i sin tur är öppen för 
analys och tolkning. Som återgivare och uttolkare av hittills producerat källmaterial om 
öppna förskolan har jag låtit mig vägledas av Bergers och Luckmanns (1979) kunskaps-
konstruerande tankar om institutionaliserade vardagsverkligheter över tid. I egenskap av 
institutionaliserad vardagsverklighet – hur har kunskap om öppna förskolan uppstått, 
förvaltats och försvarats från start tills idag? Vilka föreställningar om öppna förskolan 
har formerats ur denna kunskapsproduktion?  

Jag har också tagit intryck av Dahler-Larsen (2005) som menar att dokument, i enlighet 
med Bergers och Luckmanns teori, kan ses som uttryck för en objektiverad social 
verklighet. Dahler-Larsen påpekar att: 

Dokumentet er et forsøg på under bestemte omstændigheder og med en given institutionel 

opbakning at gøre en bestemt virkelighed gældende. (a.a., s. 252) 

Den analys och tolkning jag i kapitel 7 gör utifrån läsningen av källorna på formule-
ringsarenan är inte bara påverkad av ett teoretiskt ramverk. Även min, under detta 
stadium i uppsatsprocessen, "nybörjarkunskap" om, och utanförstående blick på, öppna 
förskolan har utövat inflytande. Efter en första sonderande läsning av olika källor på 
formuleringsarenan kom därför den fortsatta källhanteringen att ledsagas av följande 
övergripande tankegångar: 

Öppna förskolan är en förhållandevis lite omskriven och utforskad verksamhet. Detta är 
tankeväckande, inte minst mot bakgrund av att det hittills skrivna omges av närapå 
uteslutande positiva tongångar, baserade på öppna förskolans nytta. I materialet åter-
finns en tendens att uppfatta och beskriva öppna förskolan som en lika svårfångad som 
mångskiftande verksamhet. Skälen till detta anges vara att verksamheten bl.a. bygger på 
besökarnas behov och egna aktiva insatser. Besökarstyrningen och verksamhetens 
lokala prägel förutsätts därför skapa stora – och accepterade – skillnader mellan öppna 
förskolor. Detta för i sin tur tankarna till att allt är möjligt och inget är fel i den flexibla 
öppna förskolan. På det följer något av en postulerad "spretighet", vilken möjligen kan 
ha bidragit till bristen på närmare granskning av verksamheten som sådan. Slutligen är 
den kritik som då och då framförs nästan alltid kopplad till yttre faktorer som uppfattas 
hota öppna förskolans existens. 
                                                 
20 Här ska tilläggas att jag inte såg någon av filmerna förrän efter mitt första besök i en öppen förskola. Detta för 

att jag så långt som möjligt ville forma min förkunskap ur det skriftliga materialet. 
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6.3 Tillvägagångssätt 
När jag startade den fördjupade läsningen av källorna var, som ovan beskrivits, min 
förkunskap om öppna förskolan förhållandevis vag. Bergs och Zetterströms forskning 
(se 2.1) var den enda ingående läsning jag dittills hade företagit mig. Efterhand började 
dock min teoretiska kunskap att ta form. Denna kunskap hjälpte mig att ur de olika 
källorna lyfta fram det som för mig framstod som ett bidrag till den ackumulerade 
kunskapsmassan om öppna förskolan. Det innebär att jag i varje publikation sökt efter 
den röda tråden i denna, men också att jag fäst uppmärksamheten på det som tillfört 
något nytt i den framväxande kunskapsbilden. Detta arbetssätt har medfört att vissa 
källor fått mer textutrymme än andra.  

Jag har också tagit fasta på Bergers och Luckmanns (1979) uppmaning till att ställa 
frågan "vem påstår det?" för att komma underfund med förekommande vardagsupp-
fattningar. Därför har jag i anslutning till de redovisade publikationerna, där det varit 
möjligt att utröna, närmare angivit vem som är avsändaren samt dennes uppgivna syfte 
med alstret. Intentionen med detta är att ytterligare bidra till förståelsen av före-
ställningarna om öppna förskolan på formuleringsarenan: Vem är det som intresserar sig 
för öppna förskolan, och varför? 
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7. Formuleringsarenan om öppna förskolan  
– resultat 

I det kapitel som nu följer presenteras urvalet av källor på formuleringsarenan. Jag har 
valt att skilja källtextutsnitten från den sammanfattande tolkningen och reflektionen 
samt besvarandet av uppsatsens första frågeställning. Avsikten med detta tillväga-
gångssätt är att ytterligare bidra till transparensen i kunskapskonstruerandet.  

Inledningsvis förklaras den tematisering som gjorts av det samlade materialet.  

7.1 Den tematiska konstruktionen 
De valda källorna introduceras nedan kronologiskt i tioårsintervaller och under 
strukturerande tematiska rubriker. Kronologin syftar till att åskådliggöra den öppna 
förskolans utveckling över tid. Under min analys av de olika källornas bidrag växte 
också en strukturerande tematisering av materialet fram. Tematiseringen ska förstås mot 
bakgrund av förskolans framväxt: 

Under 1970-talet, Uppbyggnaden, startas öppna förskolan som ett svar på ett samhälls-
behov kopplat till den förskoleutbyggnad som just påbörjats. I avvaktan på en förskole-
plats erbjuds barn och föräldrar öppna förskolan som ett pedagogiskt alternativ. Det är 
framförallt staten som under denna tid formulerar den öppna förskolan.  

När förskolebyggandet under 1980-talet drar ut på tiden kvarstår öppna förskolans 
betydelse för målgruppen. Nu träder fler intressenter in på formuleringsarenan, flertalet 
dock finansiellt understödda av staten. Det är frågan om öppna förskolans Storhetstid.  

Under 1990-talet ökar förskolans utbyggnad och därmed minskar den öppna förskolans 
målgrupp. Detta leder till olika positioneringar och försvar för verksamheten. På formu-
ringsarenan är det främst staten genom Folkhälsoinstitutet21, FHI, som under denna fas 
av Positionering träder fram.  

Idag räknas förskolan som så gott som fullt utbyggd (Skolverket, 2005). Öppna för-
skolans ursprungliga uppdrag kan därmed sägas vara slutfört. Då uppstår frågan – vad 
ska verksamheten användas till idag? På formuleringsarenan kan staten, genom 
Skolverket och FHI, sägas stå för två utvecklingslinjer, den ena präglad av Traditions-
bevarande, den andra av Nyorientering. Gemensamt för de båda utvecklingslinjerna är 
dock att öppna förskolan tillskrivs ett fortsatt värde. 

                                                 
21 Statens folkhälsoinstitut omtalar sig själva som Folkhälsoinstitutet och använder också förkortningen FHI. 

Se t.ex. www.fhi.se 
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7.2 1970-talet: Uppbyggnaden 

7.2.1 På statens initiativ 

I Barnstugeutredningens betänkande Förskolan (SOU 1972:27) betraktas förskolan som 
en förebyggande verksamhet för barn. Därför föreslås att barn som inte har plats             
i förskolan ska ges pedagogisk stimulans genom lekrådgivning. Lekrådgivningen bör 
organiseras inom ramen för barnavårdscentralerna och en förskollärare ska där ge 
föräldrar råd om barns lek. I första hand bör rådgivningen inriktas mot barn mellan två 
och fem år och den beräknas behöva bedrivas fem till tio dagar om året. I samma 
utredning framförs även tanken på framtida s.k. familjeservicecentraler. I dessa 
centraler ska pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social verksamhet samordnas för 
familjernas bästa.  

Begreppet "öppna förskolan" dyker upp i betänkandet Samverkan i barnomsorgen  
(SOU 1975:87). I betänkandet återfinns ett kapitel om föräldrautbildning i just öppen 
förskola. Den öppna förskolan ses nu som en del av den reguljära förskoleverk-
samheten, men ska inte utgöra någon ersättning för förskolans hel- och deltids-
verksamhet. Den öppna förskolans föräldradeltagande antas dock särskilt kunna bidra 
med erfarenheter till den reguljära förskolan. Erfarenheterna består i själva samvaron 
mellan hemarbetande föräldrar, dagbarnvårdare, barnflickor, barn och förskollärare.        
I umgänget som sådant förväntas kunskaper och värderingar överföras på ett informellt 
sätt. Vilka dessa värderingar och kunskaper är preciseras inte.  

7.2.2 Socialstyrelsen informerar 

Socialstyrelsen är huvudman för öppna förskolan fram till 199822. Socialstyrelsen 
producerar i slutet av 1970-talet en rad informationsskrifter om verksamheten. År 1977 
författas vid Socialstyrelsen Rapport om öppen förskola av Margareta Nuder, 
förskollärare och socionomstuderande. Nuder rapporterar att de öppna förskolorna är en 
populär kontaktverksamhet, vilket besökarsiffror visar. Hon lyfter dock ett varnande 
finger för att den öppna förskolan börjar efterlikna den reguljära förskolan, där barnen 
deltar i aktiviteter utan föräldrarna. Samtidigt ser Nuder att den reguljära förskolan         
i framtiden kommer att få samma sociala roll som öppna förskolan. Den öppna 
förskolan kan nämligen till den reguljära förskolan bidra med utvecklingen av den 
föräldrasamverkan som där krävs. 

Socialstyrelsen producerar 1978 en skrift om en öppen förskola i Huddinge kommun 
som inriktats speciellt mot invandrarmammor och deras barn: Öppen förskola för 
invandrarbarn.23 Syftet med skriften är att sprida denna öppna förskolas erfarenheter till 
andra kommuner. Erfarenheterna visar på vikten av tvåspråkig personal för att främja 
kontakten med invandrarkvinnorna, och för att stimulera barnens kulturella och 
språkliga utveckling. Den öppna förskolan beskrivs som en trygghetsfaktor för 

                                                 
22 Skolverket tar därefter över myndighetsansvaret för öppna förskolan. 

23 Anna Clara Grevelius har författat skriften för Socialstyrelsen. 
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invandrarfamiljer. Dels eftersom den erbjuder en mötesplats för landsmän, dels för att 
den är en plats att lära om svenska samhället. 

Året efter, 1979, ger Socialstyrelsen åter ut en skrift om öppna förskolan, nu med fokus 
på dess roll som träffpunkt i glesbygden: Öppen förskola – träffpunkt även i glesbygd.24 
Syftet är även denna gång att stimulera andra kommuner i utvecklingen av den öppna 
förskolan. I skriften återfinns olika artiklar som beskriver hur öppna förskolan kan bidra 
till att bryta föräldrars och barns isolering i glesbygd.  

7.2.3 Serviceinstitutionen 

Göteborgs universitet träder 1979 in på den öppna förskolescenen. Då publiceras en 
projektrapport av specialpedagogen Gunilla Svensson. Rapporten, Föräldrautbildning    
i öppen förskola, handlar om en föräldrautbildningsinsats i en öppen förskole-
verksamhet i Mölndal. I rapporten omtalas den öppna förskolan som en service-
institution för föräldrar utan daghemsplats för sina barn. Serviceinstitutionstanken har 
både en social och en pedagogisk sida. Den sociala sidan handlar om jämlikhet och 
solidaritet mellan barn och vuxna i skilda samhällsklasser. Den pedagogiska sidan 
består i att utgöra ett komplement i barns uppväxtmiljö. Samtidigt ska verksamheten 
helt bygga på föräldrarnas medverkan och inflytande.  

Svensson framför att öppna förskolan även förväntas kunna hjälpa och stötta föräldrar 
att skapa konstruktiva och kritiska dialoger med kommunala beslutsfattare och tjänste-
män. Dialogerna syftar till att tillgodose barnfamiljers särskilda behov av stöd och 
stimulans, men ska också påverka den kommunala servicen i allmänhet. Föräldrar är       
i rapporten synonymt med mammor och hemarbetande kvinnor.  

7.3 1980-talet: Storhetstiden 

7.3.1 Utbyggnad 

I SOU 1980:27, Barn och vuxna, föreslås att öppna förskolan byggs ut som komplement 
till förskola och familjedaghem. Verksamheten förklaras som relativt ny, lokalt 
utformad och förskolepedagogiskt förankrad. Genom denna ska barn, i samarbete med 
föräldrarna, ges bästa möjligheter till utveckling. Den är främst riktad till hemma-
varande mammor med barn i ett till tre års ålder, en period som anses lätt leda till 
isolering i såväl bostaden som från andra vuxna. Öppna förskolan förutsätts även kunna 
nå invandrarfamiljer. Det är dock viktigt att den erbjuds på deras villkor, t.ex. genom 
öppethållande kvällstid. 

Utredningen framhåller att verksamheten i öppna förskolan gemensamt ska planeras 
med föräldrarna. Föräldrarna ska också delta i regelbundna träffar för att diskutera 
meningen med öppna förskolan. Öppna förskolan förväntas även kunna bidra med nya 
impulser till förändringar i hela förskoleverksamheten.  

I utredningen skisseras några utvecklingslinjer: Verksamheten kan bli en komplet-
terande pedagogisk resurs, eller en billig barnomsorgsvariant för kommuner som inte 

                                                 
24 Eva Oldinger och Monika Lundgren har författat skriften för Socialstyrelsen. 
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bygger ut sin förskoleverksamhet. Öppna förskolan kan också bli en träffpunkt för alla, 
eller bara för vissa som "tar över". Det finns risk för att mötesplatstanken kan förbytas   
i föreställningar om familjeterapi och social kontroll. Personalen kan i sin tur motverka 
det gemensamma ansvaret för verksamheten genom att inta roller som "experter"        
och "fixare".  

7.3.2 Fackligt ställningstagande 

Svenska facklärarförbundet, Sfl25, ger 1982 ut en skrift om sin uppfattning om öppna 
förskolan: Sfl om öppen förskola. Sfl fastslår i skriften att öppna förskolan endast är att 
betrakta som en temporär verksamhet och att den ska avvecklas då den reguljära 
förskolan är fullt utbyggd. Därför ska öppna förskolor endast i undantagsfall inrättas. 
Sfl underbygger sitt ställningstagande bl.a. med att det dittills inte genomförts någon 
vetenskapligt grundad utvärdering av den öppna förskolans verksamhet. Under den tid 
som öppna förskolan finns kvar i samhället är dess uppgift, enligt Sfl, att fungera som 
ett kontakt-, stimulans- och informationscentrum för barn och vuxna. Utöver detta vill 
Sfl att föräldrar av öppna förskolan uppmuntras att efterfråga plats för sina barn i den 
reguljära förskoleverksamheten. 

7.3.3 Första boken  

Tio år efter starten av den öppna förskolan utkommer den första boken om verksamhets-
formen. Den heter Öppen förskola och är på uppdrag av Socialstyrelsen skriven av 
socionomen Margareta Gustafsson (1982), då verksam vid Göteborgs socialförvaltning. 
Boken syftar till att ge en överblick över öppna förskolans verksamhet och funktion.     
En verksamhet som i boken betraktas som både pedagogisk och social, men med en 
nedtonad institutionskaraktär. 

Gustafsson utgår från tanken att öppna förskolan generellt utvecklats i enlighet med 
föräldrars strävan att bryta sin och sina barns isolering i bostadsområdet. I denna strävan 
ligger behovet av kontakt, stimulans och stöd i föräldrarollen. Det är också detta behov 
som öppna förskolan ska inriktas mot. Samtidigt anser Gustafsson att själva begreppet 
"öppen förskola" tydliggör att det ändå är barnen som står i centrum.  

Att barnen står i centrum ska förstås som att de utgör en kanal för att nå föräldrarna. 
Gustafsson påpekar att öppna förskolans verksamhet sedan starten alltmer kommit       
att inriktas mot föräldrarna. Detta eftersom kunskap och erfarenhet visat hur            
intimt förbunden föräldrars situation är med barns uppväxtförhållanden och   
utvecklingsbetingelser. Därför ska de öppna förskolorna arbeta stödjande med att 
förebygga problem.  

                                                 
25 Sfl uppgår 1991 i Lärarförbundet. Hos Lärarförbundet kan fortfarande en viss distansering till öppna förskolan 

anas. Beträffande öppna förskolan markerar Lärarförbundet följande skillnad i sitt remissvar över Skollag för 

kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121): "Genom att förskolan blir en egen skolform görs en tydlig uppdelning 

mellan förskolan och andra verksamheter som familjedaghem och öppen förskola.". I e-postkontakt (2006-09-11) 

med Lärarförbundet uppger förbundet också följande: "Eftersom Lärarförbundet anser att alla barn ska ha rätt till 

en förskoleplats så finns det inte något behov av den öppna förskolan.". 
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I Gustafssons beskrivning av den öppna förskolan ingår även föräldrautbildningstanken. 
Dock inte som en avgränsad aktivitet, utan som en naturlig och ständigt pågående 
process i verksamheten. Detta motiveras av att i öppna förskolan samlas, informeras, 
upplyses, rådgörs och stöttas föräldrar av personalen och av varandra. Öppna förskolans 
föräldrautbildande roll är, enligt Gustafsson, särskilt värdefull för invandrare. Den kan 
minska invandrares misstro mot samhället och mot myndighetskontroll. På så vis blir 
öppna förskolan en inkörsport till andra institutioner i det svenska samhället.  

Målgruppen har utvidgats sedan Svenssons rapport (1979, se 7.2.3). Gustafsson nämner 
inte bara mödrar, utan även hemarbetande föräldrar, dagbarnvårdare och män.     
Männen uppges vara få till antalet, om än både viktiga och efterfrågade. Inte minst som 
de anses bidra till nya inslag i verksamheten, liksom de är bra för barn i socialiserings-
syfte. Samtidigt lyfter Gustafsson fram den kritik som (oklart av vem, min anmärkning) 
rests mot öppna förskolan som samhällskonserverande genom att den hindrar kvinnor 
från att förvärvsarbeta. Hon instämmer inte i kritiken och hävdar istället att öppna 
förskolan ökat hemarbetande kvinnors självförtroende. En ståndpunkt som för övrigt 
inte underbyggs. 

Boken avslutas med ett påtalande om att antalet öppna förskolor behöver ökas.         
Detta eftersom verksamheten är kostnadseffektiv mot bakgrund av hur många som nås 
av den. En särskild anmärkning görs också om att de öppna förskolorna inte ägnas 
särskilt mycket intresse. Gustafsson efterfrågar därför både forsknings- och utvecklings-
arbete på området. 

7.3.4 Första forskningsrapporten 

Den första forskningsrapporten om öppna förskolan skrivs av Berg och Zetterström och 
publiceras 1985. Denna, liksom slutrapporten från 1988, återges i kapitel 2.  

7.3.5 Personalinitiativ 

År 1985 presenterar Susanne Johansson och Francesca Östberg, båda anställda vid en 
öppen förskola i Fittja, sin egeninitierade projektrapport om verksamhetens möjligheter 
i ett invandrartätt bostadsområde. Rapporten heter Som ringar på vattnet. Öppna 
förskolans möjligheter i ett invandrartätt bostadsområde och är bl.a. finansierad av 
Allmänna Barnhuset och Statens Invandrarverk genom Turkiska föreningen.  

Författarna anser att öppna förskolan både behöver breddas och specialiseras inför 
framtiden. I breddningen ligger att verksamheten bör riktas lika mycket till barn som 
vuxna. Specialiseringen syftar till att tillfredsställa alla besökares behov och därför 
måste riktade verksamheter för olika grupper skapas. 

I rapporten framkommer att den skrivits i syfte att få Botkyrka kommuns politiker att ta 
ställning till de verksamhetsförslag som författarna lägger fram. Förslagen är inriktade 
både mot förändringar och åtgärder inom den egna verksamheten, men sträcker sig även 
utanför öppna förskolans ramar. De förslag som är inriktade mot den egna         
verksamheten handlar bl.a. om en uppdelning av barnen i språk- och åldersgrupper. 
Även kvällsöppet, riktade verksamheter, temamöten och sommarverksamheter som 
dagkolonier och läger föreslås.  
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7.3.6 Målgruppsfokusering 

Den öppna förskolans betydelse för invandrare står även i centrum för den skrift som 
utkommer 1988: Invandrarfamiljer i öppna förskolan. Den är författad av Gunilla 
Ladberg, Francesca Östberg (samma som ovan, 7.3.5) och Susanne Johansson (samma 
som ovan, 7.3.5), pedagog, socionom respektive socialpedagog. Skriften är delvis 
finansierad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och är en information om öppna för-
skolan, utgiven av Förskolans förlag. I skriften beskrivs öppna förskoleverksamheter     
i Fittja, Sollentuna och Södertälje som är speciellt inriktade mot invandrare. En av dessa 
öppna förskolor vänder sig till flyktingfamiljer. Denna omtalas som mer nytto- och 
självhjälpsinriktad än de övriga.  

De vuxna står i uttalat fokus i skriften, och genom dem ska barnen nås.               
Föräldrautbildning nämns dock inte. Däremot beskriver författarna hur vuxna                 
– företrädesvis mammor – via olika praktiska göromål lär sig om (öppen) förskola och 
svenska traditioner. 

7.3.7 Familjecentrum 

Brian Ashley, en brittisk sociolog, är under åren 1984 till 1988 projektledare för det s.k. 
Noskonen-projektet. I projektet kartläggs, utvärderas och utvecklas öppna förskole-
verksamheter i fem Stockholmskommuner. Projekterfarenheterna samlas av Ashley        
i skriften Den öppna förskolan som ett centrum för barnfamiljer i närområdet, som till 
del finansieras av Socialdepartementet. Ashley vidareutvecklar sedan skriften till boken 
Öppna förskolan – en lönsam investering. Denna presenteras närmare under 7.4.1. 

7.3.8 Studiecirklar 

Den öppna förskolans verksamhet passar enligt Monica Fahrman bra för studiecirklar. 
Förskolans förlag ger 1989 ut hennes skrift Barns utveckling – en studieplan för öppna 
förskolan. I denna fastslår Fahrman att öppna förskolan är en unik barnomsorgsform 
med enbart positiva förtecken för barn och vuxna. Öppna förskolans miljö bidrar till att 
en naturlig samverkan uppstår mellan vuxna och barn. Problemet, som Fahrman ser det, 
är att föräldrar ofta oroar sig och har skuldkänslor i relation till sitt föräldraskap. 
Glädjen i att ha barn och se dem utvecklas omtalas sällan i samhället. Men med hjälp av 
studiecirklar om barns utveckling anser Fahrman att den trygghet som kärnfamiljen inte 
längre förmår ge kan skapas.  

7.3.9 Studielitteratur 

År 1989 utges Öppen förskola – lärorika möten, författad av sociologerna Lars-Erik 
Berg och Lotten Zetterström. Denna bok, som bygger på forskningsprojektet Öppen 
förskola – ett forum för sociala nätverk (se kap. 2 och 7.3.4), kommer i likhet med 
Gustafssons bok att ofta refereras i skrifter om öppna förskolan. Boken uppges rikta sig 
till studerande vid förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna samt till barnomsorgs-
personal. I det följande kommer det som i boken tillkommit utöver forsknings-
rapporterna i kapitel 2 att lyftas fram. 

Författarna frågar sig om de som bäst behöver öppna förskolan är de som kommer dit. 
Den öppna förskolebesökaren avkrävs nämligen en viss företagsamhet, uppmärksamhet 
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och mod. Detta reser frågan om den svåra balansgång öppna förskolan har att gå mellan 
öppenhet och kontroll. Om problemfamiljer ordineras öppen förskola anser författarna 
att risken är stor för att den uppfattas som socialvårdens förlängda arm. En sådan 
styrning skulle drabba den särskilda frihet som öppna förskolan erbjuder. Istället bör 
öppna förskolan vinnlägga sig om att medvetandegöra föräldrarna om att ansvaret för 
barn är gemensamt i samhället. Då kan de starkare föräldrarna bidra till stöttandet av 
utsatta barn och sviktande vuxna. 

Berg och Zetterström påpekar särskilt att öppna förskolan inte bara är att betrakta som 
en kaffestuga. De anser att den har egna pedagogiska kvaliteter som bör utvecklas och 
utvidgas. Studierna av öppna förskolan har gjort författarna medvetna om att barn är       
i behov av ett meningsfullt, varierat socialt liv i vilket de får naturlig respons och 
bekräftelse av flera olika vuxna. Detta anser författarna att öppna förskolan kan bidra 
med, vilket de samtidigt framför ska uppfattas som en allvarlig kritik mot förskolan. 

7.4 1990-talet: Positionering 

7.4.1 Den lönsamma investeringen 

Brian Ashley är ett annat namn som ofta förekommer i öppen förskola-sammanhang    
(se 7.3.7). Han utkommer 1990 med boken Öppna förskolan – en lönsam investering, 
finansierad av Socialdepartementet.  

I boken, som bygger på erfarenheterna från Noskonen-projektet (se 7.3.7), framhålls 
den öppna förskolans förebyggande och självhjälpande roll. Ashley utgår från att 
föräldraskapet för många innebär ensamhet och isolering. Han menar att de öppna 
förskolorna kan bryta detta utanförskap. I dessa kan också föräldrarnas säkerhet och 
kunskap om föräldrarollen stärkas. Här särskiljer Ashley bl.a. unga och äldre föräldrar. 
De unga föräldrarna behöver mer stöd och råd, medan de äldre ställer annorlunda krav. 
Enligt Ashley kan öppna förskolan med sitt särskilda arbets- och förhållningssätt skapa 
delaktighet, jämlikhet och samarbete bland och mellan vuxna. I detta arbetssätt ingår 
bl.a. att arbeta med och genom vuxna för barnen.  

Ashley ser också den öppna förskolans verksamhet som ett tillfälle att bistå föräldrar 
med kunskap och förståelse för att därigenom motverka egocentrism och fördoms-
fullhet, särskilt i olika kulturmöten. Liksom Gustafsson (1982, se 7.3.3) anser Ashley att 
den öppna förskolan utgör ett lämpligt forum för introduktion av flykting- och 
invandrarfamiljer i barnomsorgen. 

Ashley riktar skarp kritik mot kommuner i allmänhet, vilka enligt honom inte tar 
tillräckligt stort ansvar för de öppna förskolorna. Till skillnad från Berg och Zetterström 
vill Ashley att de öppna förskolorna närmare ska knytas till socialförvaltningen och dess 
olika verksamheter. Detta är en fråga som Ashley fortsätter att driva i sitt chef-
redaktörskap för tidskriften Öppna förskolan som utkommer 1996–1998.26 I denna går 
han i bräschen för att de öppna förskolorna ska organiseras i familjecentraler. Genom ett 
uppgående i familjecentraler förmodas öppna förskolan bättre synliggöras och stämpeln 
som "kaffestuga" kunna tvättas bort. 
                                                 
26 Tidskriften byter 1998 också namn till Familjecentrum. Den läggs ner 1999 efter fyra utgivna nummer. 
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7.4.2 Rikskonferenser 

Under mitten av 1990-talet genomförs två rikskonferenser om öppna förskolan. Båda 
arrangeras av Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsoinstitutet. I samband med den 
första konferensen, Öppen förskola – tre perspektiv. Rikskonferens 10–11 maj 1995, 
ombeds Brian Ashley (samma som ovan, 7.4.1), Margareta Gustafsson (samma som 
ovan, 7.3.3) och Jill Westermark (se nedan, 7.4.7) av Socialstyrelsen att som 
engagerade företrädare för öppna förskolan "skriva ner sina synpunkter utifrån olika 
perspektiv på den öppna förskolans verksamhet nu och i framtiden" (Socialstyrelsen, 
1995, s. 1).  

Gustafsson beskriver i sin artikel öppna förskolans framväxt och utveckling. Hon lyfter 
särskilt fram hur den hårdnande ekonomiska situationen slår hårt mot öppna förskolor, 
som nu läggs ner. Hon kritiserar även staten för att den inte genomfört uppföljningar 
och utvärderingar av öppna förskolans verksamhet. Detta, menar Gustafsson, har lett till 
att öppna förskolan osynliggjorts, samt skapat förutfattade meningar och t.o.m. 
fördomar om verksamheten och dess innehåll.  

Westermark tar i sin artikel upp fort- och vidareutbildning på högskolenivå för personal 
i öppen förskola, medan Ashley presenterar framtidsvisioner för öppna förskolan.           
I dessa visioner ser han bl.a. en utveckling mot att öppna förskolan byggs upp i s.k. 
familjecentrum. På det sättet skulle öppna förskolan, enligt Ashley, få möjlighet att bli 
den betydelsefulla institution som samhället visat sig behöva (jfr ovan, 7.4.1). 

Den första rikskonferensen videodokumenteras också i Öppen förskola – en god affär!27 
Filmen är tänkt att skapa intresse kring öppna förskolan och användas i informations- 
och utbildningssammanhang. Målgruppen anges främst vara politiker och lednings-
ansvariga. I filmen görs en särskild kommentar om konferensbesökarna av en 
föreläsande polis. Polismannen påpekar att det bland de 420 konferensdeltagarna endast 
återfinns en politiker, resten är "redan frälsta". 

Den andra rikskonferensen går av stapeln 1996 och har temat Öppen förskola                
– mötesplats för barn och vuxna. I inledningen till konferensdokumentationen 
presenteras den öppna förskolan som en barnomsorgsform som "erbjuder unika 
möjligheter för både barn och vuxna" och som "utvecklats till ett allt viktigare 
komplement till den traditionella barnomsorgen" (Socialstyrelsen, 1997, inledning,        
ej paginerad). Därefter följer en rad artiklar med referenser till företrädesvis 
representanter från den sociala sektorn respektive folhälsosektorn. Den sociala sektorns 
representanter betonar i materialet den öppna förskolans betydelse i arbetet med, och 
för, utsatta föräldragrupper och deras barn, främst invandrare och arbetslösa. Även den 
öppna förskolans brottsförebyggande möjligheter omnämns. Folkhälsorepresentanterna 
å sin sida lyfter fram det de kallar barnperspektivet och de vill framförallt se en 
utveckling av de s.k. familjecentralerna, i vilka öppna förskolor ingår som en del. 

                                                 
27 I filmen/konferensen medverkar bl.a. Bing som arrangör (se bl.a. 7.4.5) och Zetterström som föreläsare (se bl.a. 

2.1 och 7.3.8). 
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7.4.3 Empowerment 

Folkhälsogruppen i Västra Stockholms sjukvårdsområde ger 1996 ut rapporten: Öppna 
förskolan i Husby och Rinkeby. En trygg mötesplats för barn och vuxna. En bro till 
samhället i mångkulturella stadsdelar.28 Syftet med rapporten är att lyfta fram en 
"verksamhet i vardagen som sällan beskrivs" (Nilsson, 1996, s. 3). Öppna förskolan 
beskrivs som en fortsättning på mödra- och barnhälsovårdens arbete med stärkande av 
föräldraskapet. I rapporten framförs att verksamheten genomsyras av en empowerment-
tanke. Denna tanke går ut på att de besökande kvinnorna får chansen att utvecklas för 
att lättare kunna hantera sina liv. En av rapportens huvudslutsatser är att öppna 
förskolan kan spara pengar åt samhället. Sparandet sker bl.a. genom att mödrar och barn 
i mångkulturella områden via öppna förskolan socialiseras in i det svenska samhället. 
Rapportens avslutas med en reflektion över att verksamheten i öppna förskolan formas 
av besökarna. Detta har medfört att den pedagogiska fokusen alltmer vridits mot de 
vuxnas sociala utveckling, vilket i sin tur antas påverka det enskilda barnet positivt. 

7.4.4 Förebyggande och kapacitetshöjande 

Regeringen tillsätter 1996 en arbetsgrupp med uppgiften att kartlägga, beskriva och 
analysera föräldrautbildning och föräldrastöd i olika verksamheter. I arbetsgruppen 
ingår representanter från Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Skolverket, Landstings-
förbundet, Svenska kommunförbundet och Socialdepartementet. Resultatet återfinns      
i Ds 1997:6, Stöd i föräldraskapet: kartläggning av föräldrautbildningen, i vilken öppna 
förskolan figurerar i ett eget kapitel. I detta kapitel beskrivs och framhålls öppna 
förskolans föräldrautbildande och föräldrastödjande roll. Föräldrastödet ska ses som en 
förebyggande och kompensatorisk åtgärd i syfte att "öka föräldrarnas kapacitet att 
fungera som goda föräldrar i ett komplext samhälle i ständig förändring" (a.a., s. 33). 
Arbetsgruppen avslutar med att efterlysa forskning om de öppna förskolornas betydelse 
som stöd till föräldrar och barn.  

7.4.5 Lokal folkhälsa 

Under 1997 utkommer dåvarande Folkhälsoinstitutets avdelningsdirektör för barns 
hälsa, Vibeke Bing29, ut med Morötter & Maskrosor. Om uppväxtvillkor och före-
byggande sociala tjänster. Bing kallar publikationen en rapport och som sådan är den 
främst riktad till tjänstemän och politiker, som genom samverkan vill öka barns 
utrymme i folkhälsoarbetet. Rapporten är finansierad av Göteborgs stad, Social-
styrelsen, Folkhälsosekretariatet i Göteborg samt Folkhälsoinstitutet. I rapporten fram-
hålls den s.k. Göteborgsmodellen, som handlar om lokalt folkhälsoarbete. Bing menar 
att den öppna förskolan intar en central roll i denna modell. 

Enligt Göteborgsmodellen är tvärfackligt arbete i öppna förskolan att föredra, vilket 
innebär att socialsekreterare och förskollärare arbetar tillsammans. Genom denna 
samverkan menar Bing att verksamheten blir mer socialt inriktad och fler grupp-
aktiviteter skapas. För Bing är tvärfackligt arbete i öppna förskolan också ett uttryck för 

                                                 
28 Agneta Nilsson är Folkhälsogruppens författare. 

29 Vibeke Bing var även med i arbetsgruppen som författade Ds 1997:6 (se 7.4.4). 



35 

beslutsfattares engagemang. Detta eftersom öppna förskolor där enbart förskollärare 
arbetar ofta är övergivna av arbetsledningen. 

7.4.6 Konsultbidrag 

Inger Lundström, förskollärare och konsult, ger 1998 boken Öppen förskola – en gryta 
att samlas kring, delvis finansierad av Skolverket. Bokens syfte är att sprida kunskap, 
medvetenhet och inspiration om öppna förskolan. Den riktar sig till personal som 
arbetar förebyggande med barnfamiljer och till politiker. Lundström lyfter i boken fram 
att hon i öppna förskolan tycker sig se en ökning av riktade verksamheter som vänder 
sig till t.ex. tonårsmammor, ensamstående föräldrar, invandrarföräldrar och pappor.    
Just papporna uppehåller sig Lundström särskilt vid. Dessa menar hon har börjat ta   
mod till sig för att besöka den öppna förskolan. Liksom Gustafsson (1982, se 7.3.3) 
anser Lundström att papporna bidrar med speciella egenskaper som påverkar 
verksamheten positivt. 

7.4.7 Filmproduktion 

Jill Westermark (se även 7.4.2), förskollärare och universitetsadjunkt vid Lärarhög-
skolan i Stockholm, utkommer 1999 med videofilmen Fånga ögonblicket, finansierad 
av bl.a. Socialstyrelsen och Skandia. Videofilmen syftar till att beskriva öppna 
förskolans verksamhet och roll i närsamhället. Den är tänkt att användas vid information 
till föräldrar samt i olika utbildningssammanhang. I filmen visas flera öppna förskole-
verksamheter i Stockholmstrakten. Särskilt framhålls riktade verksamheter och fasta 
aktiviteter för barn i olika åldrar. Flera av dessa beskrivs som förskole- och          
skolförberedande för barnen. Det poängteras också att i öppna förskolan gör barn och 
föräldrar saker tillsammans, vilket är något som påpekas försvinner när barnen börjar 
förskolan. En annan, riktad, verksamhet till adoptivbarn och deras föräldrar förklaras 
dock främst vända sig till vuxna. De aktiviteter som skildras i filmen är företrädesvis 
inriktade mot lite äldre barn, runt tre till fem år. Till filmen hör också en 
studiehandledning. I denna lyfts frågor om öppna förskolans roll och framtid fram som 
viktiga att arbeta vidare med. 

7.5 2000-talet: Traditionsbevarande eller nyorientering?  

7.5.1 Familjecentraler 

År 2000 publiceras Familjecentralen – framtidens stöd till föräldrar och barn. 
Författarna är Maren Bak och Lars Gunnarsson, forskare verksamma vid Institutionen 
för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Publikationen är en utvärdering initierad av 
Folkhälsoinstitutet, FHI, och samfinansierad med Göteborgs universitet. I utvärderingen 
framkommer FHI:s strävan efter att nationellt förankra idén med familjecentraler, som 
består av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Slutsatsen blir 
också att familjecentraler är att betrakta som framtidens stöd till barn och deras 
föräldrar. Öppna förskolan anses av utvärderarna vara "det kitt" som håller samman 
familjecentralen. Utvärderarna menar att de funnit att till skillnad från de övriga 
verksamheterna i familjecentralen är öppna förskolan den instans föräldrarna besöker 
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för att ha trevligt. De andra verksamheterna uppsöks istället i problemlösande och 
stödsökande ärenden.  

7.5.2 Allmänna råd 

Skolverket, den öppna förskolans nya tillsynsmyndighet från 1998, ger 2000 ut 
Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola.30 I råden betonas att verksamheten  
i första hand vänder sig till barnen och deras behov. Hänsyn ska dock tas till de vuxna 
deltagarnas behov och intressen. Därtill framhålls både barnens och föräldrarnas aktiva 
medverkan i verksamheten. Skolverket menar att barnen genom den öppna förskolan får 
tillfälle att möta olika uppfattningar och engagerade vuxna. Föräldrarna i sin tur erbjuds 
stöd och uppmuntran i sin föräldraroll. De ska också genom öppna förskolan kunna öka 
sin medvetenhet om barns utveckling och lärande. En bra öppen förskoleverksamhet för 
barnen förväntas påverka föräldrarna på ett positivt vis, medan föräldrastödet i sin tur 
bidrar till att goda villkor skapas för barnen. 

I Allmänna råd identifieras förstagångsföräldrar, unga mödrar och föräldrar med 
invandrarbakgrund som de som kan behöva mer stöd än andra. Den öppna förskolans 
roll för invandrarföräldrar preciseras, bl.a. genom att den bidrar till kontakt med det 
svenska samhället, den svenska kulturen och den svenska förskolan. Mot slutet av 
Allmänna råd tar Skolverket upp "Barnstugeutredningen" och dess framtidsvision om 
familjecentralerna (jfr 7.2.1). Skolverket framför att visionen under 1990-talet kommit 
att förverkligas på flera platser i landet. 

7.5.3 Värna och utveckla 

Myndigheten för skolutveckling (2006a) beskriver på sin webbplats den öppna 
förskolan som en "värdefull verksamhet att värna och utveckla". Myndigheten betonar 
inledningsvis att den öppna förskolan, trots nedläggningar, växer i betydelse i relation 
till det mångkulturella samhället. Detta markerar myndigheten genom innehållet i de 
fyra reportage som finns utlagda på webbplatsen. Reportagen handlar bl.a. om öppna 
förskolor i mångkulturella miljöer och kulturens roll i öppna förskolan. Familjecentrals-
tanken figurerar också i två av reportagen. 

7.5.4 Möjligheter eller effekter? 

Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd är namnet på 
Folkhälsoinstitutets, FHI, rapport från 2004 (Bremberg, 2004). Den viktigaste frågan för 
FHI är "hur föräldrar kan stödjas till att utveckla förmåga till värme och till att sätta 
ramar" för sina barn (a.a., s. 13). Öppna förskolan bedöms av FHI ha tre föräldra-
skapsfrämjande möjligheter: Den första är att kunna erbjuda individuell rådgivning, den 
andra är tillfälle till modellinlärning och den tredje är stärkandet av familjernas 
informella nätverk.  

FHI anser att öppna förskolan förvisso har ett tydligt värde för föräldrar, särskilt under 
föräldraledigheten. Dock menar FHI att det saknas studier av verksamhetens effekter. 
Legitimitet är enligt FHI ett krav på förebyggande insatser som används inom det 

                                                 
30 Margareta Gustafsson (se 7.3.3) satt med som sakkunnig expert vid utarbetande av råden. 



37 

medicinska området. I rapporten ligger därför fokus på insatser med påvisad effekt på 
barns hälsa och välfärd utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Eftersom den öppna 
förskolans verksamhet inte har studerats ur detta perspektiv väljer FHI att inte närmare 
ta upp den i rapporten. FHI tillägger dock att det i sig inte innebär att verksamheten inte 
kan ha gynnsamma effekter – man kan bara inte uttala sig om dem.  

7.5.5 Skolverket kartlägger 

Skolverkets kartläggning av öppna förskolans utveckling, Öppen förskolas utveckling. 
En studie av perioden 1980–2005, utkommer 2006. Kartläggningen är genomförd på 
uppdrag av regeringen och mot bakgrund av de senaste tio årens nedläggningar av 
öppna förskolor. Orsakerna till nedläggningarna uppges ha varit oklara. Skolverket 
ställer sig därför frågan om nedläggningarna svarar mot en minskad efterfrågan, och      
i vilken utsträckning de är en följd av besparingar. Skolverket konstaterar efter utfört 
uppdrag att nedläggningarna är mer omfattande än vad som motsvaras av en minskad 
målgrupp till följd av förskolans utbyggnad. Nedläggningarna har också ofta skett utan 
föregående behovsinventering och ekonomiska skäl anges som det främsta anledningen. 
Detta anser verket vara olyckligt eftersom den öppna förskolan kan ses som en generellt 
förebyggande verksamhet med samhällsekonomiska förtecken.31 Av den anledningen 
framhåller Skolverket utvecklingen av familjecentraler, i vilka öppna förskolan ingår.  

7.5.6 Statligt ställningstagande 

I Budgetproposition för 2007 (Prop. 2006/07:1) framför den nya (borgerliga) regeringen 
att den uppmärksammat nedläggningen av öppna förskolor. Verksamheten beskrivs som 
betydelsefull för föräldrar, barn och familjedaghem. Regeringen konstaterar också att 
Skolverket i sin kartläggning från 2005 (Skolverket, 2006a) fastställt öppna förskolans 
samhällsekonomiska lönsamhet och problemförebyggande kapacitet. Därför anser man 
att det är viktigt att både bevara och utveckla öppna förskolan. Om regeringen med detta 
avser de befintliga öppna förskolorna eller en utvidgning av det totala antalet är oklart. 
Regeringen ser framför allt den öppna förskolan som en plats för föräldrar, där de 
gemensamt kan ta ansvar samt känna trivsel, delaktighet och engagemang. Barnen får    
i sin tur viktig social träning genom mötet med andra barn i en lite större grupp.  

7.6 Sammanfattande tolkning och reflektion 
En institutions historiska framväxt är, som Berger och Luckmann (1979) understryker, 
viktig att studera. Därigenom ökas förståelsen för institutionens nuvarande existens och 
den vardagskunskap som omger denna. Den samlade kunskapsproduktionen om öppna 
förskolan ger, enligt min mening, ett spretande intryck. Det finns många olika uppfatt-

                                                 
31 Skolverket, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet gav 2004 gemensamt ut rapporten Tänk långsiktigt!            

En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa (Skolverket, 2004).             

Den handlar om förebyggande av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Som en bland flera s.k. generella 

insatser räknas i rapporten den öppna förskolan. På vilket vis den förebygger ohälsan diskuteras inte, men man 

räknar trots det in den som en del i den samhällsekonomiska modellen för prioriteringar som påverkar barns och 

ungas psykiska hälsa. 
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ningar om vad öppna förskolan är, bör vara eller kan vara. I somliga källor görs även 
gällande att öppna förskolan inte kan beskrivas på bara ett sätt, utan kräver flera.      
Detta intryck fick jag redan vid den första sonderande källgenomgången och det har 
därefter förstärkts.  

I ett försök att komma förbi denna "spretighet" har jag funnit mig manad att lyfta 
blicken en aning. På så vis har jag istället fått syn på vissa gemensamma, övergripande 
– och historiskt betingade – föreställningar i de olika källorna.  

Öppna förskolan startade som en tillfällig verksamhet för att komplettera förskolan. 
Genom denna skulle de barn som ännu inte fått plats i förskolan kunna ta del av den 
förebyggande pedagogiska stimulans som förskolan tillskrevs. Därav det namn – öppna 
förskolan – som än idag lever kvar. I genomgången ovan delade jag in öppna förskolans 
framväxt i tioårsperioder. Dessa tematiserades i rubriker enligt följande: 

1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet 
Uppbyggnad Storhetstid Positionering Traditions- 

bevarande 
eller 

nyorientering? 
 

Genomgången visar att öppna förskolan gått från att vara tillfällig till att permanentas, 
om än under fortsatt osäkra villkor av frivillig karaktär. Frågan om verksamhetens 
vidare användning som ställs i den tematiserade rubriken för 2000-talet är formulerad 
av mig och inte av de studerade källorna på formuleringsarenan. För dem är öppna     
förskolans värde inte ifrågasatt. Detta trots att den tongivande kretsen är – och har varit 
– ganska snäv (tillika med stark göteborgsanknytning), liksom forskningen är – och har 
varit – ringa. I källorna förekommer överhuvudtaget mycket sparsamt med kritiskt 
granskande och ifrågasättande av öppna förskolans verksamhet. Den framställs tidigt 
som värdefull och som en egen barnomsorgsform. Återkommande positiva, ofta 
likartade, formuleringar bekräftar och legitimerar verksamhetens värde (jfr Berger & 
Luckmann). Öppna förskolans samhällsekonomiska lönsamhet och problemföre-
byggande kapacitet konstateras slutligen av den senast tillträdda regeringen. Detta trots 
att Folkhälsoinstitutet, FHI, tidigare betonat att den problemförebyggande kapaciteten 
ännu inte är (vetenskapligt) belagd. Sammanfattningsvis antyder denna utveckling att 
öppna förskolan institutionaliserats som en betydelsefull instans i samhället. 

En annan del i legitimeringen av öppna förskolan verkar bygga på antaganden om 
föräldrabehov som kan uppfyllas i verksamheten. Trots alla skrivningar om öppna 
förskolans betydelse för barnen, ligger tyngdpunkten på de vuxna och deras föräldra-
skap. Barnen framställs direkt eller indirekt som kanaler för att kunna nå olika 
behövande föräldrar. Annorlunda uttryckt; redan från öppna förskolans start samlar    
den föräldrar och bildar därmed tillfälle till institutionell påverkan av dem i före-
byggande termer.  

Oaktat de förändringar som samhället genomgått under den tid öppna förskolan funnits, 
framställs föräldrarnas behov som i stort desamma. Dessa behov kan sägas manifesteras 
i den uppfattning som framstår som traditionellt förknippad med öppna förskolan:en 
kontaktskapande mötesplats med rådgivande och stöttande funktion till föräldrar. Detta 
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är en uppfattning som implicerar att föräldraskapet innebär isolering och andra problem. 
Trots att staten sedan en tid tillbaka betraktar föräldrar som betydligt mer kompetenta än 
tidigare (Gleichmann, 2002), tycks uppfattningen att de behöver råd- och stöd i öppna 
förskolan ha förblivit konstant. 

Källornas formuleringar om öppna förskolan låter ana en hybridverksamhet mellan 
kommunal institution och ideell frivilligorganisation. Det är den ideella framtoningen 
som verkar fungera som en drivande kraft i vidmakthållandet av öppna förskolans 
existens. En ideell verksamhet med barn i fokus och med förebyggande motiv är vad 
som kan kallas "politiskt korrekt", dvs. att det är känsligt att inte bejaka den som något 
gott. Förespråkarna talar sig varma om verksamhetens betydelse, ofta i vädjande, 
påtryckande och övertalande ordalag. Även forskarna Berg och Zetterström hörs tydligt 
i denna kör. Till skillnad från "renodlade" ideella organisationer är anordnaren, i det här 
fallet kommunen, mycket tyst i sammanhanget. Möjligen är tystnaden att betrakta som 
ett utslag av verksamhetens institutionella drag. 

Det "politiskt korrekta" förstärks under 2000-talet av Skolverket och FHI när de framför 
att öppna förskolan i första hand vänder sig till barnen, med deras bästa för ögonen. 
Däremot verkar Skolverket i sina Allmänna råd stå för en mer traditionsbevarande linje, 
medan FHI envist fortsätter att driva frågan om öppna förskolans uppgående i familje-
centraler. I sin kartläggning av öppna förskolan från 2006 börjar dock även Skolverket, 
efter samarbete med FHI och Socialstyrelsen (se fotnot 31), snegla alltmer åt nyorien-
tering i form av familjecentralsmodellen. Ett sneglande som i sig är intressant eftersom 
det sker med hänvisning till "Barnstugeutredningen" från 1968. Familjecentrals-
modellen ingick i utredningens framtidsvisioner – visioner vars aktualitet drygt 30 år 
senare emellertid inte reflekteras. Nyorienteringen är kanske inte så ny, trots allt. 

Det finns likväl en stor skillnad mellan de idag, enligt källorna, mest tongivande (och 
statliga) aktörerna på formuleringsarenan. Skolverket anför öppna förskolans före-
byggande roll som en realitet av tämligen allmängiltig karaktär. FHI förhåller sig 
däremot mer tveksam till öppna förskolans effekter och talar istället om dess 
möjligheter. FHI tar samtidigt bladet från munnen och framför i klartext att de anser att 
föräldrar bl.a. behöver "utveckla värme" och "sätta ramar" för sina barn.  

Avslutningsvis visar den nya regeringen prov på traditionsförvaltning när den fastslår 
Skolverkets bitvis oklara resultat32 från 2005 års kartläggning av öppna förskolan som 
ett faktum. Detta fastslående kan utifrån Bergers och Luckmanns sociala konstruktions-
teori tolkas som ett uttryck för en för givet tagen, institutionaliserad vardagskunskap om 
öppna förskolan. Vardagskunskapen ifråga kan med hjälp av genomgången av 
formuleringsarenan ovan spåras tillbaka till öppna förskolans begynnelse. 

                                                 
32 Se kapitel 2, inledningen. 
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7.7 Formuleringsarenans föreställning om  
öppna förskolan 

Efter genomgång, analys och reflekterande tolkning av tryckta källor på öppna 
förskolans formuleringsarena kan jag nu besvara uppsatsens första frågeställning: 

På formuleringsarenan: Vad uttrycker tryckta källor om öppna förskolan? Vilka föreställningar 

om verksamheten kan urskiljas i dessa och hur förhåller de sig till varandra? 

Föreställningarna om öppna förskolan på formuleringsarenan väljer jag att sammanfatta 
som en väl förvaltad och sällan ifrågasatt kunskapstradition om en förebyggande 
verksamhet för barn via föräldrarna. Det som ska förebyggas är bristande föräldraskap 
och (familjens) isolering.  

Svaret på min första frågeställning ingår nu i min förkunskap inför det fortsatta arbetet 
med uppsatsen och utforskandet av öppna förskolans realiseringsarena. 
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8. Realiseringsarenan öppna förskolan  
– metod och genomförande 

Turen har nu kommit till föreställningarna på realiseringsarenan, den öppna förskolans 
vardagliga praktik. Uppsatsens andra frågeställning lyder:  

På realiseringsarenan: Vilka föreställningar om öppna förskolan kommer till uttryck bland 

aktörer i själva verksamheten? Hur förhåller sig dessa föreställningar till varandra? 

För att kunna besvara frågeställningen måste någon form av datainsamling ske på själva 
realiseringsarenan öppna förskolan. En fältstudie förefaller mig därför lämplig              
att genomföra. 

8.1 Varför en fältstudie? 
Uppsatsens syfte, andra frågeställning samt teoretiska perspektiv ligger till grund för 
nedan följande metodologiska överväganden och val av metod rörande fältstudien33.  

8.1.1 Metodologiska överväganden  

I uppsatsens andra frågeställning står som sagt realiseringsarenan – verksamheten           
i öppna förskolan och dess aktörer – i blickfånget. Med Bergers och Luckmanns (1979) 
terminologi är det fråga om studiet av den objektiverade verkligheten, dvs. den sociala 
verklighet som konstant produceras genom mänsklig interaktion. 

För att närmare kunna studera arenans förhållandevis outforskade sociala vardags-
verklighet väljer jag att utföra ett explorativt fältarbete med etnografiska förtecken. 
Förståelsekunskap om vardagen är etnografins mål (Hammersley & Atkinson, 1995), en 
kunskapssträvan som även kan sägas stå i generellt fokus i den här uppsatsen. Valet av 
den etnografiska ansatsen tycks mig också lämpligt då den stämmer väl överens med 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter. För den etnografiske forskaren är den socialt 
konstruerade världen den enda värld som sociala aktörer – och utforskare – kan 
uppfatta. Etnografer arbetar med sina egna och andras tolkningar såsom de tar sig 
uttryck i praxis, den objektiverade verkligheten. (Järvinen & Mik-Meyer, 2005) 

Ett ytterligare skäl till valet av en etnografisk ansats är att frågeställningen uttryckt         
i "föreställningar" är förhållandevis vid. Av praktiska skäl är då en flexibel metod att 
föredra och den etnografiska är att betrakta som en sådan (se nedan, 8.1.2).                
Det etnografiska tillvägagångssättet tillåter även en pendling mellan teori och empiri, 
utan att teorin blir för styrande. 

Jag avstår från att positionsplacera mitt metodval som kvalitativt eller kvantitativt.   
Detta då jag sympatiserar med dem som anser att distinktionen enbart är av historiskt 

                                                 
33 Jag kommer fortsättningsvis att omväxlande använda begreppen "fältarbete" och "fältstudie". 
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intresse och hör samman med arten på de data som produceras – inte med metodens 
särart eller tillvägagångssätt34 (se t.ex. Allwood, 2004 och Åsberg, 2000). 

Som alla metoder kan även etnografin ifrågasättas. Ulla Ambrosius Madsen35 (2003, se 
även Hammersley, 1992) anser att etnografin främst kritiserats från två håll: av den 
naturvetenskapliga respektive den postmoderna traditionen. Den första siktar in sig på 
etnografins icke-positivistiska ideal; den producerar ingen giltig vetenskap, den andra 
på etnografens konstruerande; etnografin producerar inga andra representationer än 
forskarens text. Ambrosius Madsen framför att etnografin har ett värde bortom dessa 
båda ståndpunkter, men att etnografin då måste placeras i ett perspektiv där sociala och 
kulturella konstruktioner av kunskap är ett villkor. Reflexivitet och transparens i det 
etnografiska arbetet är två andra avgörande faktorer för trovärdiga och substantiella 
resultat. Dessa etnografiska "förhållningsregler" tar jag fasta på i det vidare arbetet    
med fältstudien. 

8.1.2 Etnografi 

Etnografi betyder att "skriva om folk". Etnografin har sina rötter i antropologin 
(Silverman, 2001, s. 45). Etnografi är emellertid långt ifrån någon enhetlig term.        
Den sätts ofta i samband med särskilda krav på fältarbetets längd och skrift-                
liga framställning.  

Jag har beslutat mig för att utgå från Martyn Hammersleys36 och Paul Atkinsons37 
(1995) ganska rymliga uttolkning av den etnografiska metoden, som kortfattat beskrivs  
i det följande.38 Etnografi är en kunskapsproducerande form av metod, eller en uppsätt-
ning av olika metoder. Etnografin fokuserar på hur individer konstruerar den kontext de 
befinner sig i, såväl via sina tolkningar av den, som genom handlingar grundade i dessa 
tolkningar. Genom att under en längre tid ta del av, och försöka förstå aktörernas 
utsagor och handlingar om verksamheten de befinner sig i, är det möjligt att nå kunskap 
om, och förståelse för, hur verksamheten skapas och upprätthålls.  

I sin mest karaktäristiska form inbegriper etnografin öppet eller dolt deltagande i folks 
vardagsliv under en längre period. Under denna tid observerar forskaren vad som 
händer och sägs samt ställer frågor och samlar in tillgänglig data som kan belysa det 
som står i undersökningens fokus. Ett utmärkande drag för etnografin är att       
frågeställningen utvecklas och preciseras parallellt med datainsamlingen. Samtidigt 
avpassas undersökningsdesignen kontinuerligt efter frågeställningen. (Hammersley & 
Atkinson, 1995)  

                                                 
34 Här kan också nämnas Starrin (1994), som hellre ser en åtskillnad mellan kvalitativ och kvantitativ analys, samt 

att analysfrågan överordnas metod- och datafrågan. 

35 Dansk lektor i pedagogik vid Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Antropologi. 

36 Då Reader in Educational and Social Research, Open University, UK. 

37 Då Professor of Sociology, University of Wales, Cardiff. 

38 Jag kommer också att ta viss hjälp av den norska sociologen Katrine Fangens (2005) tankar kring deltagande 

observation och fältstudier. 
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8.1.3 En reflekterande hållning 

Om man, som jag gör i den här uppsatsen, utgår från en teori i vilken omvärlden socialt 
konstrueras av individen uppstår bl.a. frågorna: Hur konstruerar forskarens arbete i sig 
den studerade sociala omvärlden? Vilket värde får forskningen då? (Se t.ex. Fangen, 
2005, Hammersley & Atkinson, 1995, samt Järvinen & Mik Meyer, 2005) 

I Hammersleys och Atkinsons version av etnografi betonas just att forskaren oavsett 
kunskapssyn och verklighetsuppfattning är en del av den sociala värld hon eller han 
studerar. All insamlad data är påverkad av någon form av förteoretiska antaganden. 
Därför blir forskarens reflexiva förhållningssätt av största betydelse. 

Genom att inta en öppet reflekterande hållning till den egna rollen i forskningsprocessen 
är det möjligt att producera trovärdiga utsagor om omvärlden. I den reflekterande 
hållningen ingår att noggrant redovisa vad man företar sig, eller avstår från att göra,    
och varför. Forskarens förkunskaper om det studerade fältet ska också klargöras. 
(Hammersley & Atkinson, 1995. Jfr även 4.2 och 6.1 tidigare i uppsatsen)  

8.1.4 Förkunskaper  

Som jag tidigare framfört (se 4.1) står min akademiska skolning främst att finna inom 
beteendevetenskapen. Den öppna förskolans verksamhet var i princip okänd för mig 
före inläsningen av källorna som redovisas i kapitel 7. Den kunskap, och förståelse, som 
jag formade utifrån det tryckta materialet återfinns under 7.7. Mitt allra första besök i en 
öppen förskola sker vid mitt första fältpass. Detta första möte är därför av särskilt 
intresse och beskrivs i kapitel 9 (9.1.3). Föräldraskap är ett annat centralt fenomen i det 
här arbetet. Detta är inte heller något jag hittills har förstahandserfarenhet av. Min här 
redovisade förkunskap tror jag bidrar till att jag under fältarbetet har förhållandevis 
goda förutsättningar att förhålla mig "naturligt främmande" inför fältet. Detta är ett 
förhållningssätt som är att föredra både inom sociologin och etnografin (Fangen, 2005; 
Hammersley & Atkinson, 1995). Fangen (2005) betonar också att det i diskrepansen 
mellan det förväntade, förförståelsen, och det som hittas, fynden, ofta finns intressanta 
resultat att hämta.  

8.2 Genomförande 
I det följande redogör jag närmare för själva genomförandet av fältarbetet; från start till 
analys, tolkning och skriftlig bearbetning av insamlat datamaterial. Avslutningsvis 
presenteras de etiska överväganden som gjorts i samband med fältstudien.  

8.2.1 Urval och etik – en tredje avgränsning 

Mot bakgrund av mitt val av etnografisk ansats, samt uppsatsens tidsramar, begränsas 
fältarbetet till en fallstudie. Av forskningsetiska skäl avstår jag från att studera barnen 
som enskild aktörsgrupp, se vidare under Etiska överväganden (8.4). (Se även 1.3, där 
den första avgränsningen återfinns.) 
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8.2.2 Tillträde till fältet 

För att kunna genomföra ett fältarbete krävs tillgång och tillträde till det fält som 
studien avser att belysa närmare. Urvalet blir därmed svårare att kontrollera och styra. 
Inledande och sonderande kontakter med en kommunal förvaltning i en mellansvensk 
större stad ledde till ett möte med en intresserad enhetschef för några öppna förskolor. 
Under mötet presenterade jag min planerade studie, vilken mottogs positivt. Därefter 
skickade jag ett introducerande brev till enhetschefen, som i sin tur sände detta vidare 
till de öppna förskolorna (se bilaga). Personalen vid de öppna förskolorna visade därpå 
intresse för ett eventuellt deltagande och jag bjöds in till ett möte med berörda parter. 
Där framförde jag att det var öppna förskolans verksamhet i sig som skulle stå i fokus, 
inte enskilda individer. Jag betonade också att de närvarande barnen inte skulle vara        
i mitt blickfång (mer om detta under Etiska överväganden, 8.4). I samband med mötet 
accepterade sedan två av de närvarande öppna förskolorna att delta i studien. 

8.2.3 De studerade öppna förskolorna 

Avsikten med det slutliga valet av två öppna förskolor var i första hand inte att göra en 
jämförelse mellan de båda, utan istället att skapa en bredd i undersökningsmaterialet. 
Urvalet var även av praktisk betydelse eftersom de aktuella öppna förskolorna enbart 
hade öppet delar av dagar. Emellertid visade det sig att de öppna förskolor som valde att 
ställa upp befinner sig i två skilda "upptagningsområden". Detta såg jag, åtminstone 
inledningsvis, som en tänkbar jämförelsefaktor. 

De båda öppna förskolorna, Dungen och Gläntan, ligger i två olika bostadsområden       
i den mellansvenska kommunen Skogen.39 De båda områdena är ungefär lika stora till 
invånarantalet. I Dungens område återfinns en mer blandad bebyggelse än i det där 
Gläntan ligger, som enbart består av flerfamiljsbostäder. Det är ganska många fler 
arbetslösa, bidragstagare och invandrare i Gläntans upptagningsområde än i Dungens. 
Ohälsotalet är också högre i Gläntans omgivningar, och medelinkomsten är lägre än        
i Dungens område. Det finns något fler barnfamiljer kring Dungen, men antalet barn       
i åldrarna 0–5 år är i stort sett detsamma i de båda bostadsområdena. 

Dungen ligger i en fristående lokal i ett äldre villaområde och har öppet fyra efter-
middagar i veckan. Gläntan ligger sin tur i en lokal i ett flerfamiljshus av miljon-
programstyp och har öppet fyra förmiddagar i veckan. Båda verksamheterna har funnits 
länge i de aktuella områdena.  

8.2.4 Tidsaspekten 

Etnografiska fältarbeten förknippas ofta, som redan nämnts, med vissa tidsaspekter 
(Hammersley & Atkinson, 1995). Långvariga fältarbeten har bl.a. fördelen att de kan 
generera en djupare förståelse för det studerade fältet. Det är dock möjligt att genomföra 
goda fältstudier av kortare art, särskilt när den studerade miljön är någorlunda 
överblickbar (Album, 1997; Fangen, 2005; Repstad, 1999). Mitt fältarbete är att 
betrakta som en kortare variant till följd av uppsatsens på förhand uppställda tidsramar. 

                                                 
39 Liksom aktörerna har de medverkande öppna förskolorna och den kommun de ligger i avidentifierats. 
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De öppna förskoleverksamheterna visade sig också, trots sin flexibla utformning, vara 
tämligen stabil och rutinartad till sin inre karaktär (se vidare kap. 9).  

Besöken inplanerades allteftersom fältarbetet utvecklade sig och det förekom perioder 
då jag drog mig tillbaka för att få perspektiv på det insamlade datamaterialet. I fält-
arbeten anses det ofta vara dags för en forskare att dra sig tillbaka när det inte längre 
dyker upp något nytt i relation till de frågeställningar man utgår ifrån. (Fangen, 2005; 
Hammersley & Atkinson, 1995; Repstad, 1997) Under mitt fältarbete anser jag att jag 
hann uppnå denna mättnadskänsla inom de givna tidsramarna.  

8.2.5 Materialinsamlingen 

På grund av studiens syfte och den andra frågeställningen har flera metoder använts        
i fältarbetet. Deltagande observation har dominerat datainsamlingen, men även samtal 
och intervjuer samt dokumentläsning har ingått. Att i ett fältarbete kombinera olika 
metoder kallas ibland metodtriangulering. Genom att använda sig av flera data-
insamlingsmetoder är det möjligt att ytterligare fördjupa och bredda sin förståelse för 
det studerade fältet. (Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson, 1995) 

Under mitt fältarbete har öppet deltagande observation ingått som den huvudsakliga 
datainsamlingsmetoden. Som deltagande observatör utgör forskaren i sig själva 
"undersökningsinstrumentet" (Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson, 1995). Av den 
anledningen beskrivs i det följande min egen roll i fält. Därefter följer en närmare 
redogörelse för de olika metoder jag har använt. 

8.2.6 Min roll i fält 

En deltagande observatör kan inta olika roller. Två möjliga observatörsroller vid öppet 
deltagande kan identifieras; observatör som deltagare och deltagare som observatör.      
I den förstnämnda rollen är observatören fokuserad på observation och deltar inte aktivt 
i gruppens aktiviteter. I den senare rollen involverar sig observatören i gruppens 
aktiviteter, men är inte att räkna som en fullvärdig medlem. (Fangen, 2005; 
Hammersley & Atkinson, 1995) Min roll som öppet deltagande observatör har skiftat 
under fältarbetets gång beroende på situationer och fokus för observationerna. Det är 
också ett tillvägagångssätt som bidrar till att öka kvaliteten i den data som samlas in 
(Fangen, 2005). 

Som observatör i de öppna förskoleverksamheter jag deltagit i, upplevde jag det som 
tämligen lätt att "flyta in". Jag blev alltid mycket väl mottagen av personalen. Till följd 
av min utbildningsbakgrund och lärarstuderandetillhörighet betraktades jag möjligen 
mer som en kollega än en besökare. Bland de återkommande föräldrarna blev jag snart 
ett känt ansikte, för de mer sporadiska besökarna uppfattades jag troligen som en          
"i mängden". Samma reaktioner mötte jag bland barnen. Den öppna förskolan i sig 
utgör en miljö där nya och gamla bekanta kommer och går, och verksamheten skiftar 
från dag till annan. Den är kvinnodominerad, liksom jag är kvinna och min ålder 
överensstämde i stort med de besökande föräldrarnas. Förvisso hade jag inget 
medföljande barn, men det hade å andra sidan inte de närvarande pedagogerna heller. 
Att inleda samtal eller "bara vara" är också naturliga inslag i samvaron i de öppna 
förskolorna (se vidare resultatdelen, kap. 9). 
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8.2.7 Deltagande observation 

Det övergripande syftet med deltagande observationer kan sägas vara att kunna beskriva 
vad människor säger och gör i sammanhang som inte strukturerats av forskaren 
(Fangen, 2005). Det innebär att det är en metod som bjuder på ständiga valsituationer 
för observatören. Därför är, som tidigare berörts, reflektion och självrannsakan viktiga 
inslag under fältarbetet. Att genomföra deltagande observation kan jämställas med att 
utföra två handlingar samtidigt: att samspela med andra på samma gång som man 
studerar vad de tar sig för och säger. Som deltagande observatör är det också av stor 
betydelse att kunna se förbi och bakom det självklara. Det är även viktigt att kunna 
obekantgöra sig inför det dem man studerar. (Fangen, 2005; Hammersley &      
Atkinson, 1995) 

Fördelen med deltagande observation är att man kan komma nära det och dem man 
studerar. På så vis får man en form av förstahandskunskaper, som kan leda till 
förbättrad förståelse och tolkning av fältet. Det man hör kan jämföras med det man ser 
göras och vice versa. Observatören är förvisso selektiv i sitt observerande, men kan 
samtidigt reflektera över träffade val och sorterade intryck samt använda dessa                
i analysen. Därigenom är det "i någon mån möjligt att röra sig utanför deltagarnas 
selektiva perspektiv" (Fangen, 2005, s. 33). 

Att "go native" på det studerade fältet är kanske den största fara som lurar för en 
deltagande observatör. Då mister man bl.a. sin analytiska blick för det som observeras. 
(Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson, 1995) Som jag ser det utgjorde detta aldrig 
något reellt hot under min studie. Därtill var tiden för kort och sammanhanget              
för avgränsat. 

8.2.8 Samtal 

Under ett fältarbete är det naturligt att använda informella samtal för att försöka fånga 
aktörernas tolkningar och uppfattningar om det som man som observatör lagt märke till 
och kanske inte förstår (Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson, 1995; Repstad, 1999). 
Sådana samtal förde jag någon gång vid varje observationstillfälle. Ibland var samtalen  
i förväg planerade utifrån någon fundering som dykt upp under arbetets gång. Oftare 
skedde samtalen emellertid till följd av de situationer som uppstod där och då. 
Personalen inledde regelbundet och aktivt dialoger med mig. Initiativtagaren till de 
flesta av samtalen med föräldrarna var jag. Det inträffade dock att föräldrar sökte direkt 
kontakt med mig.  

Även i samtal som inte initieras av observatören finns mycket användbar information 
om fältet och dess deltagare. Genom att aktivt avlyssna det som sägs mellan aktörerna 
får man tillgång till ledtrådar om perspektiv, funderingar och praktiker som produceras  
i sammanhanget. (Hammersley & Atkinson, 1995) 

Min samtalsinitiering minskade i takt med att jag lärde känna de observerade miljöerna. 
En annan orsak till minskningen var att jag noterade att i den typ av miljö som öppna 
förskolan utgör är samtal den grundläggande beståndsdelen. För att fånga de bland 
deltagarna spontant förekommande samtalen använde jag därför mot slutet en mer 
"tystlåten" variant av deltagande observation. 
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8.2.9 Fältanteckningar 

Fältanteckningar är att betrakta som det traditionella sättet att tillvarata den data som 
observeras och produceras i en etnografisk studie. Det finns inga enhetliga regler för hur 
dessa ska föras, dock en rad rekommendationer. (Fangen, 2005; Hammersley & 
Atkinson, 1995) 

Inga anteckningar eller ljud- och videoinspelningar förekom under mina deltagande 
observationer. Fältanteckningar fördes istället ur minnet, oftast direkt efter 
observationspassen. Detta var ett medvetet val i syfte att bevara den observerade 
situationen så opåverkad som möjligt. Naturligtvis ställer detta krav på observatörens 
minneskunskaper. Dels tränas denna kapacitet upp under fältarbetet (Fangen, 2005), 
dels betraktar jag mitt minne som grundläggande gott. Det ska också påpekas att 
anteckningarna har karaktären av detaljerade referat och innehåller t.ex. få direkta citat. 

Fältanteckningarna utgör det datamaterial som ska analyseras och tolkas, och måste 
därför hålla god kvalitet. Själva fältantecknandet bidrar till att upparbeta en analytisk 
förståelse för materialet. Anteckningarna ska därför vara utförliga och ge en god 
beskrivning av det som observerats och avlyssnats. De ska också avidentifieras och 
förvaras säkert. (Fangen, 2005. Jfr även Hammersley & Atkinson, 1995) 

Jag valde att göra fältanteckningar i datorn samma dag som observationerna         
genomfördes. Som modell använde jag Fangens (2005) förslag till struktur på 
antecknandet (som i sin tur bygger på Schatzman & Strauss, 1973). Således ordnades 
mina fältanteckningar enligt följande rubriker: 

• Observationsanteckningar (OA) 

Anteckningar om vad som ägde rum. Vilka samspel iakttogs och avhördes? 
Vem, vad, var, när och hur är viktiga nyckelord. 

• Teoretiska anteckningar (TA)  

Reflektioner och försök att finna mening i observationsanteckningarna. 
Preliminära analyser, tolkningar, slutsatser, hypoteser och antaganden.  

• Metodologiska anteckningar (MA)  

Påminnelser och instruktioner till mig själv som observatör, kritisk själv-
reflektion. Hur går jag vidare? 

Jag lade också till en egen rubrik, Personliga anteckningar (PA). Under denna samlade 
jag olika sinnesintryck av mer personlig karaktär. Detta gjorde jag eftersom jag 
föreställde mig att dessa intryck skulle kunna bidra med kompletterande information   
till observationerna. 

8.2.10 Etnografiska intervjuer 

I ett etnografiskt inriktat arbete kan det bli aktuellt att röra sig utanför det direkt 
observerade fältet för att inhämta ytterligare information om studerade fenomen 
(Hammersley & Atkinson, 1995). Under fältarbetets framskridande uppfattade jag ett 
behov av kompletterande intervjuer med några företrädare för den öppna förskolan. 
Därför genomfördes intervjuer med en ansvarig kommunalpolitiker samt två chefer    
(på olika nivåer) för de aktuella öppna förskolorna. 
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Den etnografiska intervjun är flexibel och samtalsliknande till sin karaktär. Den genom-
förs dock alltid mot bakgrund av någon övergripande frågeställning. (Hammersley & 
Atkinson, 1995) I de tre genomförda intervjuerna stod öppna förskolans verksamhet och 
dess målgrupper och behov i fokus. De intervjuade informerades i förväg enbart om     
att intervjun skulle komma att handla om öppna förskolan. De garanterades ingen       
anonymitet – vilket accepterades – men har i materialet ändå avidentifierats.  

Varje intervju, som genomfördes på respektive ledningsrepresentants tjänsterum, varade 
ca 45 minuter. Vid en av intervjuerna fördes anteckningar under och direkt efteråt då 
den intervjuade avböjde inspelning. De två övriga intervjuerna bandades efter god-
kännande från informanterna. Därefter genomlyssnades inspelningarna och intervjucitat 
valdes ut och antecknades. Denna selektiva databehandling motiveras av att intervjuerna 
syftade till att kasta kompletterande ljus över vissa fenomen ur ett ledningsperspektiv. 
Det var alltså inte frågan om en analys av enskilda individers personliga föreställningar.  

8.2.11 Mötesobservation 

Under fältarbetet blev jag erbjuden, och accepterade, att delta i ett regelbundet 
återkommande möte med kommunens öppna förskolepersonal. Vid mötet, som varade 
tre timmar, presenterade jag mig kort, men deltog sedan som tyst observatör.             
Inga anteckningar fördes under mötet, däremot direkt efteråt.   

8.2.12 Dokument och artefakter 

Olika sorters dokument och artefakter som existerar på det studerade fältet är av intresse 
för en etnograf. De bidrar med värdefulla aspekter på, och förståelse för, det vardagsliv 
som sker i den studerade miljön. (Hammersley & Atkinson, 1995. Jfr även Fangen, 
2005) Under fältarbetet påträffade jag såväl texter som bilder, fotografier och föremål. 
Dessa har noterats och beskrivits i fältanteckningarna när de under observationerna 
tilldragit sig min eller aktörernas särskilda uppmärksamhet.  

8.2.13 Tid på fältet 

Fältarbetet genomfördes under hösten/vintern 2006, sammanlagt åtta veckor.               
Jag besökte Gläntan vid tio tillfällen och Dungen vid fem, totalt 15 observations-
tillfällen. Att flertalet av observationerna förlades till Gläntan berodde på tidsrelaterade 
skäl kopplade till min egen vardag. Varje observationstillfälle varade i genomsnitt tre 
timmar, totalt omkring 45 h. Till dessa ska läggas det observerade personalmötet         
(ca 3 h) samt intervjuerna (3 x 45 min).  

8.2.14 Att lämna fältet 

Hur man lämnar fältet är också av betydelse i en etnografisk studie. Detta då det kan 
innebära ett känsligt skede för såväl observatören som informanterna till följd av 
uppbyggda relationer. (Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson, 1995) Det är dock min 
uppfattning att lämnandet inte utgjorde ett problem i de miljöer jag vistats i. De båda 
öppna förskolorna bygger förvisso på relationsskapande, vilket dock inte sällan är av 
såväl sporadisk som tillfällig karaktär. 
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8.3 Analys och tolkning 
I det etnografiska tillvägagångssättet antas analys- och tolkningsarbetet av det 
insamlade datamaterialet ske parallellt med själva fältarbetet. Fältanteckningarna utgör    
i sig redan en tolkning av det som har observerats. De parallella analytiska reflektio-
nerna guidar i sin tur observationerna vidare och borgar på så vis för en viss grund-
läggande kvalitet i resultaten. (Hammersley & Atkinson, 1995. Jfr Fangen, 2005)  

Frågan om vad som är analys respektive vad som är tolkning av datamaterial uppstod 
under arbetets gång. Efter vissa överväganden har jag valt att försöka göra en 
organiserande åtskillnad mellan analys- och tolkningsarbetet utifrån Ambrosius 
Madsens (2003) tankar om pedagogisk etnografi. Ambrosius Madsen definierar analys 
som ett sätt att bringa reda och struktur i det insamlade datamaterialet. Därefter sker en 
tolkning av, och reflektion över, det ordnade datamaterialet, ofta i relation till teori. 
Denna organiserande uppdelning av databearbetandet fann jag användbar med hänsyn 
till den övergripande reflekterande hållning som eftersträvas i denna uppsats. Dock 
finns det vissa gemensamma utgångspunkter för analys- och tolkningsprocessen som 
bör framhållas, inte minst konstruktionsaspekten. 

8.3.1 Konstruktion av andra graden 

Både analys- och tolkningsarbetet kan beskrivas som konstruktioner av andra graden. 
Med detta menas den konstruktionsprocess som en samhällsforskare företar sig              
i försöket att förklara de observerade aktörernas handlingar och vardagsvetande              
i relation till vetenskapliga procedurregler. Forskarens begreppsliga konstruktioner är 
således konstruktioner av något på förhand konstruerat, nämligen aktörernas sociala 
konstruktioner av verkligheten. (Kristiansen & Krogstrup, 1999) 

Det konstruerande av andra graden som jag har genomfört baserat på fältarbetet, har 
haft aktörernas föreställningar om öppna förskolan i fokus. Föreställningar som              
i enlighet med Bergers och Luckmanns (1979) teori om konstruktionen av vardags-
verkligheten bygger på socialt producerade för givet tagna kunskaper. Kunskaper som   
i sin tur både objektiveras och institutionaliseras i organisationer och handlingsmönster. 
Att finna föreställningar som bygger på denna form av vardagskunnande innebär därför 
ett sökande efter "det som alla vet", men som just därför sällan klargörs.  

Den norske sociologen Dag Album (1997) har arbetat etnografiskt och påpekar att 
analys- och tolkningsarbetet inte främst är textbundet, dvs. knutet till fältanteck-
ningarna. Istället är det snarare frågan om att med hjälp av anteckningarna återkalla 
bilder och situationer ur minnet. Det är sedan dessa som analys- och tolkningsarbetet 
baseras på. Detta är ett tillvägagångssätt som även jag har använt mig av och som jag 
anser är viktigt att lyfta fram i ett tydliggörande syfte.   

8.3.2 Analys 

Enligt Hammersley och Atkinson (1995) kan analyser av etnografisk data se väldigt 
olika ut, inte minst beroende på det fält som studerats. Ett tillvägagångssätt är att i det 
insamlade datamaterialet finna relationer och skapa teman som strukturerar detsamma. 
Temana kan sedan omvandlas till analytiska kategorier som organiserar materialet 
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ytterligare. Genom att jämföra och relatera dessa kategorier till varandra skapas nya 
kategorier. I kategoriskapandet ingår att kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande 
och innehålla indikatorer.  

Under min dataanalys har jag utgått från Hammersleys och Atkinsons principer för 
kategoriskapande. Kategorigenererandet har vägletts, och inramats, av såväl den 
aktuella, andra frågeställningen som den teoretiska orienteringen mot vardagskunskap 
och "det som alla vet" ("det för givet tagna" enligt Berger & Luckmann, 1979). För att 
finna aktörernas föreställningar om öppna förskolan har jag kontinuerligt ställt teoretiskt 
vägledande frågor till datamaterialet, såsom: Vad är det som sker? Vad är det "alla vet"? 
Hur vet aktörerna detta? Var och hur uttrycks detta allmänna vetande? I relation till   
vem och vad sker detta? Hur styrs aktörerna av vetandet? Hur försvaras och      
bekräftas vetandet?  

I skapandet av strukturerande föreställningskategorier om öppna förskolan har sökandet 
i första hand inriktats mot det generella och gemensamma, inte det enskilt specifika och 
personliga. Under kategoriskapandet har jag pendlat mellan att se till sammanförande 
och särskiljande helheter och delar i materialet. Speglingar och jämförelser mellan de 
olika aktörsgrupperna föräldrar, personal och ledningsansvariga har också skett. Till sist 
redovisas de emellertid var för sig. De slutliga föreställningskategorierna är inom varje 
aktörsgrupp ömsesidigt uteslutande. Kategoribenämningarna är i sin tur formulerade       
i syfte att åskådliggöra aktörsföreställningarna. Som sådana ska de betraktas som 
beskrivande, inte som värdeomdömen.  

8.3.3 Tolkning 

Medan analysen bygger på det insamlade datamaterialet, baseras tolkningen på de 
framanalyserade föreställningskategorierna. Tolkningsarbetet har utförts i relation till 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter och strukturerande begrepp som återfinns i kapitel 
4. Även en reflekterande återkoppling till forskningen i kapitel 2 har skett. För att 
bredda förståelsen av föreställningskategorierna har också referenser till ytterligare 
forskning gjorts. Forskning vars värde för uppsatsen aktualiserats först efter fältstudien.  

8.3.4 Att skriva etnografi 

I den etnografiska metoden är den slutliga, skrivna produkten – etnografin – traditionellt 
förknippad med särskilda överväganden om skrivsättet. Hur den etnografiska text-
produkten skrivs beror på hur etnografen väljer att rekonstruera den omvärld han eller 
hon rapporterar om. Hammersley och Atkinson (1995) utgår från att det i själva 
begreppet etnografi ingår en beskrivning av forskningsprocessen å ena sidan och dess 
textprodukt å andra. De framför även att det inte finns några rätt eller fel sätt att skriva 
etnografi. Dock bör etnografen ta ansvar för hur hon eller han väljer att presentera sig 
själv och andra i den text som produceras.  

Enligt sociologen John van Maanen (1988) finns det tre olika genrer för skrivandet av 
etnografier. Han benämner dessa som "bekännande", "realistiska" och "impressio-
nistiska". I den bekännande är forskarens röst närvarande och i den realistiska hörs 
dennes röst inte alls. I den impressionistiska varianten är syftet istället att genom ett 
kreativt och ofta dramatiskt skrivsätt på olika sätt överraska läsaren. (Jfr Fangen, 2005, 
och Hammersley & Atkinson, 1995) 
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Fangen anser att idag (2005) är det allt vanligare att fältarbetande (sociologer) skriver      
i en mer bekännande stil. På det viset får läsaren inte bara ta del av en berättelse om 
deltagarna, utan också en reflekterande och förtydligande skildring av själva forsknings-
processen. Fangen bedömer att den bekännande stilen även kan användas analytiskt 
eftersom den visar hur forskarens förståelse för fältet växer fram på olika sätt.           
Hon rekommenderar dock en växling mellan bekännande och realistisk stil för att 
undvika att forskaren hamnar i navelskådande fokus. 

Den etnografi jag skapat om realiseringsarenan är utformad mot bakgrund av ett 
fältarbete med etnografiska förtecken (se 8.2.1). Med det menar jag att den etnografiska 
ansatsen främst märks i det att mina egna reflektioner, och min egen roll, framträder      
i analys- och tolkningsavsnitten. Etnografin är således inte att betrakta som en 
berättelse, utan snarare som en berättande – och reflekterande – analys och tolkning av 
det studerade. Jag har strävat efter att använda den av Fangen rekommenderade 
pendlingen mellan realistisk och bekännande stil. Skälen till detta är dels för att öka 
transparensen i studien, dels för att framhålla respekten för de studerade, deltagande 
aktörerna (jfr även Hammersley & Atkinson ovan).   

8.4 Etiska överväganden och reflektioner 
Deltagande observationer reser olika etiska frågor och dilemman. Före, under och efter 
fältarbetet har jag bemödat mig om att följa Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska 
principer. Den öppna förskolans verksamhet är speciell såtillvida att den är frivillig 
samt att både barn och föräldrar deltar. Nya föräldrar och barn tillkommer från dag till 
annan, medan andra faller ifrån. För att kunna inkludera barn i en studie måste samtliga 
föräldrars tillstånd inhämtas. Redan på planeringsstadiet beslöt jag mig därför av 
praktiska skäl att inte särskilt studera barnen. Genom att fokusera på verksamheten 
mellan de vuxna fångas dock även en stor del av barnens aktiviteter in. Barnen är            
i högsta grad närvarande och centrala i de öppna förskolor som jag har besökt. 

Inledningsvis informerade personalen föräldrarna om min kommande närvaro,          
bl.a. sattes informationsbrevet om mitt uppsatsarbete upp på anslagstavlor (se bilaga). 
Därefter introducerade jag mig själv inför de, för mig, nya föräldrar som dök upp vid 
varje besök. Vecka för vecka anslogs vilka dagar och tider jag planerade att delta i verk-
samheten. På det sättet kunde föräldrarna välja att avstå från att närvara då jag besökte 
öppna förskolan. Ingen gång under fältarbetet kom det emellertid till min kännedom att 
någon valt att inte komma, eller vänt i dörren, p.g.a. av min närvaro. 

Jag har inte heller upplevt min närvaro som störande, snarare har den väckt viss 
nyfikenhet, särskilt på vad jag "kommit fram till". På denna fråga svarade jag dock alltid 
medvetet ganska svävande. Motivet till detta var att jag inte ville påverka den 
observerade verksamheten för mycket. Däremot upplyste jag om att den färdiga 
uppsatsen skulle komma att delges respektive öppen förskola. 

För att i så hög grad som möjligt bidra till de i studien deltagande aktörernas anonymitet 
har jag vinnlagt mig om att presentera resultaten på ett sätt som gör det svårt för någon 
utanför de båda öppna förskolorna att identifiera dem. Däremot är det både möjligt och 
högst troligt att enskilda personer känner igen egna och andras uttalanden och 
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handlingar. Där det har känts angeläget, men inte ansetts påverka resultatet, har jag 
vidtagit vissa ytterligare avidentifierande justeringar. Vidare är samtliga förekommande 
namn fingerade. 

Jag vill också beröra dilemmat med att en deltagande observatör kan konfronteras med 
uppgifter som manar till funderingar över om de bör föras fram offentligt eller inte.   
Det kan även inträffa situationer som observatören blir ombedd att inte avslöja eller föra 
vidare. Båda varianterna har förekommit under mitt fältarbete. Jag har i dessa fall tolkat 
de forskningsetiska reglerna som att de observerades integritet går före undersöknings-
resultaten. Dessa situationer förekommer på sätt och vis ändå i materialet eftersom de 
utgör en del av min samlade kunskap om, och förståelse av, det studerade fältet. 
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9. Realiseringsarenan öppna förskolan  
– resultat 

I det följande skildras den öppna förskoleverksamhet som jag observerat, analyserat och 
tolkat under mitt fältarbete. Skildringen är tredelad. Den första delen syftar till att skapa 
en vägledande bakgrundsbild. Det är mot denna bild de aktörsföreställningar om öppna 
förskolan som tar gestalt i den andra delen ska förstås. I den tredje delen tolkas dessa 
aktörsföreställningar i relation till teori och forskning. Där besvaras även uppsatsens 
andra frågeställning. 

9.1 Del I – En vägledande bakgrundsbild 
Denna första del inleds med en redogörelse för min förkunskap om öppna förskolan 
inför fältarbetet. Dungen och Gläntan presenteras sedan närmare i fråga om miljö, 
vardaglig aktivitet och aktörer. Därpå följer en skildring av mitt första möte med 
verksamheten samt en kommentar om fortsättningen. Efter detta återges mötes- och 
samtalsformer i de båda öppna förskolorna. Min förkunskap, kontextbeskrivningarna av 
Dungen och Gläntan samt mötes- och samtalsformerna speglas slutligen i resultat från 
Bergs och Zetterströms studie från mitten av 1980-talet. Syftet med speglingen är att 
skapa ett perspektiv på de omkring 20 år gamla forskningsresultaten.  

9.1.1 Min förkunskap 

Med mig in i fältstudien tog jag formuleringsarenans samlade föreställning om öppna 
förskolan som en: 

väl förvaltad och sällan ifrågasatt kunskapstradition om en förebyggande verksamhet för      

barn via föräldrarna. Det som ska förebyggas är (familjens) isolering och bristande 

föräldraskap. (s. 42)  

Mot bakgrund av formuleringsarenans föreställning, och den kunskapssökning som 
ledde mig fram till denna, förväntade jag mig att finna följande på realiseringsarenan: 

I öppna förskolan kommer jag att möta en verksamhet som sjuder av liv och aktiviteter. 

Lokalerna är trivsamma och hemlika, med många leksaker. Barnen är i skiftande åldrar, men 

många är yngre än ett år. Besökarna är både mammor och pappor. Någon form av daglig 

sångsamling förekommer, liksom fika och samtal. Kontaktsökandet är tydligt. Föräldrarna 

kommer att vara råd- och stödsökande, inte minst hos personalen. Troligen förekommer någon 

form av riktad gruppverksamhet. Besökargrupperna skiljer sig också åt beroende på                

de olika närområdenas karaktär. (Ur mina fältanteckningar, 2006-10-05, inför det första 

observationstillfället.) 

Utifrån dessa antaganden inledde jag fältarbetet.  
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9.1.2 Kontextbeskrivningar av de öppna förskolorna 

För att öka inblicken i den av mig studerade öppna förskolevardagen, följer först två 
kortfattade kontextbeskrivningar av hur "en vanlig dag" på respektive öppen förskola 
kan gestalta sig40. Därefter presenteras aktörerna i Dungen och Gläntan; personal, 
föräldrar och barn. 

9.1.2.1 Dungen 

Dungen ligger i ett skogsparti i ett äldre villaområde. Verksamheten är inrymd i ett 
fristående enplanshus. Det finns inga direkt synliga skyltar om att det bedrivs en öppen 
förskola i huset. Ett staket omgärdar tomten, på vilken det bl.a. finns en sandlåda och en 
rutschbana. Ytterdörren står öppen och i mån av tid kommer personalen och möter upp    
i den stora kombinerade hallen och kapprummet. I anslutning till hallen/kapprummet 
ligger två toaletter och personalens kontor. Efter hallen/kapprummet kan man välja att 
ta till vänster, via "köket", eller till höger, via det "mindre lekrummet", in till det "stora 
lekrummet". Det finns många fönster i huset. Flertalet av persiennerna är ofta ned-
dragna, men uppfällda. 

Dungen har öppet eftermiddagar, 13.00–16.00, förutom måndagar då det är stängt.        
På förmiddagarna används lokalen som förskola.  

Flertalet av föräldrarna anländer 13.00–14.00. I hallen/kapprummet finns en del 
kommuninformationsfoldrar. Rummet domineras i övrigt av bilder på de barn som går    
i förmiddagarnas förskoleverksamhet. Efter att ytterkläderna hängts av fortsätter 
besökarna oftast direkt in till det "stora lekrummet".  

I det "stora lekrummet" står flera stolar och bord för både barn och vuxna, en soffa, 
några utspridda mindre stolar samt en "hem-/dockvrå". Intill soffhörnan finns en 
bokhylla, med böcker för både barn och vuxna (om barn). Ovanför "hem-/dockvrån" 
sitter en anslagstavla om öppna förskolans verksamhet. Här hänger bl.a. ordningsregler, 
pysseltips samt en närvarolista. När föräldrarna kommer in i rummet blir de i regel 
påminda om att skriva upp sin närvaro på listan. Nedanför anslagstavlan finns en 
mindre väggspegel. På en vägg intill sitter texter med öppna förskolans sånger. Väggar 
och fönster domineras i övrigt av förskoleverksamheten och material tillhörande denna. 
I taket hänger flera mobiler. 

På golvet i "stora lekrummet" placerar personalen ut leksaker. Mängden leksaker utökas 
sedan av ytterligare föräldra- och barnval. En del leksaker står för högt placerade för att 
barnen ska kunna nå dem på egen hand. I det "lilla lekrummet" finns fler leksaker och 
en s.k. bilmatta. Detta rum används mest när det är många besökare. 

Klockan 14.00 är det sångsamling på golvet i det "stora lekrummet". De flesta av 
eftermiddagens besökare har kommit tills dess. Barnen sitter oftast i knäet på sina 
föräldrar, men en del barn sitter även i mitten av ringen. Samlingen leds av personalen 
och varar ungefär tio minuter. Den avslutas med en uppmaning till att "nu är det fika". 
Fikat har personalen dukat fram i köket. Många föräldrar och barn stannar dock för de 

                                                 
40 Det ska förtydligas att det är frågan om en vardag som den ter sig under höst-/vinterhalvåret. Under vår-

/sommarhalvåret sker sannolikt delar av verksamheten utomhus. 
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mesta kvar på golvet i rummet. Övriga föräldrar och barn beger sig ut till "köket" för att 
hämta fika eller ordna med medhavd barnmat. De återvänder sedan oftast in till borden   
i det "stora lekrummet". När det är många besökare händer det att även köksbordet 
utnyttjas.  

Efter fika- eller matstunden stannar besökarna i allmänhet en stund till. De flesta sitter 
på golvet i "stora lekrummet", eller på intillstående låga stolar. Personalen rör sig bland 
besökarna och tar del i olika samtal och situationer som uppstår. De uppmärksammar 
särskilt barnen på olika leksaker, eller på mobilerna i taket. Någon förälder befinner sig 
inne i "hem-/dockvrån" med sitt barn, ibland även med andras barn. Runt 15.15-      
tiden börjar hemgången. Då är barnen ofta trötta och/eller så ska syskon hämtas        
från andra aktiviteter. Personal och föräldrar hjälps åt att städa undan disk och     
leksaker allteftersom. 

9.1.2.2 Gläntan 

Öppna förskolan Gläntan ligger i nedre botten av ett flervåningshus av s.k. miljon-
programstyp. Utanför finns en liten staketinhägnad gård, med bl.a. en sandlåda. 
Runtomkring ligger andra, liknande hyreshus. Flera skyltar talar om att här finns en 
öppen förskola. För att komma in måste man ringa på ytterdörren. Dörren öppnas av 
någon ur personalen som samtidigt hälsar välkommen.  

Väl innanför dörren återfinns en liten hall från vilken ett större kapprum, personalens 
kontor och ett förråd kan nås. Efter kapprummet kommer man in i "lekrummet", som 
sedan följs av "matrummet", "pysselrummet" och "köket". Rummen ligger alltså efter 
varandra. Mellan hall och kapprum, liksom mellan pysselrum och kök finns låga 
grindar. I fönstren hänger gardiner och det står växter i karmarna. Lokalen ger ett     
ljust intryck. 

Gläntan har öppet alla förmiddagar utom måndagar. Två av dagarna är det öppet  
09.00–12.00, de övriga dagarna 09.00–13.00. På onsdagarna är det gemensam sopp-
lunch för dem som vill. Det är då personalen som lagar maten. 

Strax efter 09.00 börjar besökarna komma. Direkt i hallen uppmanas de flesta av 
personalen att skriva upp sig på närvarolistan som hänger där. En del gör detta själv-
mant. I kapprummet finns en anslagstavla om aktiviteter som framöver planeras på 
öppna förskolan, t.ex. sopplunch, BVC-besök och gruppfotografering. Även informa-
tion om aktiviteter i kommunen kan hämtas här. Ovanför klädkrokarna finns gruppfoton 
av tidigare öppna förskolebesökare. På övriga väggar sitter små dikter och tänkespråk 
uppsatta. På golvet står en liten rutschbana i plast.  

Barn och föräldrar väljer oftast att efter att ytterkläderna tagits av vistas i nästföljande 
rum, "lekrummet" – och där vanligen på golvet. I detta rum finns, förutom leksaker och 
en stor väggspegel, också dynor, en soffa och ett par stolar. De flesta leksakerna kan 
barnen nå utan de vuxnas hjälp. 

"Pysselrummet" är ganska litet, men välfyllt och välorganiserat. Det är det rum som 
utnyttjas minst, och då mest för gipsavtryck av barns händer och fötter. På dörren till det 
förråd som tillhör rummet finns tips på pyssel. "Köket" intill används mest av perso-
nalen, men är även öppet för besökarna. Matrecept och kokböcker finns här att ta del av. 
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Klockan 10.00 är det personalledd sångsamling på golvet i "lekrummet". Majoriteten av 
besökarna under öppethållandet kommer till denna. Sångtexterna finns uppsatta på 
väggarna i rummet. Under sången sitter vanligen barnen i sina föräldrars knä. 
Samlingen varar ca tio minuter. Efter sångstunden är det fikadags. Då har personalen 
ställt fram en fikavagn i "matrummet". I detta rum finns ett avlångt bord med sittplats 
för tiotalet vuxna och barn. Barnstolar och en spjälsäng står intill. Det finns även ett 
barnbord och tillhörande stolar i mindre format. På motsvarande sida finns en bokhylla 
med barn- och vuxenböcker (om barn) samt information på temat "råd och rön".          
På väggen bakom matbordet sitter två stora anslagstavlor med samhällsinformation.   
Vid bordet samlas och turas barn och föräldrar om allteftersom barnen blir hungriga.     
I samband med att barnen får någon medhavd mat att äta, fikar de flesta föräldrar. 
Personalen rör sig mellan rummen och besökarna. De inleder eller deltar i samtal        
och småprat. 

När barnen ätit klart börjar det bli dags för en stunds vila för barnen. De flesta föräldrar 
och barn går då hem. En del föräldrar och barn stannar dock kvar en stund till, särskilt 
de som har kommit senare. De flesta besökare återvänder då ut till "lekrummet" tills det 
närmar sig stängningsdags. Alla besökare förväntas ställa i ordning och plocka undan 
leksaker efter sig innan de går. Ofta får de hemgående föräldrarna en extra påminnelse 
om att fylla i närvarolistan. 

9.1.2.3 Personal och besökare 

Dungen och Gläntan har vardera två kvinnliga pedagoger anställda, samtliga med lång 
erfarenhet av barnomsorg/förskola i allmänhet och av öppna förskolan i synnerhet.      
Tre av pedagogerna har arbetat länge på samma plats, den fjärde har just återvänt till 
öppna förskolan efter en sejour inom skolan. 

Under fältarbetet är majoriteten av de besökande föräldrarna i Dungen och Gläntan 
föräldralediga mammor. En knapp fjärdedel av besökarna är föräldralediga pappor. 
Uppskattningsvis möter jag ett femtiotal föräldrar. Deras ålder varierar, och det 
förekommer en hel del flerbarnsföräldrar. Barnen är också i spridda åldrar, allt från 
några månader upp till omkring 18 månader. Endast vid ett fåtal tillfällen deltar lite 
äldre barn. Det är då oftast frågan om barnomsorgs- eller skollediga syskon. 

9.1.3 Mitt första möte 

Under mitt första möte med de öppna förskolornas verksamhet (först Gläntan, sedan 
Dungen) blir jag omgående varse att verksamheten så gott som uteslutande kretsar kring 
barnen, med det/de egna barnet/barnen i absolut centrum. Att så att säga främmande-
göra mig för det jag möter utgör därmed inga problem. Det är också en stark känsla av 
utanförskap som dominerar mitt första möte. Utanförskapskänslan har inte något som 
helst samband med det bemötande jag får. Jag blir tvärtom mycket väl mottagen av alla 
närvarande och stämningen är trivsam, liksom lokalerna. Men känslan av att inte förstå 
varför man vill vistas i en öppen förskola är påfallande för mig. Anmärkningsvärd är 
även upplevelsen av att min blick oavbrutet söker sig till barnen. Denna dragning kan 
jag förvisso raskt konstatera att jag delar med de flesta närvarande – allt ljus är 
sannerligen på barnen! Eftersom jag av etiska skäl beslutat mig för att inte studera 
barnen, blir jag dock bekymrad över fenomenet. 
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Efter de första besöken i Dungen respektive Gläntan är jag fylld av tvivel. Hur ska jag 
kunna fånga och skildra något av det händelselösa jag just mött – och dessutom föresatt 
mig att fortsätta möta? Och hur kan denna tråkiga verksamhet som jag just besökt ge 
upphov till den "lovsångskör" jag fann under mina studier av formuleringsarenan? 

9.1.3.1 Fortsättningen 

Efter att de första förvirrande och nedslående intrycken lagt sig, låter jag mig vägledas 
av min känsla av främlingskap inför verksamheten. Min inledande oro över etiken och 
barnen avtar allteftersom jag får inblick i de vuxnas närvaro. Att "go native" innebär 
heller aldrig någon fara, det tycks mig dessutom omöjligt utan egen föräldra-
skapserfarenhet. Det innebär att alla mina observationer, liksom analys och tolkning av 
dem, präglas av en närvarande men fortsatt utanförståendes hållning.  

Vartefter fältarbetet fortskrider börjar det tråkiga och händelselösa transformeras till 
betydelsebärande delar. Att besöka eller arbeta i öppna förskolan har fler undertoner än 
jag först kunde ana. I allt det vardagliga finns många nyanser, såväl förenande som 
särskiljande. Som extra viktiga informationskällor framstår bl.a. mötes- och samtals-
formerna i Dungen och Gläntan. 

9.1.4 Om mötes- och samtalsformer 

Att särskilt fokusera på samtals- och mötesformerna motiveras av att dessa antas utgöra 
två grundläggande beståndsdelar i den öppna förskoleverksamheten: Öppna förskolan 
betraktas allmänt som en plats för just möten och samtal (se kap. 7). 

Under ett kort tag upplever jag de öppna förskoleverksamheterna som en förvirrande 
blandning av något mycket välbekant och på samma gång främmande. Till sist kommer 
jag underfund med att det som känns bekant är de fysiska miljöernas förskolelika 
karaktär, som jag har en del erfarenhet från. Sångsamlingarna förstärker denna bild.   
Det främmande består i att föräldrarna är närvarande och styrande, och att många barn 
är yngre än de yngsta barnen i förskolan. Jag vill i sammanhanget framhålla intrycket av 
att barn och föräldrar rent faktiskt står i de öppna förskolornas verksamhetscentrum, 
medan personalen intar en mer undanskymd roll. I detta ligger ingen värdering från min 
sida, utan ett konstaterande. Det är också en iakttagelse som ligger i linje med öppna 
förskolans verksamhetsidé: det är besökarna och deras behov som skapar verksamheten, 
och det är utifrån denna premiss personalen har att arbeta. 

I förhållande till min förkunskap vill jag speciellt lyfta fram aktivitetsaspekten. Den av 
mig förväntade aktiviteten i öppna förskolan hade jag främst satt i samband med 
föräldrarna. Det var de som i verksamheten skulle uttrycka klara behov av kontakt-
skapande, liksom av stöd och rådgivning. Aktiviteten visar sig emellertid oftare vara 
kopplad till barnen. Att sätta barnen i centrum skulle kunna sägas förekomma i renodlad 
form i Dungen och Gläntan. Här är det i första hand barnens behov som kommer till 
uttryck, efterfrågas och uppfylls av de vuxna.  

I öppna förskolans verksamhetsidé ingår att föräldrarna tar fullt ansvar för sina barn 
under vistelsen. Barnens låga ålder i Dungen och Gläntan sätter därför vissa ramar för 
föräldrarnas deltagande, vilket visar sig i både mötes- och samtalsformerna.  
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9.1.4.1 Mötesformer 

En vanlig företeelse i Dungen och Gläntan är att de vuxna samlas kring barnen på 
golvet. De vuxna intar då något av en aktiv observatörsroll – de rycker in när barnet 
behöver stöd, hjälp, avledas eller avbrytas av något skäl. I övrigt är barnen förhållande-
vis fria i sin samvaro med leksaker, andra barn och även vuxna. Det framgår klart att 
barnens, såväl det egna som andras, interagerande är något som intresserar och 
engagerar föräldrarna (liksom barnen, se vidare under 9.2.4). 

Golvet formar en "social träningsarena". Till denna hör ett regelverk som framförallt 
blir tydligt när föräldrarna reglerar eller avbryter sina barns sociala deltagande.   
Förutom att barnen inte ska göra andra barn illa, är det viktigt att de delar med sig, och 
tål konkurrens om t.ex. leksaker. Ledsna, arga och upprörda barn tas ofta ur det sociala 
sammanhanget. Många föräldrar lämnar öppna förskolan när barnen börjar kinka           
– något som gärna kommenteras högt av föräldern: "Nu är det dags att gå hem, tror 
jag!". Det framstår överlag som viktigt att i tid kunna avläsa och tolka sitt barns 
signaler. De föräldrar som uppfattas dröja med detta, t.ex. låter sitt barn gråta för länge 
på egen hand, ges ofta undrande blickar. Här kan dessutom nämnas att pappor överlag 
avvaktar ingripanden längre än vad mammor gör, oavsett den situation som barnet är 
involverat i.  

Eftersom barnen befinner sig i ett så odelat blickfång framstår Dungen och Gläntan som 
mötesplatser för i första hand barnen. De vuxnas mötesformer har mer karaktären av det 
som sker på ett barntillåtet "mingelparty" eller "fikaställe". Besökarnas sammansättning 
och antal avgör från gång till annan vilken möteskaraktär som tar form.  

"Mingelparty"-beteckningen kan förklaras som en lite stelare, och mer välbesökt 
mötesvariant, medan "fikaställe"-beteckningen antyder en mer avspänd samvaroform 
med färre besökare. Emellertid ska påpekas att de som står för fikandet företrädesvis är 
barnen, förvisso med benäget bistånd från sina föräldrar. Fikandet har för övrigt en mer 
gemensam prägel under förmiddagarna. 

Personalens yttersta ansvar för verksamheten blir extra tydligt när förstagångsbesökare 
anländer. Det framgår att det så gott som uteslutande är personalens uppgift att ta hand 
om och introducera dessa till verksamheten. Eventuell presentation inför andra överlåts 
dock i regel till den enskilda besökaren. Oftast består denna av ett allmänt hej till de 
närvarande. Vid flera tillfällen kan jag observera förstagångsbesökande föräldrar som 
inte talar med någon annan än personalen och sitt barn (trots personalens 
sammanförande ansträngningar). 

Barnens möten – med varandra, andra vuxna och verksamheten – står i fokus för 
flertalet av föräldrarna. Det är t.ex. bland föräldrarna vanligare att minnas andra       
barns namn än de vuxnas. Det kan hänga samman med att föräldrarna i samvaron på 
golvet oftare frågar efter barnens namn (och ålder) än föräldrarnas. Några föräldrar 
kommenterar även spontant att de har lättare att känna igen de besökande barnen än 
deras föräldrar.  

Som en kontrast till ovan barncentrerade mötesbetraktelse kan den "uppförandekod" för 
de vuxna jag tycker mig skönja ställas. I samtal med och mellan föräldrar beskriver 
föräldrarna vuxna öppna förskolebesökare som öppna, sociala och utåtriktade.  
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Att "bjuda till" anses av flera föräldrar som viktigt. Samtidigt är det inte comme il fault 
att låta sitt barn röra sig för mycket på egen hand. När andra vuxna än föräldern får 
rycka in för ett barns skull ligger irritationen i luften. 

En ganska ny besökare i Dungen uttrycker sin upplevelse av verksamheten som att det 
är lättare för sonen, eftersom han slipper oroa sig för att göra fel eller bort sig. Pappan     
i fråga känner sig även osäker på i vilken grad han förväntas leka med sonen, och om 
det är i sin ordning att sonen får leka på egen hand, om än under uppsikt.  

Att mötas i Dungen och Gläntan är således för både barn och föräldrar behäftat med 
vissa uppförandenormer. Gemensamt tycks vara betoningen på "det sociala".  
Hårddraget kan sägas att föräldrarna förväntas vara sociala medan barnen förväntas bli 
sociala. Personalens roll är också social. Föräldrarna uppfattar dem som snälla, trevliga 
och personliga. Personalen å sin sida arbetar för att påverka och underlätta de sociala 
relationerna. De vinnlägger sig om att skapa en trivsam, omgivande miljö. 

9.1.4.2 Samtalsformer 

Formerna för samtal i Dungen och Gläntan och vad dessa innehåller kan mer eller 
mindre direkt relateras till barnen i allmänhet och deras ålder i synnerhet. Föräldrarnas 
"fysiska bundenhet" till barnen sätter särskilda ramar för samtalen mellan de vuxna. 
Med koncentrationen förlagd till barnet tenderar samtalen att bli ryckiga, kommentars-
artade och ofta avbrutna. Samtalen är barnfokuserade, och handlar främst om det som 
sker med barnet här och nu. Inte sällan uppstår långa, tysta perioder bland de vuxna, då 
koncentrationen är helt förlagd till barnens aktiviteter. 

När föräldrarna i Dungen och Gläntan har något speciellt på hjärtat inleder de gärna 
samtal om detta direkt vid ankomsten till öppna förskolan. De vänder sig då i allmänhet 
till både personal och andra föräldrar. Dessa öppet stöd- och rådsökande samtal rör 
under fältarbetet företrädesvis aktuella händelser kopplade till barnomsorg. Sömn, mat, 
sjukdomar, BVC och Försäkringskassan är andra vanliga teman under perioden. Särskilt 
Försäkringskassan får utstå mycket kritik och upplevs av föräldrarna stå för ett svårför-
ståeligt myndighetsutövande. Besök på BVC tenderar å andra sidan att hos föräldrarna 
ge upphov till normalitetsfunderingar beträffande barnen. Dessa funderingar kopplas 
inte sällan samman med BVC-personalens personligheter. Under observationsperioden 
är emellertid det allra vanligaste samtalsämnet bland föräldrarna den omfattande 
barnomsorgskön. Köerna, platsbristen och val av (vilken) dagmamma eller (vilken) 
förskola ventileras ofta och framstår som en källa till både oro och stress. Huruvida 
barnomsorgsproblematiken är av tillfällig art eller ej är svårt att bedöma. Enligt 
personalen i Dungen och Gläntan finns idag en tendens till att föräldrar alltmer oroar sig 
för just barnomsorgen. Förr var det snarare arbetslöshet som stod på agendan. Jag kan 
också konstatera att familjedaghem inte är att föredra i Dungen. För några föräldrar där 
är familjedaghem en nödlösning i avvaktan på en förskoleplats. I Gläntan är däremot 
plats hos dagmamma populärt, men samtidigt svåruppnåeligt till följd av platsbrist. 

Föräldrarnas stöd- och rådsökande tar ofta karaktären av ett sökande efter bekräftelse. 
Vanligen inleds denna form av samtal med ett framförande om att föräldern i fråga 
redan vet hur något ska eller bör vara, även om det av någon anledning inte blivit eller 
blir så. Ofta förekommande teman för dessa samtal är under observationsperioden barns 
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sömn- och matvanor. Den vuxen, förälder eller personal, som inte uppmärksammar 
denna "markering" och istället ger oombedda råd, riskerar att ignoreras eller avsnoppas. 
Däremot tas uttryckligen efterfrågade råd tacksamt emot. Att framstå som okunnig är 
något som de flesta föräldrarna i Dungen och Gläntan tycks vilja undvika. 

Majoriteten av föräldrarna är inte heller benägna att instämma i att de lär sig något av 
andra föräldrar eller i öppna förskolan över huvudtaget. Den föräldrautbildande tanken 
avfärdas generellt. Flera föräldrar uttrycker klart att de vill "köra sitt eget race" och vara 
"expert på sitt eget barn". Det man inte vet uppfattas som lätt att ta reda på. De främsta 
kunskapskällorna är anhöriga och vänner, men även Internet. I enskilda samtal, och 
efter en stunds betänketid, berättar dock några föräldrar att andra barns kläder har 
inspirerat till praktiska klädinköp.  

I båda öppna förskolorna förekommer under observationsperioden en tillfällig 
mataktivitet, Matstart, som belyser detta allmänt avvaktande förhållningssätt till andras 
"expertvetande". Matstart är ett informationsprojekt i Hushållningssällskapets regi. 
Inför aktiviteten, till vilken krävs föranmälan, verkar intresset bland föräldrarna stort. 
Men när föreläsningen väl går av stapeln återfinns en märkbart reserverad hållning 
bland majoriteten av föräldrarna i Gläntan. Flera föräldrar passar på att framföra att de 
antingen redan ger sina barn bra mat eller att barnen helt enkelt inte gillar viss mat.        
I Dungen, där jag inte närvarar under aktiviteten, rapporterar personalen efteråt att 
många föräldrar uteblev och de som närvarade inte var så förtjusta i den mat som 
omtalades och bjöds. 

9.1.5 Då och nu – en jämförelse med Bergs och Zetterströms studie  

I kapitel 2 presenterades den hittills enda forskningen om kommunala öppna förskolan, 
Bergs och Zetterströms studie från mitten av 1980-talet. En jämförelse mellan Bergs 
och Zetterströms studie och mina observationer innebär en jämförelse mellan ett då och 
ett nu som spänner över 20 år. Det är också en spegling som bidrar till att ytterligare 
belysa mitt möte med två öppna förskoleverksamheter av idag. 

Den största, och mest avgörande, skillnaden är att de besökande barnen i Dungen och 
Gläntan är betydligt yngre än barnen var i studien från 1980-talet. Då förekom t.ex. 
särskilt organiserade och pedagogledda gruppaktiviteter för de äldre barnen, i vilka 
föräldrarna inte deltog. Åldersförskjutningen nedåt bland barnen sätter som ovan 
framförts en helt annan prägel på dagens verksamhet. Föräldrarna är numera fysiskt 
tämligen "bundna" till barnen, och ofta till golvet som är den yta barnen helst rör sig på. 
I Bergs och Zetterströms forskning skildrades hur föräldrarna (mammorna) hand-
arbetade, lagade kläder och pysslade medan barnen lekte runt omkring, eller befann sig  
i någon gruppaktivitet ledd av personalen. Huruvida föräldrar idag handarbetar och 
pysslar mindre kan jag inte uttala mig om. Dock kan det konstateras att deras barns 
ålder kräver en uppmärksamhet som inte främjar dessa former av sysselsättning. Vid ett 
tillfälle kan jag exempelvis observera en mamma som kommer till Dungen för att pyssla 
med gipsbokstäver till en namntavla. Under tiden pysslandet pågår, får personalen och 
andra föräldrar passa hennes medföljande barn. När mamman är klar avslutar hon med 
att hög röst lova att vara mer social vid nästa besök. 
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Att göra gipstavlor av barns fötter och händer är det enda övriga "pysslande" som jag 
träffar på i Dungen och Gläntan. Det är å andra sidan ganska vanligt förekommande       
i både Dungen och Gläntan – och följer i princip samma procedur. Personalen blandar 
till gips och förbereder för trycket. När det är klart, tillkallas förälder och barn.          
Inga andra besökare bör finnas i närheten. Medan föräldern förmår barnet, som ofta är 
mer eller mindre motvilligt inställt, att trycka sin hand och fot i gipset avleder 
personalen barnets uppmärksamhet. Gipstavlorna ges sedan bort till släktingar eller 
behålls som minne. En pappa förklarar att gipstavlan är en del i dokumentationen av 
dotterns barndom. 

För de föräldrar som Berg och Zetterström studerade upplevdes vardagen – och 
omgivningen – vara fylld av en negativ syn på föräldrar som går hemma med sina barn. 
Idag är situationen snarare den motsatta. Vårdnadsbidragsdebatten under senaste 
valrörelsen är ett exempel på detta. Många av de föräldrar jag möter vittnar om att de 
vill stanna hemma längre med sina barn. Detta skulle kunna förstås som ett försök att 
leva upp till en motsvarande trend i samhället; att stanna hemma med barnen så länge 
som möjligt antas vara bra för dem. Denna trend ger flera föräldrar, både mammor och 
pappor, möjligen uttryck för när de inför mig och andra faktiskt ursäktar sig för att de 
snart måste börja jobba igen.  

Öppna förskolan som problemlösning på föräldraskapets krisupplevelse, ensamhet och 
isolering var en av Bergs och Zetterströms "käpphästar". Men detta är inte riktigt den 
bild som föräldrarna jag träffar förmedlar. Snarare framtonar bilden av föräldraskapet 
som ett relativt välkommet och välplanerat projekt i vilket barnets bästa är förälderns 
främsta uppgift. Åtskilliga föräldrar, såväl mammor som pappor, uppger också att de 
hemmavid "slåss" om att få vara den som är hemma med barnet/barnen längst. 

Föräldrarnas projektorientering var något som Berg och Zetterström i sin forskning 
mycket starkt vände sig emot. De menade att öppna förskolans främsta uppgift var att 
socialisera in föräldrar i ett tillvaroorienterat förhållningssätt, att "bara vara".            
Detta förhållningssätt ansågs öppna förskolan särskilt skickad att utveckla. Även jag 
möter en del föräldrar som framför just tankar om att "bara vara". Detta bör dock ses       
i ljuset av att dessa tankar nästan alltid åtföljs av utsagor om öppna förskolan som något 
av ett måste för barnet och dess utveckling.  

Liksom den av Berg och Zetterström studerade personalen, ser även den personal som 
jag möter att föräldrar idag behöver öppna förskolans "bara vara"-möjlighet. Inte minst 
för barnens skull, som idag anses bli stressade av föräldrarnas alla inplanerade 
aktiviteter (se mer 9.2.2.1). I likhet med Berg och Zetterström kan jag märka att det        
i personalens arbetssätt finns drag av projektorientering, i synnerhet i Gläntan. 
Önskemål och funderingar kring riktade gruppaktiviteter är ett sådant exempel därifrån. 
Denna önskan kan även kopplas till en strävan att visa överordnade "att man gör något", 
gärna för "rätt målgrupp". 

Berg och Zetterström var i sin forskning mycket kritiska, rentav fördömande, till 
projektorienterade föräldrar, vilka de främst ansåg finnas bland papporna. Under mitt 
fältarbete möter jag företrädesvis "projektorienterade" föräldrar, både pappor och 
mammor. En av papporna förklarar t.ex. att han gärna besöker verksamheten utan att 
säga ett ord till någon annan vuxen. Det är nämligen dotterns behov som enligt honom 
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står i centrum. Samma pappa är dock en del i det enda konkreta nätverksskapande som 
jag hör talas om: Det är tre fäder som allteftersom börjar träffas dagtid utanför öppna 
förskolan. De går då och fikar eller lunchar. Även gemensamt julklappshandlande 
planeras. Samma pappor hade innan de börjar umgås förklarat att de saknar pappa-
grupper av den typ som mammor har tillgång till. 

Sångsamlingen, som under Bergs och Zetterströms fältarbete emellanåt ställdes in,        
är idag kanske det mest centrala inslaget i Dungen och Gläntan. Besökarna försöker 
komma i tid till denna. Öppna förskolan som "kaffestuga" var en beteckning som Berg 
och Zetterström kraftfullt vände sig mot.41 Fikastunden i Dungen och Gläntan spelar 
fortfarande en väsentlig, om än symbolisk roll (se även 9.2.2.3). Idag verkar det istället 
vara barnens ätande som utgör "fikandet". Det är runt barnens ätande som föräldrarna 
kan samlas, särskilt vid förmiddagstid. En del föräldrar värdesätter detta särskilt.      
Dock inte utifrån möjligheten till samtal, utan istället som "positiv förstärkning" till 
barnets ätande. En del barn uppfattas nämligen äta bättre när de ser andra barn äta. 
Uppmärksamheten är under denna "fikastund" således främst riktad mot det egna 
barnet. Samtalen kring matbordet är därför med största sannolikhet av en annan   
karaktär än de kaffestugesamtal som Berg och Zetterström mötte, såväl till innehåll som 
till struktur. 

Besökarnas sammansättning antogs i Bergs och Zetterströms forskning vara beroende 
av den öppna förskolans lokalisering. Lokaliseringen förväntade jag mig skulle ge 
utslag även i de av mig observerade öppna förskolorna. Detta antagande visar sig 
stämma endast delvis. I Dungen, som ligger i ett mer välbärgat område, återfinns 
företrädesvis de som bor där. I Gläntan, lokaliserad till mindre välbärgade omgivningar, 
skiljer sig däremot besökssammansättningen inte från den i Dungen. Till Gläntan är det 
vanligt att föräldrar och barn kommer ganska långväga från. En del av besökarna väljer 
även bort en mer närliggande familjecentral, som de upplever som opersonlig och alltför 
välbesökt. Andra besökare har inte tillgång till en öppen förskola i sitt närområde.    
Idag är antalet öppna förskolor betydligt färre än under 1980-talet. När tillgången på 
öppna förskolor i närområdet minskar, kan därför ett besök i en öppen förskola idag 
betraktas som ett extra aktivt föräldraval. 

9.2 Del II – Aktörsföreställningar om öppna förskolan 
Det är nu dags att vända blicken mot de föreställningar om öppna förskolan som jag 
funnit under fältarbetet och den efterföljande analytiska bearbetningen. Det rör sig 
främst om föreställningar hos föräldrar och personal. Under arbetets gång kom,          
som redan nämnts (se 8.2.10), även tre ledningsrepresentanter för Dungen och Gläntan 
att inkluderas. Jag vill återigen understryka att de av mig identifierade aktörsföre-
ställningarna ska förstås mot bakgrund av det som förmedlats i Del I ovan.  

                                                 
41 Detta framkommer egentligen i Bergs och Zetterströms bok om öppna förskolan från 1989 (se 7.3.8). Boken 

bygger emellertid på deras forskningsrapporter, varför jag väljer att ta upp "kaffestuge"-tanken här.  
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9.2.1 Föräldrarnas föreställningar 

De föreställningar om öppna förskolan som presenteras nedan är ömsesidigt 
uteslutande, men förekommer parallellt hos många föräldrar. Öppna förskolan som      
"en för-förskola" är den föreställning som oftast kommer till uttryck i såväl samtal     
som handling.  

Det är företrädesvis på direkt förfrågan från mig som föräldrarna motiverar sina besök    
i öppna förskolan. Föräldrarna sinsemellan verkar inte ha något behov av att motivera 
besöken. Ett undantag är vissa förstagångsbesökare som förklarar varför de kommit, 
vanligen för personalen. 

Till detta ska läggas att för många föräldrar är öppna förskolan i sig för givet tagen.     
När jag t.ex. i samtal frågar föräldrar om de vet att öppna förskolan är en av kommunen 
frivilligt organiserad verksamhet blir svaren uteslutande nekande. Mitt intryck är också 
att denna typ av upplysning åtföljs av viss förvåning. 

9.2.1.1 "En för-förskola" 

Den mest framträdande föräldraföreställningen om öppna förskolan handlar om dess 
betydelse för barnens sociala träning inför den kommande förskolestarten.  

Att vara social anses av föräldrarna som en viktig förutsättning för en god vistelse          
i förskolan och den öppna förskolan uppfattas erbjuda en god träningsmiljö inför den 
kommande förskolestarten. De barn som inte har syskon ges genom öppna förskolan 
dessutom en extra chans till denna betydelsefulla sociala träning.  

Träningen i det sociala handlar enligt föräldrarna främst om att dela med sig, vilja 
umgås med andra, kunna ta för sig, vara orädd, nyfiken, glad, framåt och snäll.            
Att kunna hantera fysisk kontakt är också av betydelse; att barnet vågar bli vidrört, 
samtidigt som det inte rör andra för hårt. Gåendet är en annan väsentlig förmåga för 
barnen att erövra i tid före förskolestarten. En del föräldrar hoppas på att deras barn ska 
inspireras att lära sig gå av att se andra, gående barn i öppna förskolan. Det anses därför 
vara viktigt att det är en bra balans i åldrarna mellan de besökande barnen. Ibland kan 
föräldrar t.ex. tycka att det blir för många "gående barn" för de yngsta. 

Den sociala träningen anges med fördel kunna inledas från ungefär fem till sex 
månaders ålder. Det är då många föräldrar kommer till öppna förskolan för första 
gången. Att besöken startar vid denna ålder motiveras med att barnet nu börjar få ut 
något av verksamheten. Med detta menas att barnets rumsliga rörlighet ökat och att 
barnet börjar visa nyfikenhet på andra barn. En del föräldrar upplever också att deras 
barns krav på stimulans utanför hemmet tilltagit. Det händer att föräldrar kallar sina 
barn för typiska "dagisbarn". Detta ska förstås som något positivt; som ett uttryck för ett 
särskilt socialt barn som kräver mer stimulans än vad hemmet och föräldrarna kan ge. 
Av samma skäl är det många barn som beskrivs vara i behov av en förskoleplats.  

Men det är inte bara den sociala träningen som kan knytas till "för-förskola"-
föreställningen. Även en viss vana vid sjukdom kan spåras till denna. Öppna förskolan 
är till skillnad från förskolan förhållandevis förskonad från smittspridning. Det är 
nämligen viktigt att inte komma förkyld eller sjuk till öppna förskolan. Föräldrar med 
barn som fått allergiska utslag berättar t.ex. direkt för alla att det är allergi och inte 
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förkylning som det är frågan om. Barn som hostar eller snörvlar förklaras i sin tur vara 
helt återställda och att det som hörs och syns är ofarliga efterdyningar. Emellertid finns 
det baciller som trots allt slipper igenom, t.ex. magåkommor. Vid ett sådant sjukdoms-
utbrott i Gläntan smittas stora delar av besökarnas barn. Denna erfarenhet skrämmer 
bort en förstagångsbesökande mamma, vars dotter insjuknar. När hon vågar sig tillbaka 
till verksamheten med sitt barn, är hon mycket noga med att för personalen påpeka att 
sjuka barn bör stoppas redan i dörren. Av andra föräldrar får hon sedan höra att det inte 
bara är elände med smittspridning – det är ju trots allt ett vardagsinslag i förskolan.     
Och ju förr man vänjer sig vid det, desto bättre, menar dessa föräldrar. 

9.2.1.2 "En vardagsskapare" 

Att besöka öppna förskolan är ett sätt för föräldrarna att åstadkomma nödvändig 
ordning och struktur på vardagen, för dem själva och deras barn. Många föräldrar 
uppger att ett besök i öppna förskolan, om så bara för en liten stund, medför någon form 
av tillfredsställelse. Föräldrarna upplever att de "gjort något", främst för sina barn,      
men även för egen del.  

Åtskilliga föräldrar nämner öppna förskolan som en av flera aktiviteter som de 
tillsammans med barnen besöker under veckan. Vanliga aktiviteter är exempelvis 
babysim, babyrörelse, babymassage och sångstunder i kyrkans regi. Till skillnad från 
flertalet av dessa enskilda aktiviteter är öppna förskolans verksamhet utan anmälnings-
plikt, kostnadsfri och erbjuds oftare. Men även ett besök i öppna förskolan kräver viss 
planering, inte minst med hänsyn till öppettider och avstånd. Personalen i öppna 
förskolan tenderar att betrakta föräldrars målmedvetna aktivitetssökande som en 
stressfaktor för både barn och föräldrar (se mer under 9.2.2.1). För föräldrarnas del 
tycks det snarare vara frågan om att undvika en negativ stress som kan uppstå i en 
relativt ostrukturerad vardag som är skild från arbetslivet. Att motivera sig att gå upp på 
morgonen och börja en ny dag kan vara motigt för föräldralediga. Flera föräldrar menar 
"att bli liggande i sängen" är ett alternativ som bör bekämpas.  

Föreställningen om öppna förskolan som en vardagsskapare hör också samman med 
föräldrarnas uppfattning om barnens behov av vardagsrutiner. Öppna förskolans 
regelbundna öppettider bidrar till att fylla detta behov. Föräldralediga pappor följer ofta 
upp den "besöksrutin" som barnen etablerat tillsammans med sina mammor. Samtidigt 
kan sägas att föreställningen om vardagsskapande även speglar ett behov av dagliga 
barnaktiviteter. Många föräldrar framhåller att deras barn mår bra av olika intryck och 
stimulans, vilket öppna förskolan anses kunna tillföra barnen. När sedan barnen blir 
trötta under vistelsen är det ofta ett mått på att barnens "intrycksförråd" fyllts för 
stunden. Flera föräldrar uppfattar att deras barn, från låg ålder, ger uttryck för att de 
saknar att besöka öppna förskolan om det blir för långa uppehåll. Barnen uppfattas då 
bli både oroligare och retligare, medan griniga barn uppges bli på bättre humör när de 
kommer till öppna förskolan.  

9.2.1.3 "Ett kompletterande vardagsrum" 

En annan aspekt av öppna förskolan som en stimulerande, vardagsskapande aktivitet är 
dess rent rumsliga, kompletterande funktion. Denna funktion kopplar föräldrarna              
i första hand till sina barns behov. 
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Föräldrarna uppfattar överlag den egna hemmiljön som både trång och enformig.        
När barnens humör sjunker sätter föräldrarna detta ofta i samband med att barnen 
tröttnat på att vara hemma. En annan förklaring som nämns är att barnen tillfälligt har 
ledsnat på föräldern i egenskap av enahanda sällskap inom hemmets väggar. Återigen är 
det frågan om ett hos barnen identifierat behov av stimulans, men nu av en mer 
miljöombytande karaktär. 

Flera föräldrar uppger att det är skönt att byta hemmiljön mot öppna förskolan. Hemma 
blir barnet som ett "klister" på sin förälder, en benägenhet som anses dämpas i öppna 
förskolan. Öppna förskolan erbjuder därmed ett kompletterande alternativ till vardags-
samvaron i hemmet. Här finns mer utrymme, annorlunda leksaker och andra barn, men 
också andra vuxna att ta del av. Dessutom blir behovet av städning minimalt. 

Den rumsliga funktionen har emellertid särskilda begränsningar. Är det för många på 
besök samtidigt i öppna förskolan sjunker dess värde fort. Då känns det bara rörigt, 
trångt och högljutt. När antalet besökare varit särskilt högt någon dag, dröjer det ibland 
flera dagar innan vissa föräldrar och barn återkommer. Det talas då ofta i termer som att 
den välbesökta dagen varit "avskräckande". Balansen i antalet besökare är med andra 
ord känslig och rubbas lätt. Det tycks gå förhållandevis fort att uppnå en övre gräns, 
trots lokalens storlek. I synnerhet gäller detta om det under en period varit något färre 
besökare och "lagom lugnt".  

Öppna förskolan som "ett kompletterande vardagsrum" kan betraktas som en form av 
vardagsrevir för många föräldrar. Men det är ett revir som är svårt att försvara eftersom 
det är frågan om att vara en av flera inbjudna till ett "öppet hus". Missnöje med 
"revirintrång" – dvs. för många besökare – markeras ofta genom att man i förtid    
lämnar lokalen, och sedan kanske avvaktar med att återkomma. Det kan också plötsligt 
klagas på att fikat inte räcker till alla, t.o.m. bland dem som inte annars fikar.              
När föräldrarna sedan återvänder med sina barn till öppna förskolan påpekas gärna att 
man "vågar sig tillbaka". 

9.2.2 Personalens föreställningar 

För personalen är öppna förskolan i första hand en arbetsplats. Under mitt fältarbete 
framträder denna föreställning klart bland personalen i Dungen och Gläntan. Länge 
tvekar jag inför huruvida denna föreställning ska analyseras som en särskild före-
ställning eller inte. Till sist beslutar jag mig för att avstå. Detta eftersom fokus då skulle 
förskjutas mot öppna förskolan som arbetsplats, vilket är nog så intressant men inte 
syftet med föreliggande uppsats. Däremot bildar föreställningen en betydelsefull 
bakgrundskunskap som jag i det följande kort kommer att beröra.  

Att arbeta i öppna förskolan är att arbeta i ett organisatoriskt isolat som har ideella 
förtecken. Öppna förskolan är något av en liten frivilligverksamhet utan någon given 
plats i den kommunala organisationen. Den framhålls som viktig, men för ändå en 
ganska undanskymd tillvaro och följs sällan upp eller granskas närmare. Den riskerar att 
läggas ner om kommunala besparingar behöver vidtas. Den kan också förflyttas om 
någon annan kommunal verksamhet anses behöva lokalen bättre. Det är lätt att få 
intrycket att personalen arbetar i en verksamhet som äger rum under ett ständigt, om än 
diffust, nedläggningshot. Detta påverkar givetvis personalens tal om verksamheten i sig; 
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hur kan och ska den fortleva, vad kan och ska göras? Det finns ett ständigt närvarande 
drag av osäkerhet, som bl.a. kan sägas ta sig uttryck i de närvarolistor som varje 
besökare nogsamt ombeds att fylla i. 

Samtidigt ska påpekas att det finns en positiv sida till ovan anförda. Friheten                   
i utformandet av den dagliga verksamheten är stor. Upplevelsen av utsatthet sätter också 
en prägel av särskildhet på verksamheten, som i sin tur förenar personalen i värnandet 
om densamma. Detta framträder tydligt under det personalmöte jag bevistar. 

Genom att i möjligaste mån försöka avskilja personalens föreställningar om öppna för-
skolan som arbetsplats, har jag funnit tre ömsesidigt uteslutande föreställningar om 
öppna förskolans roll i relation till besökarna. Liksom hos föräldrarna förekommer de 
identifierade föreställningarna i olika grad och omfattning hos personalen. Här ska 
nämnas att föreställningarna är hämtade från Dungen och Gläntan, men att de framstår 
som relevanta även i relation till det jag avhörde under personalmötet. Mest fram-
trädande hos personalen tycks mig föreställningen om öppna förskolan som "Det goda 
alternativet" vara. 

9.2.2.1 "Det goda alternativet"  

Öppna förskolan kan idag ses som ett av flera möjliga aktivitetsalternativ för föräldrar 
och barn. Personalen menar att verksamheten erbjuder ett bra och lugnt alternativ i den 
vardagsstress som omger många småbarnsföräldrar.  

Personalen uppfattar att många föräldrar idag är stressade och har en mängd 
(inplanerade) aktiviteter omkring sig och sina (små) barn. Som exempel ges ofta 
babysim, babysång och babyrytmik. Denna intensiva aktivitetsnivå anses inte vara bra 
för barnen, i synnerhet inte de yngsta, som blir stressade av alla intryck. Detta är också 
ett särskilt hett ämne under personalmötet, där man bl.a. refererar till forskning och 
debattartiklar på detta tema. 

Personalen verkar inte betrakta öppna förskolebesökandet som en aktivitet i sig, som 
föräldrar planerar in och barnen deltar i. Istället uppfattas öppna förskolan erbjuda ett 
lugnt och eftersträvansvärt alternativ, en "bara-vara-oas", i den vardagliga stressen.   
Här är det meningen att föräldrar och barn ska kunna vila från sysslor och åtaganden. 
Men även öppna förskolan anordnar aktiviteter för att locka besökare. Under fältarbetet 
startar t.ex. Gläntan upp ett babycafé, och inför våren planeras även babymassage. 

Att kunna komma och gå som man vill är ett signum för öppna förskolan som gärna 
framhålls av personalen. Men i det frivilliga kommandet och gåendet hotar också risken 
att bli bortvald till förmån för andra verksamheter. I Dungen och Gläntan verkar det 
förekomma en särskild konkurrens från kyrkliga barnverksamheter. När besöksantalet 
någon dag minskar ställs genast frågan om vad som är på gång samtidigt. Ofta blir 
svaret att det är någon kyrka som har en populär sångstund. Kyrkan som konkurrent 
kommenteras ibland av personalen i fråga om avgifter och den religiösa kopplingen. 
Öppna förskolan ses i jämförelse med kyrkan som ett alternativ för alla, eftersom den 
till skillnad från kyrkans aktiviteter är kostnadsfri och religiöst obunden. Det sist-
nämnda ifrågasätts dock av några anställda under personalmötet. Detta eftersom julen 
som på olika sätt traditionellt uppmärksammas i öppna förskolan har en i allra högsta 
grad religiös anknytning.  
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9.2.2.2 "Bekräftelsegivare"  

Dagens föräldrar, menar personalen, är mer säkra, självständigare och öppnare än förr. 
Råd och stöd som inte direkt efterfrågas av föräldrarna möts ofta av avståndstagande, 
argumentation eller ignoreras alldeles. Som personal innebär detta en särskild balans-
gång mellan yrkesuppdragets förutseende råd- och stödgivande funktion och den 
kontaktskapande rollen. Som en fruktbar medelväg i sammanhanget förefaller därför 
olika former av bekräftande av besökarna vara. 

Bekräftelse är en spridd företeelse i Dungen och Gläntan. Den ges av personalen till 
såväl barn som föräldrar och tas i allmänhet mycket väl emot. Bekräftelsen kan bestå      
i allt från att välkomna föräldrar till verksamheten till att lyssna till dem. Även upp-
muntran av olika färdigheter och förmågor hos både barn och vuxna är vanligt.  

Att som personal lyssna till föräldrarnas behov kräver en viss fingertoppskänsla. Inte 
sällan berättar föräldrar om aktiviteter de skulle vilja ta del av eller göra i öppna 
förskolan, t.ex. utflykter. Men när personalen försöker anordna det som efterfrågas kan 
de finna att få eller ingen sluter upp bakom det planerade. Det kan t.o.m. leda till att de 
föräldrar som får sina behov uppmärksammade uteblir från verksamheten under ett tag.  

Genom bekräftelsegivandet tycks det hos personalen skapas en särskild känsla av 
omtanke och värnande om den besökande gruppen föräldrar. Det är vanligt att det talas  
i termer som "våra föräldrar", inte sällan utan stolthet. Här kan en parallell dras till 
förskolan, där personalen gärna omtalar de inskrivna barnen som "våra barn". 

9.2.2.3 "Förebyggare" 

Personalen ger ofta uttryck för en önskan att påverka föräldrarna i vissa riktningar, 
vilket jag här kallar för att personalen uppfattar sig som "förebyggare". Speciellt verk-
samhet kring mat och ätande är motiverade av förebyggande påverkanstankar. 

Mat är ett ämne som tar mycket plats under personalmötet, men också i Gläntan.    
Under mötet framhålls unisont vikten av att öppna förskolan föregår med goda exempel 
ifråga om bl.a. ekologiskt odlade och rättvisemärkta varor. Denna "matfixering" 
förbryllar mig länge. Har det med personalens personliga preferenser att göra? Eller är 
"matfixeringen" mer ett utslag för något som ligger i tiden? Slutligen ser jag ett 
samband med ett av de två fasta inslagen i den dagliga verksamheten; fikastunden.    
(Det andra inslaget är sångstunden.) Fikastunden skapar en mötesplats där personalen, 
om den vill, kan inta en mer styrande, påverkande roll inför och av besökarna. 

Sopplunchen som förekommer i Gläntan är ett exempel på ett klart uttalat försök att 
påverka föräldrarnas matvanor. Här är det frågan om att dels äta sunt, dels äta till-
sammans med sina barn. Eftersom maten tillagas av personalen kan den styra över dess 
näringssammansättning, och över vilka recept som sprids. Detsamma gäller valet av det 
tilltugg som erbjuds föräldrarna till kaffet.  

Samtidigt ska inte förglömmas att mat, inte minst ur ett hälsoperspektiv, är ett tacksamt 
samtalsämne. Som sådant engagerar det många föräldrar, såväl av allmänintresse som    
i relation till barns behov och vanor. Kring matbordet finns det även möjlighet att starta 
diskussioner och ventilera aktuella frågor. Detta är ett arbetssätt som traditionellt 
använts inom öppna förskolan. Idag är det i Dungen och Gläntan emellertid svårare att 
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starta "matbordsdiskussioner" till följd av att barnen är yngre än förr och har ett större 
behov av uppmärksamhet och tillsyn. Ännu svårare blir det i en öppen förskola som har 
öppet under eftermiddagarna, då lunchtiden passerats.  

9.2.3 Ledningens föreställning 

I intervjuerna med de tre ledningsrepresentanterna för Dungen och Gläntan, alla 
kvinnor, framkommer en relativt samstämmig föreställning om verksamheten ifråga. 
Det bör påpekas att de intervjuade under senare tid besökt öppna förskoleverksamheter, 
om än inte just Dungen och Gläntan.  

I samband med intervjuerna möter jag en viss undran inför mitt intresse för öppna 
förskolan. Att verksamheten uppmärksammas av "utomstående" är sällsynt. 

De två cheferna, den ena överordnad den andra, och den styrande kommunpolitikern ger 
ett tydligt uttryck för det jag vill kalla en traditionsstyrd föreställning om öppna 
förskolan. Denna föreställning påminner om de förvaltande tankegångar jag fann på 
formuleringsarenan (se kap. 7). 

9.2.3.1 "Traditionsförvaltning"  

De tre ledningsrepresentanterna betraktar öppna förskolan som en viktig och fungerande 
kommunal verksamhetsdel. De är framförallt måna om att framhålla den öppna 
förskolans betydelsefulla funktion som kontakt- och nätverksskapare för föräldrar.  
Även funktionen som mötesplats betonas. Här kan föräldrar få stöd i föräldrarollen och 
personalen har möjlighet att fånga upp de extra behövande föräldrarna. Störst behov av 
det stöd öppna förskolan kan ge anses finnas hos unga föräldrar och de med 
invandrarbakgrund.  

Skillnader mellan olika bostadsområden och föräldrabehoven i dessa finns också enligt 
ledningen. Hur skillnaderna gestaltar sig är mer eller mindre underförstått. Politikern är 
den som väljer att förtydliga sig något. Hon menar att i de mer välbärgade områdena 
behöver föräldrarna läras att i mindre utsträckning jämföra barnvagnar och istället bli 
bättre på att se till barnens behov. Uppfattningen att barnen är ytterligare ett projekt       
i livet behöver också tonas ner i denna föräldragrupp. I de mer utsatta områdena har 
föräldrarna istället mer praktiska problem att lära sig tackla, exempelvis hur det svenska 
samhället fungerar. 

Öppna förskolan bistår med utvecklingen av ett gott föräldraskap, som i sin tur gagnar 
barnen och deras bästa. Ingen av de tre i ledningen lyfter dock särskilt fram barnens 
egna behov av öppna förskolan. Snarare tvärtom. Två av dem konstaterar att eftersom 
de lagt märke till att barnen numera är väldigt små i öppna förskolan är verksamheten 
mer till för föräldrarna. Det är föräldrarna som idag får mest ut av att träffas, inte barnen. 

Den överordnade chefen är den som tydligast markerar sin förvåning över barnens allt 
lägre ålder i öppna förskolan. Samtidigt betonar hon vikten av att kvaliteten i umgänget 
i öppna förskolan består. "Att bara vara" är förvisso bra för dagens stressade småbarns-
föräldrar. Men gemensamma, organiserade lek-, sång-, ute- och sagostunder måste 
också återfinnas i verksamheten. 
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Ledningsrepresentanternas inställning till och tankar om öppna förskolan ska ses i ljuset 
av att ingen av dem har någon erfarenhet av att öppna förskolan följts upp, 
behovsinventerats eller kartlagts. Detta är inte heller något som de efterfrågar eller har 
närmare funderingar kring. Det kan också noteras att de öppna förskolornas noga ifyllda 
närvarolistor och insamlade besöksstatistik inte tillmäts någon större betydelse av de 
intervjuade. En av dem menar dock att närvarolistorna nog kan vara bra för personalen, 
och då som en form av återkoppling på deras verksamhet.  

Sammanfattningsvis framstår ledningens syn på öppna förskolans verksamhet som 
distanserad och oproblematiserad. Det är bra att öppna förskolan finns – och fint om den 
fortsätter. Läggs den ändå ner så kanske den återkommer, och då varför inte i någon 
frivilligorganisations regi?  

9.2.4 Barnen då? 

Av etiska och praktiska skäl valde jag, som tidigare förklarats, att exkludera barnen som 
observerad aktörsgrupp under mitt fältarbete i Dungen och Gläntan. Men jag vill, trots 
min självpålagda restriktion, kort avge följande reflektion. Majoriteten av de barn jag 
mött i Dungen och Gläntan har uttryckt nöje i sina möten med andra barn, men också 
med andra vuxna än föräldrarna. Glädjen har ofta varit påtaglig bland barnen.          
Deras interaktion – och det utbyte de tidigt tycks finna i denna – skulle i sig vara värd 
en egen studie.  

9.3 Del III – Tolkning och reflektion 
I denna tredje del om realiseringsarenan tolkas och reflekteras aktörsföreställningarna    
i relation till teori och forskning (se kap. 2 och kap. 4). För att bredda förståelsen av 
föreställningskategorierna sker referenser till ytterligare forskning. Det rör sig här om 
forskning vars värde för uppsatsen aktualiserats först efter fältstudien. Avslutningsvis 
sammanfattas svaren på uppsatsens andra frågeställning.  

9.3.1 Formuleringsarenans föreställningar som vardagskunskaper 

I teorin om den sociala konstruktionen av verkligheten placerar Berger och Luckmann 
(1979) vardagslivet och den för givet tagna kunskapen om detta i centrum. Analysen      
i Del II ovan kan sägas ha kretsat kring en övergripande utgångspunkt om öppna 
förskolan som en del av just vardagslivet. Aktörsgrupperna har emellertid skilda 
vardagliga grundvalar, utifrån vilka deras föreställningar om öppna förskolan formas. 
För föräldrarna är det frågan om en vardag vanligen ledig från arbetslivet. För perso-
nalen utgör öppna förskolan tvärtom den arbetande vardagen. Detsamma gäller 
ledningen, vars fysiska distans till verksamheten samtidigt medför att denna mer ses 
som en organisationsdel i den kommunala förvaltningen än något annat. 

Berger och Luckmann hävdar att för givet tagna kunskaper institutionaliseras i både 
organisationer och kollektiva handlingsmönster. Jag väljer därför att utgå från att de 
olika aktörsföreställningarna kan betraktas som ett samlat uttryck för institutionaliserad 
vardagskunskap om organisationen öppna förskolan. Den institutionaliserade vardags-
kunskapen om öppna förskolans nytta framstår då som ganska väl etablerad.         
Öppna förskolan anses vara en på olika vis användbar och nyttig verksamhet. Utifrån 
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denna institutionaliserade kunskap formas ett kollektivt handlingsmönster; att besöka 
öppna förskolan är bra. Detta är ett handlingsmönster som föräldrar följer och personal 
och ledning vill uppmuntra till. Här kan en parallell dras till Perssons (1994) forskning 
som redan 1994 pekade mot barns alltmer ökande offentliga socialisation till följd av 
den offentligt spridda nytta som anses vara förknippad med densamma – och som 
föräldrar anammar. 

Enligt Berger och Luckmann utgör vardagskunskaper en motiverande dynamik i det 
institutionaliserade handlandet. Utifrån detta antagande kan föreställningarna om öppna 
förskolan tolkas som en spegling av olika vardagskunskaper bland aktörsgrupperna. 
Dessa kunskaper motiverar i sin tur aktörerna att besöka och använda sig av öppna 
förskolan. Berger och Luckmann understryker samtidigt att det inte är giltigheten           
i dessa kunskaper som söks, utan det som i vardagen räknas som giltig kunskap.  

I föräldrarnas föreställningar om öppna förskolan noterar jag motiverande vardags-
kunskaper som kan kopplas samman med hur de anser att ett välinformerat, kunnigt och 
omtänksamt föräldraskap bör gestalta sig. Detta föräldraskap kan beskrivas som 
kompetent. Det kompetenta föräldraskapet ska här ses som ett uttryck för att föräldrarna 
ser sig, eller vill uppfattas, som just kompetenta, kunniga, initierade o.s.v. Det är alltså 
frågan om mina iakttagelser från fältet, och inte en diskurs som jag inordnar föräldrarna 
i (jfr Karlsson, 2006, som vänder sig emot ett sådant diskurstänkande). I detta 
kompetenta föräldraskap – med barnets bästa för ögonen – kan öppna förskolan fungera 
som ett praktiskt multiverktyg i vardagsskapandet. Inte bara här och nu, utan också inför 
framtiden. Förskolestarten representerar här framtiden. Inför denna blir kunskapen om 
vikten av barns sociala kompetens framträdande. Förutom detta har föräldrarna också 
kunskap om att den arbetsfria, och barnlediga, vardagen bör fyllas med struktur, 
aktivitet och samvaro – något som anses vara bra för både barn och vuxna.  

Den motiverande vardagskunskap som personalens föreställningar bygger på, förefaller 
främst vara förbunden med själva yrkesutövandet. I denna kunskap ingår att öppna 
förskolan är en socialt och pedagogiskt förebyggande verksamhetsform. I verksamheten 
ska personalen hjälpa, stötta och råda föräldrar och, genom dem, deras barn. Det är en 
kunskap som innefattar en syn på föräldrar och barn som på olika vis behövande. 

Den motiverande vardagskunskapen bakom ledningens föreställning kan sägas bestå       
i vissheten om öppna förskolans semi-institutionella karaktär. Som kommunal frivillig-
verksamhet i liten skala är den en uppskattad och användbar tradition – så länge det är 
ekonomiskt möjligt. 

Enligt Berger och Luckmann legitimeras och försvaras den motiverande vardags-
kunskapen. Trots de olika kunskaper som aktörsföreställningarna om öppna förskolan 
bygger på, kan en gemensam, legitimerande nämnare anas; barnens bästa. Med hänsyn 
till barnens bästa finns öppna förskolan, och det är därför föräldrarna går dit. 

För att kunna förstå en institution menar Berger och Luckmann att det är viktigt att se 
till dess historiska framväxt. I Del I ovan gjordes en jämförelse med Bergs och 
Zetterströms forskning från mitten av 1980-talet. I relation till föreställningarna              
i Dungen och Gläntan framskymtar särskilt en förändrad syn på föräldraskapet.           
För tjugotalet år sedan betraktades föräldrar som mindre kompetenta och föräldraskapet 
som något av ett ok (jfr Gleichmann, 2004). Idag i Dungen och Gläntan ser föräldrarna 
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sig själva som kompetenta. Att vara förälder anses även idag som ansvarsfyllt, men 
framstår hos de observerade föräldrarna mindre som en (uttalad) belastning och mer 
som ett väl (in-) planerat projekt.42 Då, liksom nu, framträder dock öppna förskolans 
förbindelse med förskolan. Fortfarande lyser i verksamheten en väntan – och förväntan 
– på barnomsorgen igenom. Skillnaderna är att barnen i Dungen och Gläntan idag är 
mycket yngre och att föräldrarna ännu mer betonar förskolans eget värde för barnen.43 

Just vardagskunskaperna om ett kompetent föräldraskap och förskolans betydelse för 
barn är framträdande i föräldrarnas föreställningar om öppna förskolan. Speciellt 
tydliggörs detta i den dominerande "för-förskola"-föreställningen. Av den anledningen 
vill jag uppehålla mig lite extra vid hur dessa kunskaper kan tolkas och förstås. Berger 
och Luckmann anför att kunskaper objektiveras och blir till för givet tagna verklig-
hetsuppfattningar. Att föräldrarna sinsemellan producerar och vidmakthåller dessa 
kunskaper är en sak. Men för att fördjupa förståelsen kan man, enligt Berger och 
Luckmann, ställa sig frågan "vem påstår det?". I det här fallet kan frågan formuleras 
som att vem påstår att kompetenta föräldrar bör träna sina barn inför förskolestarten? 

Ett tänkbart svar står att finna i Gleichmanns forskning (2004) som visar hur det 
kompetenta föräldraskapet skrevs fram av staten från slutet av 1990-talet. Idag, menar 
Gleichmann, förväntas från det decentraliserade samhällets sida att föräldrar agerar som 
kompetenta medborgare och kunder. Det innebär bl.a. att föräldrar ska ta ansvar, 
formulera sina egna och barnens behov samt välja rätt alternativ i tjänsteutbudet. Utifrån 
detta samhälleliga "påbud" orienterar sig sedan många föräldrar. Denna tendens påvisar 
Karlsson i sin forskning från 2006, och Persson kunde se den redan 1994. Karlsson 
tillskriver exempelvis dagens föräldrar en vägledande funktion av barn in i och mellan 
institutioner. Föräldrarna i Dungen och Gläntan kan ses som just sådana vägledare av 
sina barn. I deras dominerande föreställning om öppna förskolan som en "för-förskola" 
bygger vägledningen dels på kunskapen om förskolan som ett givet vardagsinslag, dels 
på kunskapen om förskolebarn som socialt utåtriktade och kompetenta. Dessa båda 
kunskapsinslag återfinns i såväl Perssons som Karlssons forskning (jfr även Marklund, 
2005). Genom att föräldrarna tillskriver öppna förskolan en funktion som "social 
träningsarena" inför förskolestarten är det möjligt att förstå besökandet som en form av 
förebyggande aktivitet. 

Gleichmann varnar för att klyftor kan uppstå mellan de föräldrar som förmår och de 
som inte förmår "förebygga sig själva" och sina barn (se 2.4.3. Jfr även Karlsson, 2006, 
i 2.5). Öppna förskolans roll är uttalat förebyggande (se kap.7), vilket framkommer        
i personalens föreställningar i Dungen och Gläntan. Men förebyggandet är, som jag ser 
det, traditionellt mer förknippat med "utsatta" föräldragrupper, såsom invandrare och 
unga mammor (jfr kap. 7). Mer sällan talas det offentligt om de "resursstarka" 
föräldrarna i öppna förskolan. Och om det trots allt sker, så är det ofta i relation till 
frågan huruvida "rätt" målgrupp besöker öppna förskolan (jfr t.ex. 9.1.5). I det här 
sammanhanget ska begreppet resursstark förstås som någon som har stort handlings-

                                                 
42 Jämför Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) som talar om "familjeprojekt" och barn som "görbarhetsprojekt". 

Jämför även Bäck-Wiklund (2003) om dagens föräldraskap som ett ekonomiskt "reflexivt riskprojekt". 

43 Jämför t.ex. Markström (2005) om föräldrars syn på förskolans betydelse för barnens egen skull. 
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utrymme, dvs. har flera alternativ att välja mellan i olika situationer. Resurserna som 
individen har tillgång till i dessa situationer kan vara av ekonomisk och materiell art. 
Resurserna kan också vara kopplade till individens hälsa, sociala relationer och 
trygghet. (Börjeson & Flyckt, 2006) Det är min bedömning att jag i Dungen och 
Gläntan närapå uteslutande mötte resursstarka föräldrar, trots att upptagningsområdena 
socio-ekonomiskt skiljer sig markant åt. Det var föräldrar som utifrån sina utgångs-
punkter uppfattat och tolkat öppna förskolans förebyggande möjligheter. Utifrån denna 
iakttagelse kan möjligen Gleichmanns varning för klyftbildning framstå som aktuell.  

Vad avser risken för klyftbildning och fokuseringen på förskolan i Dungen och Gläntan 
är Héctor Pérez Prietos och Fritjof Sahlströms forskning inom det s.k. FISK-projektet44 
av kompletterande intresse. Deras studie av uppsalaföräldrars aktiva val av förskola 
visar nämligen en klart segregerande tendens. Genom föräldravalen skapas ekonomiskt, 
socialt och kulturellt homogena förskolor, som inte är relaterade till boendet eller 
förskolans huvudmannaskap. (Pérez Prieto & Sahlström, 2003) Redan i de av mig 
observerade öppna förskolorna kan denna tendens skönjas. 

I relation till klyftbildning och frågan om "rätt" målgrupp i öppna förskolan kan           
en annan uppsalastudie ställas. Forskare verksamma vid Uppsala universitet och 
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala har under 2005–2006 studerat mödrar med          
18 månader gamla barn och deras upplevelser av föräldraskapet. Resultaten visar inga 
samband mellan mödrars socio-ekonomiska status å ena sidan och problem i föräldra-
skapet och barnen å andra sidan. Det som mer påverkar föräldraskapet är istället bl.a. 
graden av välbefinnande, kontroll, mening och sociala kontakter i vardagen. Av resul-
taten drar därför forskarna slutsatsen att förebyggande och stöttande insatser till 
föräldrar/familjer inte ska begränsas till områden och familjer med låg socio-ekonomisk 
status.45 (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2005) 

Den kommunala öppna förskolan är hur som helst öppen för alla. Men även om den 
dagliga verksamheten bygger på denna öppenhet och på besökarnas behov, vilar 
personalens uppdrag på mer traditionella grunder (se kap. 7). Det medför att flertalet av 
de föräldrar som personalen i Gläntan och Dungen möter, kan sägas rymmas mindre väl 
inom de sedan länge institutionaliserade kunskapsramar som omger öppna förskolan. 
Enligt dessa ramar är det ett bristande föräldraskap som ska förebyggas. I Dungen och 
Gläntan kan majoriteten av besökarna sägas företräda ett kompetent föräldraskap.  

Mötet mellan personalens och föräldrarnas föreställningar i Dungen och Gläntan skulle 
också kunna förstås som en generationsväxling ifråga om synen på föräldraskap; från ett 
"behövande" till ett "kompetent" föräldraskap. Generationsväxling i föräldraskapet är ett 
fenomen som Persson beskriver i sin forskning från 1994, där övergången från ett 
auktoritärt till ett mer barncentrerat och projektinriktat föräldraskap framträdde. I den 
generationsväxling som personalen i Dungen och Gläntan kan sägas möta ingår även 
barnens lägre ålder och de annorlunda förutsättningar som följer på detta.  
                                                 
44 Förskola och skola i samverkan, ett Skolverksfinansierat forskningsprojekt som bedrivs vid Pedagogiska 

institutionen i Uppsala. 

45 Resultaten från studien planeras att publiceras i en slutrapport under våren 2007 (Lagerberg, personlig             

e-postkontakt 2006-11-21). 
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Generationsväxling kan också relateras till Berger och Luckmann som menar att 
legitimeringsprocessen av vardagskunskaper är särskilt utsatt vid just generations-
skiften. Den form av generationsväxling jag urskiljer i Dungen och Gläntan har ännu 
inte närmare berörts på öppna förskolans formuleringsarena. Inte heller syns den i led-
ningens föreställning om verksamheten. Kanske går det därför att utifrån Berger och 
Luckmann tyda de skilda föreställningarna mellan föräldrar, personal och ledning – och 
vardagskunskaperna kopplade till dessa – som att det inom verksamheten förekommer, 
och upprätthålls, något av parallella vardagsvärldar. En situation som troligen under-
lättas av öppna förskolans flexibla villkor och utformning. 

Berger och Luckmann framhåller att vardagskunskaper sätter ramarna för utvecklingen   
i en viss institutionell kontext. Detta vill jag avslutningsvis anknyta till genom att 
istället för att se till skillnader i aktörsföreställningarna åter rikta uppmärksamheten mot 
det mer gemensamma i dessa. Dock måste jag först ta vägen via ännu några skillnader. 

Inledningsvis pekade jag på en övergripande institutionaliserad nyttoaspekt som kan 
sägas omge öppna förskolan. I det som anses vara nyttigt och bra finns även ett 
hälsoperspektiv. Både föräldrarnas och personalens föreställningar i Dungen och 
Gläntan omfattar vardagskunskaper om behovet av att främja hälsa och hur detta kan 
uppfyllas, även om kunskaperna skiljer sig åt. Föräldrarna uttrycker behov av rutin, 
struktur, aktivitet och stimulans för sig och sina barn. Allt detta anser de att öppna 
förskolan kan bidra med. Personalen å sin sida menar att föräldrarna och deras barn 
behöver mer lugn och ro, mindre stress och, i Gläntan, god kosthållning. Detta anser de 
att öppna förskolan bör bidra med.  

Trots skilda vardagskunskaper om vad som gynnar hälsa i relation till öppna förskolan 
kan en, som jag ser det, viktig – och gemensam – nämnare för välbefinnande identi-
fieras bland de olika föreställningarna i Dungen och Gläntan: bekräftelse. Föräldrarna, 
och deras barn, söker och tar emot bekräftelse på såväl behov som kompetenser i öppna 
förskolan. Personalen å sin sida ser bekräftelsegivandet som en betydelsefull uppgift.  

Bekräftelse är också något Berger och Luckmann fäster vikt vid ifråga om hur den 
enskilda individen skapar och vidmakthåller sin subjektiva verklighet. I relation till 
föräldrarnas vardagskunskap om ett kompetent föräldraskap blir frågan vad i denna 
kunskap som öppna förskolan kan och bör bekräfta. Vad i denna föräldraskapsstrategi 
behöver stöttas, på vilket sätt och hur når man kunskap om det?  

Sammanfattningsvis – i de olika aktörsföreställningarna kan en övergripande,       
gemensam nyttoaspekt på öppna förskolan spåras. Emellertid är det en nyttoaspekt som 
bygger på skilda vardagskunskaper om framför allt föräldraskap, men också om barns 
behov. Ledningen och personalen ser företrädesvis föräldrarna som behövande,     
medan föräldrarna överlag ser sig som kompetenta behovsfyllare i relation till sina barn. 
Öppna förskolan är det gemensamma redskapet i behovsfyllandet. I skärningspunkten 
mellan de olika vardagskunskaperna om föräldraskap framstår bekräftelse som en 
förenande faktor. 
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9.4 Realiseringsarenans föreställningar om  
öppna förskolan 

Den genomförda fältstudien i Dungen och Gläntan syftade till att kunna besvara 
uppsatsens andra frågeställning: 

På realiseringsarenan: Vilka föreställningar om öppna förskolan kommer till uttryck bland 

aktörer i själva verksamheten? Hur förhåller sig dessa föreställningar till varandra? 

De aktörsföreställningar om öppna förskolan (realiseringsarenan) som urskiljts är           
i korthet: 

Föräldrar: 

 Öppna förskolan som... 

"En för-förskola" – för barnets sociala träning inför förskolan. 

"Ett kompletterande vardagsrum" – för miljöombyte och stimulans, främst             
för barnet. 

"En vardagsskapare" – för nödvändig ordning och struktur på tillvaron under 
barnledigheten, för både barn och föräldrar. 

Personal:  

 Öppna förskolan som... 

"Det goda alternativet" – en lugn plats i vardagsstressen för barn och föräldrar. 

"Förebyggare" – främst ifråga om god hälsa och mathållning för barn och föräldrar. 

"Bekräftelsegivare" – till såväl behövande som kunniga föräldrar och deras barn. 

Ledning:  

 Öppna förskolan som... 
"Traditionsförvaltning" – av en frivillig kontakt- och nätverksskapande mötesplats. 
 

Realiseringsarenans aktörsföreställningar om öppna förskolan sammanfattar jag som    
att de bygger på skilda vardagskunskaper om föräldraskap och barns behov.       
Ledning och personal ser företrädesvis föräldrarna som behövande, medan föräldrarna 
överlag ser sig som kompetenta behovsfyllare i relation till sina barn. Det som     
förenar föreställningarna är öppna förskolan som ett redskap för behovsuppfyllelse    
och bekräftelse. 

Denna kunskap om, och från, realiseringsarenan tar jag nu med mig in i slutfasen av 
mitt utforskande av öppna förskolan. Det är med andra ord dags för "arenornas möte".  
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10. Arenornas möte 

Efter att ha besvarat uppsatsens två första frågeställningar står jag nu i begrepp att låta 
svaren möta varandra. Den tredje frågeställningen lyder: 

Hur förhåller sig de identifierade föreställningarna om öppna förskolan på formulerings- 

respektive realiseringsarenan till varandra? 

På formuleringsarenan (kap. 7) sammanfattades föreställningarna som: 

en väl förvaltad och sällan ifrågasatt kunskapstradition om en förebyggande verksamhet för 

barn via föräldrarna. Det som ska förebyggas är (familjens) isolering och bristande 

föräldraskap. (s. 40) 

På realiseringsarenan (kap 9) sammanfattades föreställningarna som: 

att de bygger på skilda vardagskunskaper om föräldraskap och barns behov. Ledning och 

personal ser företrädesvis föräldrarna som behövande, medan föräldrarna överlag ser sig som 

kompetenta behovsfyllare i relation till sina barn. Det som förenar föreställningarna är öppna 

förskolan som ett redskap för behovsuppfyllelse och bekräftelse. (s. 74) 

Inlednings- och sammanfattningsvis kan sägas att det i de båda arenornas föreställningar 
återfinns tankegångar om öppna förskolans förebyggande egenskaper. Vissa över-
gripande skillnader kan dock anas arenorna emellan. På formuleringsarenan syftar 
förebyggandet främst till att motverka bristande föräldraskap. Denna ståndpunkt kan 
sägas bilda en grund för ledningens och personalens arbete på realiseringsarenan. 
Föräldrarna på realiseringsarenan Dungen respektive Gläntan ger däremot uttryck för   
att de är kompetenta nog att ta väl vara på sig själva och sina barn. På båda arenorna har 
man barnens bästa för ögonen. Men medan formuleringsarenan och ledning och     
personal på realiseringsarenan ser möjligheter till utveckling av föräldrars egenskaper, 
ser föräldrarna möjligheter till kompetensutveckling för sina barn. 

Att det förekommer diskrepanser mellan de båda arenorna, liksom inom dem, är föga 
förvånande. Men hur kan dessa skillnader förstås? 

Med stöd av Bergers och Luckmanns (1979) teori om den sociala konstruktionen av 
vardagsverkligheten anser jag att öppna förskolans verksamhet och dess värde kan ses 
som en institutionaliserad för givet tagen vardagskunskap på formuleringsarenan.           
I denna vardagskunskap, som också till delar återfinns hos personal och ledning på 
realiseringsarenan, är det kompetenta föräldraskapet inte särskilt framträdande.               
I Dungen och Gläntan bygger föräldrarnas vardagskunskap istället på bilden av ett 
kompetent föräldraskap, och det är denna kunskap som ligger till grund för hur 
föräldrarna väljer att använda verksamheten.  

I något avseende framstår kunskapen om föräldraskap på formuleringsarenan som 
institutionaliserad i organisationen som sådan. Med det menar jag att kunskapen mer är 
knuten till organisationens verksamhetstradition, än till dagens omgivande samhälle. 
Det är en vardagskunskap som, för att tala med Berger och Luckmann, sätter ramarna 
för verksamheten. Hos föräldrarna i Dungen och Gläntan tolkar jag däremot den 
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ramsättande vardagskunskapen om föräldraskap som mer förankrad i det omgivande 
samhället av idag. 

Synen på föräldrar och föräldraskap är kopplad till synen på barn. Idag talas det om det 
"kompetenta" barnet som i sin tur behöver kompetenta föräldrar (se t.ex. Kampmann, 
2004; Lindgren, 2006). Anne-Li Lindgren46 (2006), som gjort en studie av synen på barn 
och barndom 1970–2000, menar att det idag finns tydliga paralleller till 1970-talets 
skärpta uppmärksamhet på barns utveckling. Skillnaden är att innehållet i barns 
utveckling idag utökats till alla delar av barnet. Inte bara barnets inre och yttre och 
kropp och själ ringas in, utan även vad barnet är och förväntas kunna bli. Det var också 
under 1970-talet som öppna förskolan uppstod, och då med barnets behov av verksam-
heten i fokus, som förskoleförberedande och förskolekompletterande. Under åren kom 
dock öppna förskolans förebyggande möjligheter att tilldra sig mer och mer av 
formuleringsarenans intresse. Öppna förskolans förberedande och kompletterande 
funktion till förskolan finns fortfarande officiellt kvar. Den omtalas emellertid mer 
sällan och då vanligen i relation till hur invandrare kan introduceras i den svenska 
barnomsorgen. Föräldrarna i Dungen och Gläntan kan sägas återvända till öppna 
förskolans rötter och förbindelsen med förskolan genom sin föreställning om denna som 
en "för-förskola".  

En annan fråga är hur vanligt förekommande det är i öppna förskolan att föräldrarna är 
lika resursstarka som dem jag mötte i Dungen och Gläntan under observationsperioden. 
Frågan kan inte besvaras utan vidare utforskning. Men att de resursstarka föräldrarna 
även dominerar i Gläntan, där de inte överensstämmer med den statistiska bilden av 
närområdet, är en viktig iakttagelse på realiseringsarenan. På formuleringsarenan är 
däremot denna resursstarka föräldragrupp, och dess barn, förhållandevis osynlig. 

Min slutsats blir att diskrepansen mellan föreställningarna på arenorna till stor del måste 
förstås mot bakgrund av den bristande uppföljning, utvärdering och kritiskt granskande 
av öppna förskolan som föreligger. En för givet tagen tradering av en verksamhets 
värde kan på sikt bli problematisk för dess fortlevnad och möjlighet att tas på allvar.    
En behovsanpassad verksamhet med ett förebyggande uppdrag behöver (tillgång till) 
aktuell kunskap om vad som kan och bör förebyggas i olika föräldragrupper.          
Dessa kunskaper bör snarare bygga på föräldragruppernas (aktuella) vardagskunskaper 
än på institutionaliserade vardagskunskaper. 

Folkhälsoinstitutet, FHI, framstår sedan en tid tillbaka som öppna förskolans främsta 
förespråkare på formuleringsarenan, om än i familjecentralsmodellen. FHI menar att 
öppna förskolan kan utveckla föräldraskapet genom att erbjuda rådgivning, modell-
inlärning och nätverksskapande. Som jag ser det borde öppna förskolans formulerings-
arena innehålla mer om lek och lekens betydelse, eftersom denna framstår som viktig på 
realiseringsarenan. Därmed kan jag sägas sluta cirkeln, eftersom öppna förskolans 
ursprung står att finna i ett lekrådgivande sammanhang. Dock vill jag här framhålla 
leken och inte rådgivningen. Lekens betydelse för barns välmående och utveckling 
skrivs även fram i Allmänna råd för öppen förskola (jfr även Lpfö 98, som råden bygger 

                                                 
46 Forskare vid tema Barn vid Linköpings universitet. 
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på). Trots detta verkar leken i öppna förskolan, och dess värde för barnen, föra en 
undanskymd tillvaro på den övriga formuleringsarenan. 

Till sist vill jag understryka att mitt syfte med uppsatsen inte har varit att bedöma öppna 
förskolans värde, vare sig generellt eller specifikt. Genom uppsatsarbetet har det dock 
framkommit olika värden som tillskrivs öppna förskolan av olika aktörer. Dessa värden 
kan i sin tur bidra till en ökad förståelse för hur föräldrar kan se på sin och sina barns 
vardag i relation till öppna förskolan – men också hur de blir betraktade i relation        
till denna. 
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11. Kunskapsbidraget 

Uppsatsarbetet inriktades mot ett explorativt sökande efter olika föreställningar om 
öppna förskolans verksamhet. På formuleringsarenan söktes dessa i tryckta källor och 
på realiseringsarenan hos aktörer. Sökandet syftade till att uppnå förståelse för 
föreställningarna om öppna förskolan och för hur föreställningarna förhåller sig till 
varandra. Denna förståelse är tänkt att forma ett bidrag till den fortsatta kunskaps-
bildningen om öppna förskolan.  

Sökandet efter öppna förskole-föreställningarna på de båda arenorna, och föreställ-
ningarnas relationer till varandra, kan sammanfattas som ett möte mellan olika 
vardagskunskaper. 

Det jag ser som uppsatsens främsta kunskapstillskott är belysandet av den övergripande, 
för givet tagna kunskap som omger öppna förskolan på formuleringsarenan och som 
sätter ramar för verksamheten på realiseringsarenan. Denna kunskap är inriktad mot 
bristande föräldraskap och möter därmed inte behoven hos det kompetenta och 
resursstarka föräldraskapet. Fältstudien på realiseringsarenan visar att även de 
kompetenta och resursstarka föräldrarna hör till öppna förskolans besökare. I studien 
framkommer några av de behov denna föräldragrupp uttrycker. 

Berger och Luckmann (1979) påtalar att institutioner kan fortleva om de gör det som 
experter eller andra intressenter definierar som det "rätta". Därmed träder institutionens 
funktionella aspekt tillbaka. Att se bortom eller igenom den traderade kunskapen om 
öppna förskolan, är därför en viktig utgångspunkt för vidare utforskning, utveckling och 
värdering av verksamheten. Detta är viktigt oavsett om man väljer att betrakta öppna 
förskolan som förebyggande eller som ett "trevligt kitt" i familjecentraler (jfr Bak & 
Gunnarsson, 2000).  
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12. Uppsatsens kvalitet  
– en kritisk reflektion 

Mot slutet av uppsatsen är det dags att rikta uppmärksamheten mot kvaliteten i det 
genomförda arbetet. Inledningsvis kan påpekas att ett annat teori- och metodval      
naturligtvis skulle ha bidragit med andra vinklingar på det som här har studerats.    
Likaså skulle andra frågeställningar ha alstrat annan kunskap. Att i efterhand se vad 
som skulle kunna ha gjorts annorlunda innebär sällan något problem. Svårigheten ligger 
snarare i att från start komma underfund med vad som ska åstadkommas, hur det ska 
ske på bästa sätt – och sedan sätta ner foten och göra just detta inom utsatt tid.  

Med anledning av det uppsatsarbete som nu slutligen föreligger vill jag närmare 
kommentera det urval som ligger till grund för fältstudien. Avsikten med att välja fler 
än en öppen förskola baserades på en strävan efter att bredda datainsamlingsunderlaget. 
Väl på plats i Dungen och Gläntan stod det ganska snart klart för mig att deras 
besöksgrupper i mångt och mycket överensstämde med varandra. Förvisso är detta att 
betrakta som ett viktigt resultat i sig. Dock kan jag se att det kunde ha varit både 
fruktbart och möjligt att välja bort antingen Dungen eller Gläntan till förmån för en 
öppen förskola med en (helt) annan besökarsammansättning. Tillträde till fältet vid en 
observationsstudie kan vara svårt. Min bedömning, med facit på hand, är emellertid att 
jag kunde ha löst detta tämligen oproblematiskt. Till mitt försvar vill jag anföra de 
tidsramar som omgärdade arbetet och min då bristande fältarbetsvana. 

Uppsatsens resultat baseras på ett förhållandevis omfattande och brett material.       
Under uppsatsarbetet har jag strävat efter att uppnå de kvalitetskriterier som presen-
terades i kapitel 1 (1.5). Min bedömning är att jag i relation till framställningen av 
arbetet har uppvisat perspektivmedvetenhet, intern logik och god etik. Perspektiv-
medvetenheten utgörs av att jag redogjort för förförståelse, personliga utgångspunkter 
samt forskningsläge och vald tolkningsteori. Intern logik har åstadkommits genom att 
jag skapat tydlig överensstämmelse mellan uppsatsens olika beståndsdelar. Framställ-
ningens etik märks i mina etiska hänsynstaganden, och i det öppet redovisade 
tillvägagångssättet under uppsatsprocessen. Ifråga om resultaten är min uppfattning att 
jag uppnått en strukturerad innebördsvariation av hur öppna förskolan kan förstås. 
Teoritillskottet har bestått i att jag med hjälp av Bergers och Luckmanns teori 
synliggjort för givet tagna vardagskunskaper om öppna förskolan på olika arenor och 
bland olika aktörer samt relaterat dessa till varandra. Vad beträffar validiteten är 
tolkningarna av resultaten empiriskt förankrade. Ett heuristiskt värde föreligger också 
eftersom arbetet inriktats mot ett område (del av verkligheten) som de senaste åren inte 
utforskats närmare. 

Som helhet anser jag att mitt tillvägagångssätt under arbetet varit lämpligt och att det 
bidragit till att uppnå uppsatsens syfte och att besvara frågeställningarna. Den kunskaps-
konstruktion om öppna förskolan som jag i uppsatsen presenterar är tids- och 
kontextbunden samt endast en av flera tänkbara. Den är dessutom på realiseringsarenan 
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avgränsad till två kommunala öppna förskolor av landets 39747. Med andra ord är mitt 
kunskapsbidrag om öppna förskolan blygsamt. Dock anser jag att det för fram något av 
det viktiga som förekommer i öppna förskolan idag. 

                                                 
47 Skolverket, 2006b. 



81 

13. Vidare forskning 

Uppsatsarbetet har väckt frågan om vilken plats det kompetenta och det resursstarka 
föräldraskapet har i öppna förskolan. Andra frågor som uppsatsens resultat ger upphov 
till är hur verksamheten kan, och bör, anpassas till den påtagligt föryngrade besöks-
gruppen av barn. Och ur ett mer generellt barn- och ungdomsvetenskapligt perspektiv: 
Vad har leken för betydelse i relation till öppna förskolan? Är "social kompetens-
träning" av (små) barn inför förskolan en förebyggande aktivitet och hur ska den i så fall 
hanteras, tolkas och förstås?  

Mot bakgrund av det utförda fältarbetet kan jag konstatera att öppna förskolan är en 
guldgruva för den som söker kunskap om föräldrar och små barn. I denna unika semi-
institutionella verksamhet är det lätt att möta barn och föräldrar under vardagliga och 
förhållandevis fria former. Den som tvivlar på små barns tidiga utbyte av varandra kan 
här studera en mångfald av samspel och interaktion mellan små barn. Vad gäller 
föräldrar i öppna förskolan ser jag två särskilt intressanta spår att följa upp. Dels 
pappornas utbyte av öppna förskolan, dels en grundlig inventering av hur föräldrars 
behov av verksamheten ser ut. Det skulle också vara spännande att undersöka hur 
föräldrar känner igen sig i styrdokument och andra skrivningar som förekommer om 
öppna förskolans verksamhet.  

En annan infallsvinkel kunde vara att spegla den kommunala öppna förskolan i de 
motsvarande verksamheter som bl.a. bedrivs av Svenska kyrkan. För en internationell 
utblick skulle en jämförelse med t.ex. Storbritanniens One-o-clock clubs (Lindon, 2006) 
vara spännande. Denna brittiska verksamhet tycks till en del påminna om den svenska 
öppna förskolan, med den skillnaden att leken står i fokus i den brittiska varianten      
(se t.ex. London Borough of Camden, 2000). 
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Bilaga – introduktionsbrev 

      Stockholm 4/10-06 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Catharina Frank och jag läser till lärare i förskolan på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Den här terminen ska jag skriva en så kallad         
D-/Magisteruppsats inom ramen för min utbildning. 
 
Under utbildningen har jag lagt märke till att Öppna förskolan är en verksamhet 
som det sällan skrivs och talas om. Detta har väckt både mitt intresse och min 
nyfikenhet. Inte minst som jag själv – hittills – aldrig besökt en Öppen förskola! 
 
Syftet med min uppsats är därför att göra en form av "upptäcktsresa" in i Öppna 
förskolans värld. En stor del av denna resa är tänkt att ske med hjälp av 
deltagande observationer i två eller flera Öppna förskolor under en till två 
månaders tid.  
 
Under resans gång kommer säkert många frågor att väckas hos mig. Då kan det 
uppstå tillfällen när jag vill försöka få mer information om vissa av mina 
funderingar och iakttagelser, t.ex. genom samtal och/eller intervjuer. När – och 
om – så blir fallet kommer jag alltid att först fråga om Ditt samtycke till detta. 
Det innebär att Du alltid har rätt och möjlighet att avstå. Mina närvarotider i de 
aktuella öppna förskolorna kommer dessutom att i förväg annonseras. 
 
Min avsikt med fältarbetet är inte att studera enskilda vuxna och/eller barn – det 
är själva verksamheten som står i fokus för mitt intresse. Samtliga uppgifter, 
samtal och observationer som jag får ta del av kommer att behandlas 
konfidentiellt och avidentifieras i den slutliga uppsatsen. Uppsatsen kommer 
sedan att delges respektive deltagande Öppen förskola. 
 
Du är alltid välkommen att kontakta mig med eventuella frågor och funderingar 
kring min uppsats och det fältarbete jag genomför. Mina kontaktuppgifter 
återfinns nedan. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Catharina Frank 
 
070–XXX XX XX 
catharina.frank1@student.lhs.se 
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