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Studiens syfte är att undersöka vårdnadshavares perspektiv på sin delaktighet 

utifrån förskolepersonalens arbete kring övergångar inom förskolan. Studien 

har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade 

intervjuer. I resultatet framkom det att delaktighet definieras som 

informationsutbyte och påverkan samt att kommunikationen och informationen 

mellan vårdnadshavarna och förskolepersonalen varit bristfällig. Slutsatsen 

visar att vårdnadshavarna vill ha inflytande i övergången genom samverkan 

samt att deras delaktighet är individuell. Slutligen kan vi inte uttyda ett 

samband mellan kunskap om förskolans styrdokument och inflytande. 
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1 Inledning 

I pilotstudien Pedagogers arbetssätt kring anknytning (2017) framkom det, via intervjuer 
av förskolepersonal, att vårdnadshavare överlag inte var delaktiga i sina barns övergångar 
mellan avdelningar. Det bidrog till att intresset väcktes för hur vårdnadshavares 
delaktighet i övergångar ser ut ur deras perspektiv. Vi blev nyfikna på att undersöka de 
faktorer som ligger till grund för att delaktigheten har varit låg. Är det tidsbrist, arbete eller 
helt enkelt så att vårdnadshavare känner sig tillräckligt trygga med verksamheten att 
behovet inte finns? Vi upplever att det är betydelsefullt för förskolepersonalens 
yrkesprofession att få ta del av vårdnadshavares perspektiv på sin egen delaktighet i 
övergångar mellan avdelningar. Det är även något som styrks av läroplanen för förskolan 
där det står att ”förskollärare ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 
verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska 
planeringen” (Skolverket, 2016, s. 13). 

Likaså uppkom det i pilotstudien att det var en brist på forskning inom övergångar mellan 
avdelningar i förskolan och det väckte intresset och genom denna studie, vill och hoppas 
bidra till ökad kunskap hos förskolepersonal. Vidare har det upptäckts att varken skollagen 
(SFS 2010:800) eller läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) lyfter hur 
förskolepersonal ska arbeta kring övergångar mellan avdelningar för att underlätta samt 
främja barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan lyfter föräldrars delaktighet men 
det finns inga tydliga riktlinjer kring hur övergången mellan avdelningar kan genomföras 
för att gynna barns bästa (a.a.). 

Genom att få in vårdnadshavares perspektiv på övergången kan förskolepersonalen arbeta 
för att möta deras behov och skapa förutsättningar för de som vill vara mer delaktiga 
(Stephenson & Parsons, 2006). Jonsdottir och Nyberg (2013) säger att en god och 
fungerande föräldrasamverkan är viktig för barns utveckling och lärande. När 
förskolepersonal och föräldrar arbetar gemensamt skapas de bästa förutsättningarna för en 
fungerande miljö för barnet, både i förskolan och hemmet. Det krävs en god relation och 
tillit mellan båda parter för att alla som är involverade i barnens övergång ska känna sig 
bekväma med att tillföra synpunkter och önskemål gällande genomförandet (a.a.). 

Förskolepersonalen kan anpassa övergången till förälderns behov av delaktighet men 
endast när denne känner till vilket behov som finns (Niss & Söderström, 2015). Förskolans 
läroplan förordar att om föräldrar ska få möjlighet att få inflytande krävs det en tydlighet 
från förskolepersonalens sida att erbjuda föräldrar insyn i de nationella målen som 
läroplanen förespråkar (Skolverket, 2016). Niss och Söderström (2015) menar att det även 
blir väsentligt för förskolepersonal att ha kännedom om vilken samt hur mycket 
information föräldrar önskar att få kring övergången. 

Av den anledningen är även detta något vi vill undersöka för att bidra med ökad kunskap 
till förskolepersonalens yrkesprofession. De kan sedan använda kunskapen till att skapa en 
övergång som är anpassad med den typ av information som vårdnadshavare efterfrågar. 
Läroplanen för förskolan lyfter detta tydligt när den beskriver att ”arbetslag ska beakta 
föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten” 
(Skolverket, 2016, s. 13). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares perspektiv på sin delaktighet utifrån 
förskolepersonalens arbete kring övergångar mellan avdelningar i förskolan. 

Frågeställningar lyder som följande: 

• Hur beskriver vårdnadshavare begreppet delaktighet i övergångar? 

• Hur uttrycker sig vårdnadshavare om samverkan med förskolepersonal i arbetet 
kring övergångar mellan avdelningar? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Dispositionen i studien, som handlar om att undersöka vårdnadshavares perspektiv på sin 
delaktighet utifrån förskolepersonalens arbete kring övergångar mellan avdelningar i 
förskolan, kommer nedan att beskrivas för att ge en överblick. 

I följande kapitel bakgrund finns flertalet rubriker. Inledningsvis presenteras de begrepp 
som har betydelse för studien. Därefter påvisas hur litteratursökningar har gjorts och vilka 
sökmotorer samt sökord som har använts. Sedan följer rubriken styrdokument där lyfts de 
styrdokument som har betydelse för förskolans framväxt och verksamhet samt vad dessa 
skriver kring övergångar och vårdnadshavares delaktighet. Vidare redovisas tidigare 
forskning och litteratur som är av värde för studien, ett avsnitt som är uppdelat i två delar 
med olika underrubriker. Omedelbart därefter följer Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori (Phillips, 2017), vilket är det valda teoretiska perspektiv som 
har betydelse för studien. 

Under nästföljande kapitel metod beskrivs den metod som valts ut till användandet i 
studiens datainsamling samt varför den metoden är relevant till studien. Sedan beskrivs 
studiens tillvägagångssätt kring urvalet av respondenterna med en kort presentation av 
deras bakgrundsfakta. Därefter går studien vidare med att beskriva proceduren i 
genomförandet av datainsamlingen för att skapa en tydlig bild kring hur detta gick till. 
Sedan lyfts studiens tillförlitlighet utifrån Brymans (2011) fyra kriterier som är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. 
Slutligen lyfter studien hur vi har gått tillväga vid analysen och kategoriseringen av det 
insamlade datamaterial samt de etiska överväganden vi förhållit oss till under studiens 
gång. 

I kapitlet resultat presenteras det insamlade material från intervjuerna med 
vårdnadshavarna, vilket är uppdelat i delar som vårdnadshavarna upplevde som viktiga 
samt hur dessa har kategoriserat. Dessa är vårdnadshavares perspektiv på delaktighet, 
vårdnadshavares möjligheter till inflytande i övergången, information som vårdnadshavare 
anser är av vikt, förskolepersonalens bemötande ur vårdnadshavares synvinkel, 
betraktelser från vårdnadshavare kring övergångar samt vårdnadshavares kännedom om 
styrdokument och handlingsplan. Slutligen sammanfattas avsnittet i en 
resultatsammanfattning. 

Under kapitlet analys har resultatet analyserats mot den valda teorin. Där undersöks det 
hur resultatet kan förstås utifrån den utvecklingsekologiska teorin som används parallellt 
för att lyfta de olika delar som framkom i resultatet. 
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Slutligen avslutas studien med ett diskussionskapitel. I kapitlet presenteras en diskussion 
kring resultatet med förankringar i tidigare forskning och litteratur samt förskolans 
styrdokument. Därefter följer studiens slutsats och metoddiskussion för att sedan avslutas 
med fortsatt forskning. 

Sist i uppsatsen finns även bilagor med informationsbrev och intervjuguiden. 

2 Bakgrund 

I kapitlet bakgrund kommer de begrepp som är relevanta för studien först att presenteras. 
Därefter följer en beskrivning av hur förfarandet sett ut i litteratursökningen för att sedan 
övergå till en redovisning av förskolans styrdokument, tidigare forskning och relevant 
litteratur. Slutligen lyfter studien upp det teoretiska perspektiv som studiens baseras på. 

2.1 Begrepp 

Här nedan följer en presentation av studiens begrepp inledningsvis då det framkommer 
tydligare vilka begrepp som ligger i fokus och vilken innebörd de ges i denna studie. 

2.1.1 Vårdnadshavare och föräldrar 

NE (2018e) beskriver begreppet vårdnadshavare som den eller dem som enligt lag innehar 
vårdnad om barnet. Det kan exempelvis innefatta barnets biologiska föräldrar, mor- och 
farföräldrar eller fosterföräldrar. Utifrån att skollagen (SFS 2010:800) använder begreppet 
vårdnadshavare samt NE’s (2018e) definition har även vi valt att använda vårdnadshavare 
eftersom vi anser att det är mer korrekt och inkluderande och genom användandet av ett 
begrepp blir studiens resultat mer lättförståeligt. Vårdnadshavare förekommer även på 
enstaka ställen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) samt den tidigare forskning och 
litteratur, trots att föräldrar är det begrepp som används mest och därav kommer föräldrar 
och vårdnadshavare att användas parallellt i texten. 

2.1.2 Förskolepersonal 

Enligt NE (2018c) arbetar förskollärare och barnskötare i förskolor. Vi har därav valt att 
använda oss av förskolepersonal som ett samlingsbegrepp för dessa yrkesgrupper samt 
även andra arbetande som kan förekomma då vi känner att alla har betydelse för den 
pedagogiska verksamheten och inte vill utesluta någon. Samtidigt används 
förskolepersonal som begrepp för att enklare förstå resultatet och för att skapa ett tydligare 
sammanhang i texten. I studien kommer däremot flera olika benämningar av 
förskolepersonal att nämnas, så som pedagoger, personal, lärare, pedagogisk personal och 
förskollärare. Detta på grund av att de författarna i tidigare forskning, litteratur samt 
styrdokumenten för förskolan använder sig av olika benämningar på de som arbetar inom 
förskolans verksamhet. 

2.1.3 Övergång 

Enligt Ackesjö (2014) beskrivs övergångar som komplicerade processer som innebär en 
förflyttning från antingen hem till förskola eller inom och mellan olika skolformer. 
Övergångar är inte förutbestämda processer som kan delas upp i specifika steg för att nå en 
slutdestination utan snarare individanpassade då även individernas mentalitet genomgår 
en process. Kallberg (2017) menar att övergångar är en förändringsprocess som påverkar 
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de inblandades sociala status eftersom den nya avdelningens verksamhet skapar nya roller, 
identiteter och relationer. Denna definition av övergångar används för att förstå vad 
vårdnadshavare lyfter om sina egna erfarenheter av övergångar. 

2.1.4 Delaktighet 

Begreppet delaktighet beskrivs enligt NE (2018b) som aktiv medverkan samt att inneha 
medinflytande. Tallberg Broman (2013) menar att delaktighet är en mänsklig rättighet då 
samhället har ett behov av att inkludera medborgarna i förskolans verksamhet. När 
föräldrar blir delaktiga i förskolan ökar möjligheten till att tillsammans kunna bemöta de 
sociala, kunskapsmässiga och moraliska utmaningar som förskolan ställs inför (a.a.). Det 
skapas även en demokratisering i samhället när föräldrar ges möjlighet till delaktighet. De 
får därmed vara med och styra i förskolans organisation där kommunikationen är en 
grundläggande faktor. Delaktiga föräldrar skapar ett ömsesidigt ansvar mellan dem själva 
och förskolepersonalen, som bidrar till djupare förståelser kring varandras erfarenheter, 
åsikter och mål. Dessa förståelser kan sedan användas i arbetet med att stödja barnens 
utveckling och lärande (a.a.). Begreppet delaktighet, i den definition som beskrivs här, 
kommer användas i studien för att synliggöra vad vårdnadshavarna själva beskriver som 
delaktighet i sina barns övergångar samt vilka möjligheter de har fått av förskolan till att 
delta. 

2.1.5 Samverkan 

NE (2018d) skriver att samverkan är ett kollektivt agerande mot ett specifikt mål. Wilder 
och Lillvist (2017) beskriver att ”samverkan är en gränsöverskridande aktivitet som 
innebär att man samordnar resurser och kunskap från flera håll” (s. 139). I vissa delar av 
texten kommer begreppet föräldrasamarbete förekomma, detta på grund av att i det 
historiska perspektivet sågs mer som ett samarbete (Tallberg Broman, 2013) och vi 
använder begreppet samverkan med vårdnadshavare i redogörandet för förskolan och 
hemmets relation och samarbete för barnets bästa i övergångar mellan avdelningar. Detta 
för att vi känner att det är mer passande då samverkansbegreppet förekommer i 
styrdokumenten för förskolan. För att vi ska förstå vårdnadshavarnas uttalanden i studien 
använder vi den här definitionen av begreppet samverkan. Tilläggas kan att det blir enklare 
för oss att få syn på vad som kan beskrivas som delar av samverkan av det 
vårdnadshavarna berättar. 

2.2 Litteratursökning 

I sökandet av litteratur har databaserna Google schoolar och Primo använts för att söka 
efter vetenskapliga artiklar samt doktorsavhandlingar. Den litteratur som framkommit har 
sedan kontrollerats i Ulrichsweb för att ta reda på om de är publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter. De sökord som använts i studiens litteratursökning i databaserna är 
övergång/transition, vårdnadshavare/förälder/parent, samverkan/collaboration samt 
förskola/skola/preschool/school. Vi har även fått litteraturförslag från vår handledare och 
gått tillbaka till den kurslitteratur som använts under utbildningens gång. Den största 
delen av litteraturen har påträffats genom att se över referensförteckningar i de artiklar, 
avhandlingar och böcker som vi redan hade tillgång till. Efter genomläsning av abstracts 
och sammanfattningar har det därefter sållats bort stora delar av litteraturen då inte 
ansetts vara relevant till studien. 



 5 

2.3 Styrdokument 

Här presenteras Barnstugeutredningen som är en statlig utredning och ledde fram till 
förskolelagen samt allmän förskola (NE, 2018a). Förskolelagen innebär att alla barn får 
tillgång till förskola utan kostnad samt att barn även får tillgång till 525 timmar per år i 
förskolans verksamhet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015b). Därefter lyfts skollagen samt 
förskolans läroplan och ett stödmaterial som Skolverket har publicerat. 

SOU 1972:26 visar på att uppdelningen av förskolan i småbarns- och storbarnsavdelning 
underlättar arbetet med att anpassa verksamheten efter barnens individuella behov. Yngre 
och äldre barn har olika behov och genom uppdelningen kan personalen enklare tillgodose 
dessa. Övergångens genomförande är av stor vikt eftersom abrupta och känslomässigt 
svåra övergångar har en negativ inverkan på barns tidiga lärande och utveckling (a.a.). 
SOU 1972:26 beskriver att för att övergången ska genomföras krävs att barnet har uppnått 
en viss självständighet då den nya avdelningen har andra förväntningar på vad barnen ska 
kunna, bland annat att äta själv. Även leken ska ha utvecklats till symbollek. Det krävs 
observationer av barnets utveckling för att kunna göra individuella bedömningar om 
barnet är redo för övergång, som sedan ska ske successivt med närvarande vuxna (a.a.). 

Föräldrar ska bjudas in att delta i övergångsprocessen och den nya avdelningens personal 
ska få möjlighet att påbörja relationsskapandet till barnet innan övergångens 
genomförande (SOU 1972:26). Föräldrar och personal som har en god samverkan kan ta 
vara på varandras egenskaper och kunskaper kring barnet och gemensamt skapa en god 
övergång. Det är viktigt att både personal och föräldrar bjuder in varandra till samtal och 
diverse samverkansformer samt att båda parter tar ansvar i att bygga en stark och 
ömsesidig relation. Innan starten i förskolan är det viktigt att personalen får information 
om barnet för att få kunskap kring hur hen fungerar och vilken utvecklingsnivå hen 
befinner sig på. Lika viktigt är det att föräldrar får möjligheten att lära känna personalen 
samt deras förhållnings- och arbetssätt. Det första mötet och intrycket kan ha stor 
betydelse för den fortsatta relationen och samverkan (a.a.). 

Skolverket (2014) lyfter att den första övergången för många barn sker inom förskolans 
verksamhet. Vid tre års ålder går dessa barn från en småbarnsavdelning till en 
storbarnsavdelning som för en del även innebär ny miljö, ny personal och nya 
förväntningar. Skolverket (2014) pekar vidare på förskolechefens ansvar att underlätta 
arbetet kring övergångar där det kan vara hjälpsamt med lokala handlingsplaner som 
personalen kan använda som riktlinjer vid övergång. I Skolverkets (2014) stödmaterial 
finns centrala riktlinjer och rutiner som personalen kan ta del av och utgå från i arbetet 
kring övergångar. Personalen har i uppgift att samarbeta med vårdnadshavare för att 
utbyta information som kan ge ökad förståelse kring barnet och därmed underlätta 
övergången. För att informationsutbytet ska fungera väl krävs ett förtroendefullt samarbete 
där personalen och vårdnadshavare ska arbeta mot ett gemensamt mål (a.a.). Ett 
övergångssamtal ska genomföras i syfte att utbyta information där både barn, 
vårdnadshavare, avlämnande personal samt mottagande personal deltar. Den avlämnande 
avdelningen ska även samarbeta med den mottagande i syfte att överlämna väsentlig 
information som kan bidra till barnets utveckling och lärande (a.a.). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) lyfter övergångar och samverkan där det även 
står att samarbetsformer för förberedelse av vårdnadshavare inför övergången ska finnas 
med. Däremot handlar detta avsnitt om övergången från förskola till förskoleklass, skola 
samt fritidshem och inte om övergångar mellan avdelningar inom förskolans verksamhet. 
Förskolans läroplan (a.a.) beskriver dock att förskolan har i uppdrag att samarbeta med 
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barnens föräldrar för att skapa bättre förutsättningar för barnen att utvecklas och lära. 
Föräldrar ska få möjlighet att påverka samt utöva inflytande över förskolans verksamhet 
och därav krävs en tydlighet kring förskolans mål och innehåll från förskollärare. Föräldrar 
ska få möjlighet att vara delaktiga med inflytande över verksamheten samt hur 
läroplansmålen kommer till uttryck i arbetet med barnen. Genom den insynen kan 
föräldrar bidra med sina synpunkter kring organisationen av förskolans verksamhet och 
aktiviteter med barnen. Slutligen lyfter läroplanen för förskolan (a.a.) att förskolechefen 
innehar ett ansvar för att det finns samarbetsformer mellan förskolan och hemmet samt att 
information kring de mål och det arbetssätt som finns på förskolan nås ut till föräldrarna. 

Liksom förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lyfter skollagen (SFS 2010:800) att de 
svenska skolornas verksamhet, i samarbete med hemmen, ska arbeta för att stödja och 
främja barns utveckling och lärande. Det innefattar att vårdnadshavare kontinuerligt ska få 
information om sina barns utveckling i förskolan samt erbjudas möjlighet till inflytande 
över verksamheten. Vårdnadshavare ska även ges information kring de bestämmelser som 
förskolan har att rätta sig efter samt vilka av dessa bestämmelser som vårdnadshavare har 
rätt till att vara med och påverka. Förskolechefen har ansvar för att det finns forum för 
samråd samt att vårdnadshavare informeras om detta. Dessa samrådsforum ska verka för 
att vårdnadshavare ska få möjlighet att påverka och bidra med sina synpunkter kring 
beslut som gäller förskolans verksamhet (a.a.). 

2.4 Tidigare forskning och litteratur 

I detta avsnitt sammanförs den tidigare forskning och litteratur som är relevant till 
studien. 

2.4.1 Historiskt perspektiv på samverkan med vårdnadshavare 

Tallberg Broman (2009) beskriver att under 1910-talets början behövde familjerna stöd 
från institutionerna samt att hela samhället uppfostras, i syfte att föräldrar skulle formas 
till ”bättre och kunnigare föräldrar” (s. 208). Tallberg Broman (2013) skriver att föräldrar 
ansågs ha låg kompetens till att uppfostra sina barn vilket även bidrog till att deras 
inflytande och delaktighet inte togs på allvar. Utbildningsverksamhetens höga status i 
samhället gav inte föräldrar möjlighet att påverka då verksamheten ansåg sig veta bättre 
hur barn skulle tas omhand och uppfostras. I takt med att förskolan i Sverige utvecklades 
under 1900-talet, förminskades institutionen som strävade efter att utbilda föräldrar (a.a.). 

Markström (2009) poängterar att i offentliga dokument lyfts föräldrars delaktighet och 
engagemang vilket är en utveckling mot hur det var i början av 1900-talet. I denna 
utveckling finns, utöver att föräldrar vill ha ökad delaktighet, krav på vad de ska göra för 
att underlätta för sina barn i förskolan. Genom att föräldrar har ställt krav på att få 
delaktighet och vara engagerade i sina barns utveckling, har det medfört att institutionerna 
har blivit tvungna att låta föräldrar ta den platsen. I dagens styrdokument för förskolan 
menar Markström (2009) att föräldrars och pedagogers delaktighet skildras som jämställt. 

Tallberg Broman (2013) skriver att till följd av att föräldrar började ses som mer 
kompetenta gavs de även större delaktighet och inflytande i verksamheten. Åsikterna om 
sina barn gavs ett mervärde som ansågs utveckla verksamheten till det bättre. Under 1970-
talet genomfördes flertalet utredningar som bland annat ledde till Barnstugeutredningen, 
som blev ett underlag och en lärobok för utbildningar av lärare (a.a.). Markström (2009) 
skriver att det läggs ett större ansvar på föräldrar samt att förskolan har förväntningar på 
att föräldrarna ska ta den förpliktelsen. Förskolan gör detta genom att få föräldrar att 
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skriva på exempelvis ett avtal. Tidigare har allt ansvar legat på förskolan och att föräldrar 
har uteslutits från verksamheterna. Föräldrarna i dagens samhälle uppmuntras däremot 
att delta. Markström (2009) lyfter att förskolan har gränser på hur mycket inflytande som 
föräldrar får. En förälder måste vara kompetent för att kunna och vilja ha ett inflytande i 
sina barns vardag på förskolan, vilket kallas för ett reflekterande föräldraskap (a.a.). I och 
med att förskolan fick en läroplan under 1990-talet, gavs även föräldrar en viktig roll i sina 
barns tillvaro där (Tallberg Broman, 2009). Läroplanens tydliga budskap att förskolan nu 
ska samverka med hemmet har bidragit till att ansvaret har ökat för föräldrar (Tallberg 
Broman, 2013). I dagens läroplan för förskolan påpekar Skolverket (2016) att förskolan ska 
vara ett komplement till hemmet. Förskolans verksamhet har som uppgift, både hos 
förskollärare och arbetslagen, att samarbeta med vårdnadshavare i syfte till att barnen får 
de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina förutsättningar (a.a.). Det kan ske när 
arbetslagen stöttar familjens ansvar i barnets fostran och utveckling genom att diskutera 
förhållningssätt och regler kring barnet. Genom att förskolan samarbetar med hemmet får 
förskolan vårdnadshavares förtroende, vilket Skolverket (2016) poängterar är av vikt för 
barnets livslånga lärande. 

2.4.2 Vad är dagens samverkan med vårdnadshavare i övergångar? 

Föräldrasamarbete i förskolan kan definieras som ”en ömsesidig process där både föräldrar 
och lärare, efter samtal och gemensamma överenskommelser, är inställda på att justera sitt 
beteende och sina handlingar i relation till barnet” (Jensen & Jensen, 2008, s. 48). Syftet 
med ett föräldrasamarbete i förskolan beskriver Jonsdottir och Nyberg (2013) är att skapa 
en verksamhet som arbetar utifrån barnens bästa för att gynna deras utveckling och 
lärande. För att uppfylla detta krävs trygga och tillitsfulla relationer mellan barn, föräldrar 
och lärare samt att föräldrar erbjuds insyn och inflytande. Lärare ska även anpassa 
bemötandet av föräldrar efter deras individuella behov. Det sista som krävs i uppfyllandet 
av skapandet av en verksamhet för barnens bästa är att erbjuda föräldranätverk (a.a.). 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015a) menar att utvecklingen av en tillitsfull relation 
mellan föräldrar och förskola börjar redan vid introduktionen. Detta blir sedan grunden för 
en god samverkan och även något som kan kopplas till introduktionen i samband med byte 
av avdelning. Föräldrar upplever ofta att de inte har möjlighet att vara delaktiga och 
påverka detta även fast introduktionen har en stor betydelse i både barnens och 
föräldrarnas liv (a.a.). Fabian (2006) menar vidare att en övergång involverar flertalet 
individer som tillsammans samarbetar för att skapa en positiv övergång. 
Kommunikationen är en central och viktig del i övergången och genom att ha en väl 
fungerande kommunikation minskar klyftan mellan förskola, hem samt de inblandade i 
övergången (a.a.). Nielsen och Griebel (2006) belyser att samspelet i övergången 
karakteriseras av ett gemensamt ansvar för barns sociala utveckling samt utbildning. 

Vårdnadshavares förutsättningar för inflytande 

Niss och Söderström (2015) menar att förutsättningarna för att föräldrar ska få delaktighet 
och inflytande i verksamheten är att de innehar kunskap kring hur den fungerar samt 
förståelse kring förskolans innebörd. Därav faller uppdraget att informera föräldrar på 
förskolechefen och pedagoger. Dagens föräldrar ses som tillgångar till förskolans 
verksamhet och förskolechefer samt pedagogerna behöver bjuda in och bemöta föräldrar i 
deras kompetenser (a.a.). Jensen och Jensen (2008) skriver i sin tur att det är lärares 
ansvar att skapa jämbördiga relationer till föräldrar för att lägga grunden för en god 
samverkan. Det är något som kommer att gynna alla berörda parter, både barn, föräldrar 
och lärare. Det är väsentligt för att barnen ska få den bästa möjliga vistelsen i förskolan. 
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Lärare efterfrågar föräldrars engagemang och intresse i samarbetet för att skapa en 
verksamhet som gynnar barns utveckling och lärande. För att detta ska bli möjligt krävs 
även att lärare tar ansvar och bjuder in föräldrar till detta (a.a.). 

Vuorinen (2018) beskriver förskolan som ett komplement till hemmet och belyser även 
vikten av att föräldrar ska få möjlighet till inflytande i praktiken inom läroplansmålen. Hon 
menar att det är en förutsättning att föräldrar får information om mål och praktik för att 
kunna utöva inflytande. Vuorinens (2018) undersökning strävar efter att, liksom vi, utgå 
från ett föräldraperspektiv. Resultatet visade också att föräldrar kan vara kontrollerande 
för att de värnar om barnens välmående och omsorg när barnet inte befinner sig i 
förälderns sällskap. Undersökningens resultat visade att det är viktigt för föräldrar att 
förskolepersonal informerar om vad barnen har gjort på dagen samt att rutiner och 
aktiviteter anpassas efter barnens individuella behov. Föräldrar uppskattar förskolor som 
erbjuder kontinuitet, inkludering, jämställdhet, kunskap, genomskinlighet och samarbete. 
Välmående och trygghet hos barnet är föräldrars högsta prioritet (a.a.). De intervjuade 
föräldrarna i studien ansåg att möjligheten att möta samma förskollärare regelbundet är en 
nödvändig förutsättning där föräldrar eftersträvar kontinuitet genom långsiktiga och djupa 
relationer med förskolepersonal (a.a.). 

Vad som påverkar vårdnadshavares delaktighet 

Enö (2013) förklarar att pedagogisk personal ständigt arbetar för att på olika sätt få 
föräldrar engagerade samt att oengagerade föräldrar ofta ses som ointresserade av att vara 
delaktiga och ha inflytande i förskolans verksamhet. Balldin (2013) diskuterar kring den 
alltför ofta rådande tidsbristen hos föräldrar som en påverkansfaktor till deras delaktighet i 
förskolans verksamhet. Föräldrars arbetsförhållanden skiljer sig åt markant vilket även är 
något som förskollärare behöver ta hänsyn till. Nielsen och Griebel (2006) beskriver vidare 
att vårdnadshavare alltid är delaktiga i sina barns övergångar men det som kan skilja sig åt 
är hur engagerade vårdnadshavare är. Vissa är passivt delaktiga medan andra är aktivt 
delaktiga (a.a.). 

Clark (2006) skriver att i Storbritannien och USA har betydelsen av vårdnadshavares 
engagemang samt deras roll i övergångar främjats sedan 1970-talet. Likaså lyfter forskare i 
Singapore fördelarna med att vårdnadshavare är engagerade, speciellt i början av barnens 
barndom. Clark (2006) förklarar att studier påvisar att ett lågt deltagande från 
vårdnadshavare i förskolor i Taiwan, Hong Kong och Singapore kan bero på att 
vårdnadshavare har bristande utbildning, kunskap och saknar möjligheter att ge sina barn 
passande aktiviteter. I Singapore, lyfter Clark (2006), att vårdnadshavare har dålig 
inkomst, dåligt självförtroende och svårigheter för att kunna prata den engelska som krävs 
i Singapores utbildningssystem samt att få vårdnadshavare har akademiska bakgrunder. 
Hon skriver vidare att det har gjorts försök till att öka samarbetet mellan vårdnadshavare 
och samhället men att det dessvärre har varit få delaktiga vårdnadshavare. Clark (2006) 
uppger att det finns flera orsaker till det låga deltagandet, såsom att vårdnadshavare 
arbetar långa dagar och att de inte har möjlighet att besöka sina barns skolor men å andra 
sidan har ansvaret legat på lärare och skolan. Däremot lyfter nästan alla vårdnadshavare en 
önskan om att vara delaktiga och aktiva i sina barns skolgång (a.a.). 

Vikten av att informera vårdnadshavare om övergången 

Stephenson och Parson (2006) påvisar vikten av att vårdnadshavare blir informerade om 
skolans förväntningar och tillvägagångssätt när barnen ska genomföra en övergång. Denna 
information om barnens övergång kan minska stressen hos vårdnadshavare och de kan 
istället lägga den energin på att stötta barnet. Informationen kunde bestå av hur läroplanen 
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är utformad samt vilka rutiner och förväntningar som finns. Författarna menar att om 
vårdnadshavare utesluts från informationen får de ingen möjlighet till att kunna stödja 
sina barns lärande (a.a.). Även Fabian (2006) uttrycker att när vårdnadshavare och barnen 
ges en känsla av tillhörighet underlättas övergången och därmed påverkas barnens 
utveckling och lärande. Fabian (2006) skriver vidare att vårdnadshavare strävar efter att se 
till att deras barn är glada och trygga samt att övergångarna är de bästa för barnet. Hon 
uttrycker att genom att klimatet behålls positivt och att vårdnadshavare får delge sina 
synpunkter och förväntningar underlättas övergångarna (a.a.). 

Övergångars innebörd och betydelse 

Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) lyfter att förskolans verksamhet allt oftare är 
åldersindelad, något som leder till att övergångar mellan avdelningar blir nödvändigt. 
Ackesjö (2014) beskriver övergångar som sociala processer som ”konstrueras, delas och 
rekonstrueras gemensamt med andra” (s. 12). En övergång innebär att både barn och 
föräldrar stänger dörren till det välkända och trygga och därmed öppnar en annan dörr till 
det okända. Övergången kan underlättas och göras mjukare genom att den gamla 
respektive nya verksamheten försöker efterlikna varandra så mycket som möjligt för att 
rutiner och aktiviteter ska vara välbekanta för barn och föräldrar. Ackesjö (2014) skriver 
vidare att övergången även kan göras mjukare genom förberedelser som till exempel besök 
på den nya avdelningen. Övergångar är en förändringsprocess där gränser och identiteter 
konstrueras och rekonstrueras där föräldrars syn och förväntningar inför övergången 
påverkar hur den upplevs ur andras perspektiv, till exempel barn och lärare (a.a.). 

Pianta, Kraft-Sayre, Rimm-Kaufman, Gercke och Higgins (2001) beskriver att övergången 
till förskolan är en stor förändring för alla inblandade och innebär nya förväntningar, 
relationer och kompetenser som kommer att påverka framför allt barn och föräldrar under 
lång tid framöver. Samarbetet och relationerna mellan familjen, förskolan, barnen och 
samhället påverkar övergångens utförande och därav blir förberedelser, i form av 
aktiviteter och besök, inför övergången viktiga (a.a.). Ackesjö och Persson (2014) menar att 
barn redan under förskoleåren får erfarenheter av övergångar och att antalet övergångar 
kan skifta beroende på förskolans organisation. Vissa förskolor har inga övergångar medan 
andra har allt från en övergång till fyra. Det leder till att både barn och föräldrar har olika 
mycket erfarenheter av att genomföra övergångar och kan vara en påverkansfaktor till hur 
övergången utformar sig. Ackesjö och Persson (2014) benämner detta som 
övergångskompetens vilket innebär att det blir enklare för vederbörande att förbereda sig 
inför övergången samt behålla gamla relationer men samtidigt skapa nya. 

Även Fabian (2006) skriver att vårdnadshavare, barn och lärare har olika uppfattningar 
och förväntningar om vad som är viktigt i övergångar. En övergång innebär en förändring, 
att lämna en trygghet där en individ har skapat en identitet till att ställas inför nya 
kulturer, roller, rutiner och relationer. Det kan vara allt från att lämna hemmet eller 
förskolan samt vid nya bekantskaper. Författaren menar att övergångar är komplexa 
processer och ses som engångsföreteelser, trots att övergångsprocessen är betydligt längre 
än så. Dessutom belyser Nielsen och Griebel (2006) att det inte enbart är barnen som 
genomför en övergång utan även vårdnadshavarna, då de går från att vara vårdnadshavare 
för förskolebarn till vårdnadshavare för skolbarn. Dessa förändringar är individuella samt 
skiljer sig från barn till barn och familj till familj. 

Vårdnadshavares roll och perspektiv på övergångar 

Enligt Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) finns det inte mycket svensk forskning kring 
övergångar mellan avdelningar i förskolan. Inskolningen och övergången till förskoleklass 
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är flitigare behandlad ur både barns, föräldrars och förskollärares perspektiv. Garpelin och 
Kallberg (2008) lyfter att övergången kan ha stor betydelse för föräldrar då det innebär ett 
miljöbyte med nya relationer. I deras intervjustudie framkom att föräldrar fick information 
om övergången och senare hölls även ett föräldramöte. Föräldrars relation till förskollärare 
är grunden för hur föräldrar ser på förskolans verksamhet (a.a.). Hur föräldrar tänker kring 
övergången skiljer sig åt från de som menar att barnen endast flyttar klädhylla till de som 
ser på övergången som en betydelsefull del av barns utveckling. Bland de föräldrar som ser 
övergången som utvecklande uppvisas även en oro hos vissa medan andra vill komma in i 
verksamheten på den nya avdelningen så fort som möjligt. Garpelin och Kallberg (2008) 
menar att detta kan tyda på att föräldrar upplever att den nya avdelningen har andra 
förväntningar på barnen och föräldrarna. Den oro som föräldrar kan känna handlar ofta 
om att barnet inte blir sett på den nya avdelningen samt att barnen nu blir de som är yngst 
och att den omställningen kan få negativ effekt på övergången. Föräldrar förbereder sina 
barn inför övergången genom att stötta, uppmuntra och vända övergången till något 
positivt, till exempel att övergången visar att barnen nu blivit större. Att genomföra 
övergången innebär en förändring där trygghet hos de involverade underlättar 
övergångsprocessen (a.a.). 

En likartad uppfattning beskriver Peters (2010) i sin rapport att familjer uttrycker att det 
de gör för att stötta sina barns utveckling och lärande är viktigare för dem än arbete, 
utbildning och inkomst. Däremot är arbete och övriga aktiviteter en stor påverkansfaktor i 
familjers möjlighet till deltagande i övergången då tiden inte alltid räcker till. Involverade 
familjer tenderar att vara mer hjälpsamma och delaktiga i övergången och om lärare kan 
skapa positiva förväntningar hos familjerna kring övergången kommer det att skapa godare 
förutsättningar för en lyckad övergång. Peters (2010) beskriver vidare att familjen ofta kan 
känna sig exkluderad eftersom lärare ibland har ett perspektiv som inte överensstämmer 
med familjens. Denna förvirring visade sig påverka familjens deltagande i övergången. Det 
är betydelsefullt med tydliga lärare som klargör för familjen vad deras roll är i 
samverkansarbetet. Föräldrar genomgår en övergång precis som sina barn och det kan vara 
viktigt för lärare att ha i åtanke (a.a.). 

Ett liknande resonemang för Margetts (2002) när hon beskriver övergången till skolan och 
mycket av det hon lyfter är väsentligt även vid övergångar mellan avdelningar i förskolan. 
Hon menar att föräldrars roll förändras vid en övergång och att personalens uppgift är att 
stötta föräldrar genom övergången. Detta sker genom att utbyta information och erbjuda 
olika möjligheter för samarbeten för att öka föräldrars deltagande i övergången. Margetts 
(2002) framhäver vikten av att föräldrar och deras barn får möjlighet att besöka den nya 
miljön och bekanta sig med de nya förväntningar som ställs för att övergången ska bli mer 
positiv. Informerade föräldrar är även något som kommer underlätta övergången (a.a.). 

Dessutom har McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro och Wildinger (2007) undersökt 
familjers erfarenheter och engagemang i övergången till förskolan, något som i Sverige 
oftast benämns som inskolning eller invänjning. Stora delar av deras studie kan även 
tillämpas på övergången mellan avdelningar. Författarna beskriver att trots att föräldrar 
ses som viktiga tillgångar i övergångens planering för att främja barnens utveckling är 
studierna ändå fåtaliga kring föräldrars perspektiv och engagemang i övergångsprocessen. 
För att belysa detta ämne har de valt att fokusera på just föräldrars perspektiv. Det resultat 
som framkom i McIntyres et.al. (2007) studie visade att många föräldrar efterfrågar 
skriftlig information, ett informationsmöte samt möjligheten att besöka den nya 
avdelningen. Föräldrarna visade tecken på oro inför den nya verksamheten med nya 
relationer, rutiner och regler. De önskade även få stöd i hur de kan förbereda barnen 
hemma inför övergången (a.a.). 
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Slutligen lyfter Dalli (1999) mödrars perspektiv på barns inskolning i sin artikel. Eftersom 
inskolning är en form av övergång kan delar av artikeln även tillämpas på övergången 
mellan avdelningar. Studiens resultat visar att mödrar tenderar att vara nöjda med både 
val av barnomsorg och dess kvalitet. De ser förskolan som en plats för barnen och inte för 
dem själva. Flertalet mödrar i studien påpekar att antalet barn och vuxna som de ska skapa 
relationer till, rutiner att vänja sig vid och den fysiska utmattningen hos barnet, alla är 
utmaningar som kan uppstå i samband med övergången. Nära relationer till 
förskolepersonal och barn samt kontinuitet mellan hem och förskola ansågs vara viktig. 
Mödrarna uppskattade att förskolan hade material som var välbekanta för barnet samt att 
de fick ta med sig något föremål hemifrån som kunde trösta barnet vid behov (a.a.). 
Reflektioner över sig själva var även något som studiens resultat visade vara vanligt 
förekommande och kunde bland annat handla om att mödrar reflekterade över sin egen 
roll i övergången och där vissa såg på sin roll som den som bidrar med trygghet och stöd. 
Mödrarna är i övergången öppna för information, intryck och vägledning och lärarnas 
uppgift är att bidra med detta samt ge stöd och förklaringar kring övergången (a.a.). 

2.5 Teoretiska perspektiv 

I studien kommer Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Phillips, 2017) att 
användas i syfte att förklara hur individers övergångar fungerar mellan olika nivåer och 
kontexter. Bronfenbrenner (a.a.) menar i sin teori att individer befinner sig i olika 
kontexter och samspelar genom de olika systemen, vilket i studien syftar till övergångar 
mellan avdelningar inom förskolan. Likaså används denna teori för att förstå samverkan 
mellan vårdnadshavare och förskolepersonal där kommunikationen är en betydelsefull del 
i en fungerande samverkan. 

Phillips (2017) skriver att Urie Bronfenbrenner var en psykolog som inriktade sig på och 
intresserade sig för hur barn utvecklade sig i samspelet med familjen och samhället och 
han skapade en teori som fick namnet utvecklingsekologi. Bronfenbrenner menade att i 
teorin kan man urskilja ett samspel mellan individen och de miljöer som de befinner sig i 
samt att det är dessa faktorer som driver individens utveckling framåt (a.a.). 

Enligt Phillips (2017) utgår utvecklingsekologin från individen som utgör centrum av 
systemet. I studien utgår vi från vårdnadshavaren som individ och hur hen samspelar med 
omgivningen i fråga om Bronfenbrenners teori. 

Runt individen finns fyra olika system. Det system som befinner sig närmast individen och 
där hen ingår är mikrosystemet. I mikrosystemet samspelar individen med bland annat 
barn, andra föräldrar samt förskolepersonal. Mesosystemet är det system som belyser det 
samspel som sker mellan de olika mikrosystemen, exempelvis mellan familjen och 
förskolan. I exosystemet ryms samspelet mellan närsamhället, som till exempel 
föräldrarnas arbetsplats och dessa påverkar individen indirekt (a.a.). Det system som 
befinner sig i cirkelns utkant är makrosystemet och det innehåller olika lagar och 
förordningar, kulturer samt religioner som individen har att anpassa sig efter (a.a.). 
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Figur 1: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Phillips, 2017, s. 73). 

3 Metod 

Under detta kapitel presenteras det metodval och hur urvalet av respondenter har 
genomförts. Därefter beskrivs datainsamlingens procedur och studiens tillförlitlighet. Sist i 
kapitlet redogörs dataanalysen samt studiens etiska överväganden. 

3.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadshavares perspektiv på sin delaktighet 
utifrån förskolepersonalens arbete kring övergångar mellan avdelningar i förskolan. Vi har 
därav valt att genomföra datainsamlingen med intervjuer av vårdnadshavare som metod. 
Den här studien samt det vetenskapliga angreppssättet baseras på Brymans (2011) 
kvalitativa forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Detta angreppssätt passar 
bäst till undersökningens syfte och forskningsfrågor eftersom intervjufrågorna är öppna 
och påverkningsbara under intervjutillfällena. Genom att intervjua vårdnadshavare 
möjliggör det att, genom deras ord, ta del av hur de ser på sin delaktighet i övergångar 
mellan avdelningar i förskolan samt hur de önskar samverka med förskolepersonalen. 
Observationer, som även är en del av den kvalitativa forskningsmetoden (a.a.), ansåg vi 
inte vara en lämplig datainsamlingsmetod då det hade uppkommit svårigheter att se hur 
vårdnadshavare tänker kring forskningsfrågorna. 

3.2 Urval 

Urvalet av respondenterna gjordes utifrån vårdnadshavare med barn som har genomfört 
minst en övergång mellan avdelningar i förskolan. Vi sträckte oss därför ut till cirka 70 
stycken vårdnadshavare på två olika förskolor, belägna i två olika medelstora kommuner. 
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Informationsbreven1 delades ut på dessa förskolors avdelningar för äldre barn. Responsen 
på informationsbreven var intervjuer med fyra vårdnadshavare på förskolorna, vilket ledde 
till att urvalet utökades till att innefatta övriga kontakter i vår bekantskapskrets. Dock har 
vi ingen förklaring till varför responsen från vårdnadshavarna på de två förskolorna var 
låg. Det slutliga urvalet bestod då av fyra vårdnadshavare med barn på en förskola i en 
medelstor kommun och fyra vårdnadshavare med barn i en mindre kommun. 

3.3 Procedur 

Intervjuerna valdes att genomföras enskilt med varje vårdnadshavare där en intervjuguide2 
användes som förberetts i förväg genom ett utskrivet dokument för att ha det tillgängligt. 
Frågorna i intervjuguiden är formulerade för att ge svar på studiens forskningsfrågor. Vi 
utgick från intervjuguiden men var även flexibla och följde samtalets gång med följdfrågor i 
vissa intervjuer, precis som Bryman (2011) beskriver som en semistrukturerad intervju. 
Intervjuguiden valdes att inte i förhand skicka ut till de aktuella respondenterna då deras 
spontana tankar och åsikter kring frågorna ville tas tillvara. För att skapa en mer personlig 
intervju samt för att vårdnadshavaren skulle känna sig mer avslappnad valde vi att endast 
en av oss deltog vid intervjutillfället. 

Tid och plats för intervjuerna bokades in via personlig kontakt, mejl samt via 
telefonkontakt. I kontakten med vårdnadshavarna erbjöds förslag om att genomföra 
intervjuerna på någon av högskolans två orter eller på den aktuella förskolan. 
Vårdnadshavarna fick även själva bidra med förslag på passande plats, exempelvis i 
hemmiljö. Genom att vårdnadshavarna fick välja tid och plats ökade vi möjligheten till 
deras deltagande. Vi har dock valt att inte nämna de platser där intervjuerna har 
genomförts för att värna om respondenternas integritet utifrån Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska principer. Under två av intervjutillfällena fanns ytterligare individer 
närvarande medan intervjuerna genomfördes. De övriga sex intervjuerna genomfördes 
enskilt med vårdnadshavarna i avskilda rum. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades vårdnadshavarna muntligen om de 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) som studien har att förhålla sig till 
samt att de när som helst kan välja att avbryta utan att det får negativa konsekvenser. 
Vårdnadshavarna blev även tillfrågade om de önskade få en kopia av vår studie när den har 
blivit examinerad och publicerad på Diva, något som samtliga vårdnadshavare svarade 
jakande på. Intervjuernas längd varierade mellan 15-30 minuter. Samtliga intervjuer 
spelades in med godkännande från vårdnadshavarna, via ljudupptagningsprogram i våra 
privata telefoner för att underlätta hanteringen av datainsamlingen samt få ett bättre flyt i 
samtalet. 

3.3.1 Studiens deltagare 

Respondenterna bestod av sju kvinnor och en man och alla respondenter var över 30 år. 
Vidare har alla respondenter valt kommunal omsorgsform till sina barn. Sju av åtta 
respondenter har två eller fler barn, den återstående respondenten har ett barn. Fyra av 
åtta respondenter arbetar inom pedagogisk verksamhet. De övriga fyra arbetar inom 

                                                   

1 Se bilaga Informationsbrev. 

2 Se bilaga Intervjuguide. 
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ekonomiska sektorn, sjuk- och hälsovård, hantverk samt transport. Fyra respondenter 
lever i ett samboförhållande, två lever i äktenskap, en är ensamstående samt en är ogift. 
Fem av respondenterna samt deras barn genomförde övergången till den nya avdelningen 
efter sommaruppehållet. Två av övergångarna skedde mitt i terminen och när den 
återstående övergången skedde är okänt. 

3.4 Tillförlitlighet 

För att studien enligt Bryman (2011) ska räknas som tillförlitlig krävs fyra delkriterier. 
Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
Trovärdigheten i studien har uppnåtts genom att reglerna som finns inom forskning har 
följts, det vill säga de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2017) beskriver. Bryman 
(2011) menar att även respondentvalidering är en del av en studies trovärdighet. Med det 
menas att respondenterna ska ta del av resultatet för att säkerställa att uppfattningarna 
stämmer. Kriteriet överförbarhet innebär att resultatet ska vara en god och fyllig 
redogörelse av, i studiens fall, vårdnadshavares perspektiv på övergångar mellan 
avdelningar. I och med att det har genomförts åtta intervjuer med vårdnadshavare på olika 
förskolor med övergångar i olika kommuner stärks överförbarheten av studiens resultat till 
andra kontexter. Det tredje kriteriet, som är pålitlighet, handlar om att alla faser i 
forskningsprocessen granskas för att en fullständig redogörelse ska skapas. Bryman (2011) 
beskriver att forskarens/forskarnas kollegor kan granska studien under processen samt när 
den ska färdigställas. Kontinuerligt under studien har vi fått stöd och granskning av vår 
handledare och kurskollegor och därmed ökar studiens pålitlighet. Möjlighet att styrka och 
konfirmera är det sista kriteriet för att uppfylla en tillförlitlig studie. Det innebär att 
studien inte tillåtit att våra personliga åsikter och värderingar påverkat vår datainsamling, 
resultat och slutsatser i syfte att hålla studien så objektiv som det är möjligt (a.a.). 

3.5 Dataanalys 

För att kunna analysera det datamaterial som samlats in genom intervjuerna har de åtta 
intervjuerna först avlyssnats för att sedan noga transkriberas. Redan i transkriberingen har 
vi använt oss av fiktiva namn på alla inblandade utom oss själva för att skydda deras 
identiteter. De färdiga transkriberingarna har sedan skrivits ut för att gemensamt läsa 
igenom och hitta olika nyckelbegrepp. Vi riktade in oss på olika intervjufrågor som 
besvarade forskningsfrågorna för att se vad vårdnadshavarna hade svarat. De begrepp som 
kunde utläsas då var samverkan, information, delaktighet, kommunikation och inflytande. 
Samtliga intervjuade vårdnadshavare lyfte dessa delar kontinuerligt genom intervjuerna 
och därav valde vi att lägga ytterligare fokus kring just dessa. Transkriberingarna lästes 
igenom ytterligare en gång för att närmare ta reda på exakt vad vårdnadshavarna lyfter 
kring dessa begrepp och kunde då finna återkommande svar i samtliga intervjuer. Svaren 
skrevs därefter ner på papper där vi såg tydliga likheter och skillnader. Dessa 
kategoriserades med hjälp av färglappar där de liknande svaren fick samma färg och 
därigenom kunde ett mönster urskiljas. Till exempel på frågan om hur vårdnadshavarna 
definierar begreppet delaktighet blev svaren bland annat bestämma, vara med och ha 
inflytande och kunna påverka. Dessa svar fick rosa lappar och sorterades in i kategorin 
inflytande. Vi gick vidare med sorteringen med hjälp av färglappar genom att välja ut vilka 
intervjufrågor som ansågs vara extra relevanta till studiens forskningsfrågor och se över 
vårdnadshavarnas svar för att kunna analysera och kategorisera dessa. 
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3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter att det finns olika forskningsetiska kodexar beroende på 
vilket forskningsområde det handlar om. Dessa kodexar är en samling av regler för hur 
forskaren ska bemöta de personer som deltar i forskningen samt hur forskningen ska gå 
tillväga före, under och efter genomförandet av forskningen. Vetenskapsrådet (2017) 
beskriver vidare att Helsingforsdeklarationen är den kodex som är mest betydelsefull och 
trots att den främst använts i medicinsk forskning har den även på senare tid tillämpats 
inom andra forskningsområden. Därav har vi valt att använda oss av 
Helsingforsdeklarationen i studiens etiska överväganden då den väl beskriver tänkandet 
kring etiken i studien. 

Vikten av att värna om individen framhävs som grundläggande i forskningsetiken då detta 
ska föregå både vetenskapens och samhällets intentioner. Helsingforsdeklarationen 
framhäver principer som samtycke, konfidentialitet, kompetens och information. Principen 
om samtycke innebär att alla deltagande i studien ska ge sitt samtycke till medverkan. De 
deltagandes privatliv ska respekteras och därav ska det insamlade datamaterialet 
behandlas med största försiktighet för att upprätthålla principen om konfidentialitet. 
Genom detta skyddas de deltagandes fysiska och psykiska integritet och personlighet från 
de konsekvenser som studien kan få om identiteterna på deltagarna skulle framkomma. 
Kompetensprincipen innebär ett krav på att forskaren ska kunna avgöra om forskningens 
intresse påverkar individerna som deltar och därmed ta ett ställningstagande till detta. 
Principen om information utgår från informationens innehåll, vem som ger och får 
information samt hur samtycke ges. 

Eftersom vårdnadshavarnas erbjöds att intervjun kunde genomföras på den aktuella 
förskolan där de har sitt/sina barn, bidrog detta till en risk att förskolepersonalen får 
kännedom om vilka vårdnadshavare som tackade ja till deltagande i studien. Anledningen 
till att vi tog beslut om detta erbjudande är för att underlätta för vårdnadshavarna då 
intervjun kunde genomföras i samband med lämning eller hämtning av barn. Eftersom det 
kan finnas svårigheter för vissa att ta sig till någon av Mälardalens Högskolas campus samt 
att vårdnadshavarna kan känna sig obekväma med att genomföra intervjun i sin hemmiljö 
erbjöds även förskolan som ett alternativ. Vi upplever ändå att detta etiska dilemma 
förminskades genom att vi även erbjöd vårdnadshavarna flera alternativ på platser där 
intervjun kunde genomföras som var mer neutrala. 

Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev ut till kontaktpersoner på de två 
förskolorna samt förskolecheferna och som vårdnadshavarna senare fått ta del av. 
Vårdnadshavarna har fått ge sitt samtycke till deltagande både via mejl- och telefonkontakt 
vid bestämmelsen av tid och plats för intervjun samt muntligen vid intervjutillfället. Vid 
intervjutillfället fick vårdnadshavarna muntligen även ta ställning till om intervjun fick 
spelas in via ljudupptagning vilket samtliga godkände. I informationsbreven meddelades 
även att intervjun beräknas ta 30 minuter. Vårdnadshavarna har blivit informerade om att 
deltagandet när som helst under processen kan avbrytas utan vidare konsekvenser. Alla 
personliga uppgifter kodas för att inte kunna härledas till de deltagande vårdnadshavarna i 
syfte att värna om deras integritet. Alla respondenternas namn är fiktiva och i studien 
används även begreppet hen till största del. Datainsamlingsmaterialet kommer enbart att 
användas i denna studie, hanteras av oss, vår handledare och kurskollegor och efter 
examinering förstörs allt material. Efter examinering kommer det färdiga arbetet att 
publiceras på databasen Diva. 
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4 Resultat 

Som tidigare nämnts är alla namn i texten fiktiva och slumpmässigt utvalda för att skapa 
en enklare beskrivning av studiens resultat samt för att värna om respondenternas 
integritet. I resultatet kommer begreppet hen att användas i beskrivning av de deltagande 
vårdnadshavarnas uttalanden. Däremot har vi valt att använda fiktiva namn vid citat och 
de namn som kommer att nämnas i studien är Asta, Agneta, Tina, Ebba, Daniella, Johanna, 
Anders och Åsa. 

4.1 Vårdnadshavares perspektiv på delaktighet 

Eftersom en del av studiens syftet samt forskningsfrågor är vårdnadshavares egen 
beskrivning av begreppet delaktighet samt deras perspektiv på sin delaktighet i övergångar, 
ställdes dessa frågor till de deltagande vårdnadshavarna i studien och fick följande resultat 
som presenteras nedan. 

Det som framkom under intervjuerna med vårdnadshavarna var att begreppet delaktighet 
har olika innebörder hos dem men det finns en tydlig liknelse bland svaren. Resultatet 
visar att delaktighet beskrivs som att få information om sitt barn samt att få möjlighet att 
vara med och bestämma, påverka och komma med åsikter, bland annat kring vad som 
fungerar bäst. Vårdnadshavarna har lyft att det likaså innebär att bli lyssnad på samt att bli 
informerad om vad som kommer ske. Det har även framkommit att delaktighet står för 
demokrati och engagemang och en vårdnadshavare berättar att: 

Det är ju ändå mitt barn och hur jag fostrar det är ju så som jag vill att det här samhället ska se 
ut i framtiden. Jag vill fostra fram en människotyp, en karaktär, som överensstämmer med mina 
värderingar. Alltså är delaktighet viktig på alla plan. Det finns alldeles för lite av det 
(Respondenten Agneta). 

Delaktighet beskrivs vidare innebära en god dialog med pedagogerna och att det finns en 
stående inbjudan till att vara välkommen att besöka verksamheten och delta tillsammans 
med sitt barn närsomhelst. Ytterligare lyfts begreppet som något viktigt som även 
innefattar att bli inbjuden till föräldramöten och föräldrakvällar. Under intervjuerna 
framkom även att delaktighet står för ett samarbete med förskolan. 

Vårdnadshavarnas närvarande under övergången samt deras behov av att delta har 
varierat. Närvaron under övergången har främst varit obefintlig då fem av 
vårdnadshavarna inte närvarat i övergången. Av dessa fem var det fyra som inte heller 
kände något behov av att vara med. Den återstående vårdnadshavaren kände ett behov av 
att närvara men på grund av yttre omständigheter som arbete och sin partners 
föräldraledighet inte kunde närvara. Två av de fem vårdnadshavarna fick erbjudande om 
att delta i sina barns övergångar men gjorde inte detta på grund av arbete och en tillit till 
förskolepersonalens kompetens att hantera övergången på bästa sätt. Ytterligare två av 
vårdnadshavarna närvarade dock under förberedelserna och planeringen inför övergången 
samt vid flytten av barnets låda till den nya avdelningen. Övergången beskrivs här som ”det 
är ju som en vanlig lämning, det var ju bara komma och lämna som en vanlig morgon så vi, 
det var ju inget speciellt” (Respondenten Daniella). Det framkommer en liten del ånger 
över att inte ha tagit del av den nya verksamheten i samband med övergången. 

Tre av vårdnadshavarna i studien har däremot fysiskt deltagit i sina barns övergångar 
varav en av dem fått en tydlig inbjudan av förskolepersonalen till att närvara. En av 
vårdnadshavarna fick inbjudan till ett informationsmöte kring övergången och barnets 
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övergång genomfördes sedan i samband med detta möte medan en annan vårdnadshavare 
själv tog initiativ till att närvara då inte förskolepersonalen gjorde detta. Två av 
vårdnadshavarna närvarade under ett par dagar medan den tredje närvarade under en halv 
dag där flytten av barnets låda till den nya avdelningen genomfördes. Anledningen bakom 
dessa tre vårdnadshavares närvaro var att de upplevde att sina barn hade behov av detta 
samt för att se hur verksamheten fungerar, bland annat med rutiner. 

4.2 Vårdnadshavares möjligheter till inflytande i övergången 

För att undersöka vårdnadshavares samverkan med förskolepersonalen valde vi att, under 
intervjuerna, ta reda på hur vårdnadshavarna uttrycker sig om sitt eget inflytande i 
övergången mellan avdelningar i förskolans verksamhet. 

Svaren som framkom varierade stort. Resultatet visar att en vårdnadshavare tror att hen 
hade fått möjlighet att utöva inflytande om hen hade velat medan en annan 
vårdnadshavare menar att det inte fanns någon möjlighet till inflytande kring övergången. 
Det har även framkommit att vårdnadshavare upplevt att de inte blivit erbjudna att utöva 
inflytande men att det däremot var välkommet att bidra med frågor och funderingar kring 
övergången. Ytterligare en vårdnadshavare lyfter att det mest var förskolepersonalen som 
styrde. Kring möjligheten till inflytande i övergången sades: 

Kanske, men det kändes inte så. Det kändes bara att så här har vi bestämt, de här barnen ska gå 
över hit den här tidpunkten och si och så. Ja, det kändes mer att vi fick det berättat för oss, inte 
vad tycker ni? (Respondenten Åsa). 

En vårdnadshavare berättar att hen har fått möjlighet till inflytande kring övergången och 
är väldigt nöjd med det. Vidare uttrycker en vårdnadshavare att inflytandet har varit stort 
tack vare ett eget initiativ till det och säger sedan att ”jag var på och drev. Jag har drivit det 
här ganska mycket för att få den kollen jag vill ha, så det skulle gå till på det sättet jag ville” 
(Respondenten Asta). Utifrån studiens intervjuer framkom även att vårdnadshavarna fått 
vara med och styra övergången till viss del och då framför allt i förberedelserna inför 
övergången. Kommunikationen mellan vårdnadshavarna och förskolepersonalen har lyfts 
som en betydelsefull faktor för vårdnadshavarna att få möjlighet till att utöva inflytande 
kring övergången. När kommunikationen fungerar väl berättade en vårdnadshavare att 
förskolepersonalen efterfrågade hens tankar och åsikter. 

4.3 Information som vårdnadshavare anser är av vikt 

Vi vill, genom denna studie, bland annat undersöka vad vårdnadshavarna fick för 
information samt vad de ansåg vara relevant att bli informerade om kring övergången. 
Nedan sammanförs svaren. 

Den information som vårdnadshavarna berättar att de fick inför övergången var samtal där 
vårdnadshavarna fick godkänna genomförandet av övergången, information från 
förskolepersonalen kring när övergången skulle ske, till vilken avdelning samt den nya 
avdelningens namn. Informationen var ofta skriftlig och handlade om vad som kommer att 
ske samt var barnen kommer ta vägen. 

Informationsutbytet har lyfts som bristfälligt kring övergången men att de ändå fått veta 
att barnets övergång skulle ske. En vårdnadshavare lyfter att hen, vid övergången med sitt 
äldsta barn, gavs mycket information för att övergången skulle fungera för alla inblandade. 
I övergången med det yngsta barnet beskrivs informationsutbytet som mer bristfälligt och 
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vårdnadshavaren menar att det kunde bero på att hen redan, av förskolepersonalen, 
förväntades veta hur övergången skulle genomföras. Ytterligare två vårdnadshavare 
berättar att de fick informationen i förbifarten. En av dessa nämner att det var en personal 
från storbarnsavdelningen som berättade att övergången skulle ske veckan därpå samt att 
de skulle återkomma med en tid då övergångssamtalet skulle äga rum. Den andra 
vårdnadshavaren som fick informationen i förbifarten fick dock ingen angiven tidsram om 
när övergången skulle ske. 

Kring vad vårdnadshavarna anser vara viktig information gällande övergången har det 
framkommit många tankar och funderingar om vad vårdnadshavarna vill veta. Det har 
framkommit under intervjuerna att det är viktigt för vårdnadshavarna att 
förskolepersonalen för en dialog kring vad som sker. Vårdnadshavarna efterfrågar 
information om hur förskolepersonalen arbetar samt vad skillnaden på småbarn och 
storbarn är för att själva känna sig trygga med förskolepersonalen. En vårdnadshavare 
belyser särskilt att få muntlig information om barnen, efter övergången är genomförd, får 
mer eget ansvar. Därtill följer en önskan att få veta vad som händer när barnen har börjat 
på storbarnsavdelningen och om de förväntas klara mer själva. Dessutom uttrycker 
vårdnadshavarna att de vill få information om vilka pedagoger som ska ta hand om barnen 
på den nya avdelningen, hur avdelningen ser ut samt om det finns en annan inriktning 
eller fokus när barnen blivit äldre. Det finns även en önskan om att få träffa pedagogerna 
på den nya avdelningen innan övergången istället för att endast få ett namn på dem. 
Vårdnadshavarna uttrycker vidare att de vill veta hur barnet agerar i den nya 
verksamheten, om barnet trivs och vad hen tycker om att göra. Information som anses 
viktig vid övergången är var barnet ligger till och en vårdnadshavare beskriver det som 
följande: 

Jag tycker det är jätteviktigt som de sa med den minsta att hen behöver det här, hen behöver bli 
utmanad på ett annat sätt än vad hen blir på småbarnsavdelningen till exempel. Sådana saker 
tycker jag är jättekul, det är ju kul att höra som förälder, att liksom, åh mitt barn behöver gå 
vidare för att bli utmanad (Respondenten Tina). 

Därtill visar studiens resultat att vårdnadshavarna önskar få information kring hur 
verksamheten på den nya avdelningen fungerar, hur rutinerna ser ut, vilka tider som gäller, 
hur stor barngruppen är, antalet pedagoger samt att få se hur lokalerna är uppbyggda. Det 
har även efterfrågats information om formalia, så som tider, pedagogisk inriktning samt 
anledningen till att övergången ska ske, om det beror på barnets ålder, utveckling eller 
andra omständigheter. Lika viktigt är information om hur övergången är planerad samt 
vilka alternativ som finns för föräldrar. Vårdnadshavarna lyfter även att få information om 
att övergången ska ske i god tid för att kunna förbereda både sig själva och sina barn. 
Slutligen har det framkommit en efterfrågan om ett avslutningsmöte tillsammans med 
småbarnsavdelningen. 

4.4 Förskolepersonalens bemötande ur vårdnadshavares 
synvinkel 

Här presenteras hur vårdnadshavarna har upplevt bemötandet från den nya avdelningens 
personal efter övergången samt om de blivit inbjudna till att delge sina synpunkter och 
åsikter kring övergången för förskolepersonalen samt förskolechefen. 

Fem av de deltagande vårdnadshavarna i studien lyfter att de fått delge synpunkter och 
åsikter till förskolepersonalen varav två av dessa menar att det enbart var tack vare sitt eget 
ifrågasättande och initiativ medan övriga tre fått erbjudande om detta från 
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förskolepersonalen. Endast två av dessa fem vårdnadshavarna har upplevt att de blivit 
inbjudna till att delge sina synpunkter och åsikter kring övergången för förskolechefen. Tre 
av vårdnadshavarna berättar att de varken fått erbjudan från förskolechefen eller 
förskolepersonalen att delge sina synpunkter och åsikter kring övergången. 

Sju av de åtta deltagande vårdnadshavarna lyfter att bemötandet från förskolepersonalen 
på den nya avdelningen har varit bra i övergångsprocessen. Emellertid uttrycker en av de 
sju vårdnadshavarna att bemötandet upplevts bra genom att förskolepersonalen på den 
nya avdelningen tog sig tid till ett spontant samtal. Samtidigt berättar ytterligare en av 
dessa sju att personalomsättningen har varit stor och att det på grund av det funnits 
svårigheter att skapa kontakt och relationer med den nya avdelningens personal. 
Bemötandet har dock varit bra men vårdnadshavaren hade önskat att personalen hade 
bjudit in till fler möten i syfte för att få kontakt och uppföljning kring övergången. 
Vårdnadshavarna beskriver den nya förskolepersonalen som engagerade, lugna, glada, 
trevliga samt att de informerar om vad som har skett. Till sist menar den åttonde 
vårdnadshavaren att bemötandet från den nya avdelningens personal har skiljt sig åt där 
en av personalen inte haft ett gott bemötande vid övergången. 

4.5 Betraktelser från vårdnadshavare kring övergångar 

Vi ville ta reda på hur vårdnadshavarna själva har upplevt övergången samt om det finns 
något de önskade förändra eller något som kunde ha sett annorlunda ut vid övergången 
och svaren på dessa frågor redovisas nedan. 

Övergången har, av vårdnadshavarna, upplevts som bra, smidig, lugn och utan vidare 
komplikationer. Det har uppskattats av en vårdnadshavare att övergången redan var 
genomförd när hen kom för att hämta sitt barn samt att barnet inte tvingades till att 
genomföra övergången. En annan vårdnadshavare berättade att övergången inte var jobbig 
för barnet och uttryckte att övergången ”flöt ju på” (Respondenten Åsa). Däremot har det 
framkommit att vårdnadshavarna upplever brister i övergångens planering, information 
samt i kommunikationen med förskolepersonalen. 

Två av vårdnadshavarna menar att det inte finns något de vill förändra eller som kunde ha 
sett annorlunda ut då de är helt nöjda med övergångens genomförande. En 
vårdnadshavare belyser att det som kunde ha varit annorlunda under övergångsprocessen 
är att få information om vilken personal som är ansvarig för barnet. Ett likartat uttalande 
ger även en annan vårdnadshavare som vidare lyfter att hen hade velat ha mer kontakt med 
den nya avdelningen. Vårdnadshavaren berättar sedan att ”då känner jag mig tryggare och 
det blir bättre för personalen också” (Respondenten Asta). Under intervjuerna framkom 
även en efterfrågan om ett tydligt avslut från förskolepersonalen på småbarnsavdelningen 
där de hade kramats med barnen och sagt hejdå när barnets låda skulle flyttas. 
Vårdnadshavarna beskriver vidare att det de vill förändra är mer information om vad 
barnen förväntas kunna och göra på den nya avdelningen samt en inblick i hur planeringen 
inför övergången sett ut, varför och när övergången sker. Slutligen lyfts även att 
övergången kan förändras till att barnen ska få besöka den nya avdelningen innan 
sommaren samt att det hålls ett möte innan övergången med information om vilken 
personal som arbetar på den nya avdelningen och vilken pedagogisk inriktning de arbetar 
efter. 
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4.6 Vårdnadshavares kännedom om styrdokument och 
handlingsplan 

Vi valde slutligen att ta reda på vad vårdnadshavarna känner till om övergångar och 
delaktighet i förskolans läroplan samt om de har kännedom om förskolan har en 
handlingsplan kring övergångar. 

Under intervjuerna framkom det att sex vårdnadshavare inte har någon kännedom om 
förskolan har en handlingsplan kring övergångar mellan avdelningar i förskolan. En av 
dessa vårdnadshavare uttrycker dock en osäkerhet medan en annan säger att hen inte tror 
att förskolan har en handlingsplan. Det har även visat sig att en vårdnadshavare tycker att 
förskolan har en handlingsplan kring övergångar men att den är individuell och anpassar 
sig efter varje enskilt barn. Hen uttrycker vidare att det är bra att det finns. En 
vårdnadshavare beskriver slutligen att hen gissar att det finns en handlingsplan kring 
övergångar eftersom de flesta liknande arbetsplatser har det men lyfter sedan en osäkerhet 
kring detta då hen inte fått tagit del av någon handlingsplan. 

När det gäller vad förskolans läroplan lyfter kring övergångar mellan avdelningar berättar 
sex av vårdnadshavarna att de inte har någon kännedom. En vårdnadshavare säger att hen 
inte visste att det står om övergångar mellan avdelningar i förskolans läroplan medan den 
återstående vårdnadshavaren uppger att hen har lite kännedom om det. Kring föräldrars 
delaktighet i förskolans läroplan har tre vårdnadshavare ingen kännedom. Det framkom 
under intervjuerna att en vårdnadshavare tror att hen har läst om föräldrars delaktighet 
och därför borde veta vad som står men att hen inte minns. Ytterligare en vårdnadshavare 
beskriver att hen kan tänka sig vad som står samtidigt som en annan vårdnadshavare har 
kännedom om att föräldrar ska ha delaktighet enligt förskolans läroplan men inte kring 
några detaljer om vad som står. Slutligen påvisar de två återstående vårdnadshavarna 
kännedom och insyn i vad förskolans läroplan lyfter kring föräldrars delaktighet. 

4.7 Resultatsammanfattning 

Här sammanfattas resultatet utifrån studiens forskningsfrågor, hur vårdnadshavare 
beskriver begreppet delaktighet i övergångar samt hur vårdnadshavare uttrycker sig om 
samverkan med förskolepersonal i arbetet kring övergångar. 

4.7.1 Hur vårdnadshavare beskriver begreppet delaktighet i övergångar 

De vårdnadshavare som deltagit i studien har beskrivit begreppet delaktighet som att få 
information från förskolepersonalen, möjlighet att vara med och bestämma, påverka och 
komma med åsikter. Delaktighet har även beskrivits som demokrati, engagemang och en 
god dialog med förskolepersonalen samt att bli inbjuden till att besöka verksamheten. 
Begreppet delaktighet innefattar även inbjudan till föräldramöten och föräldrakvällar samt 
innebär ett samarbete med förskolan. 

4.7.2 Hur vårdnadshavare uttrycker sig om samverkan med 
förskolepersonal i arbetet kring övergångar 

Majoriteten av de deltagande vårdnadshavarna i studien beskriver att förskolepersonalen 
bjudit in dem till att delge sina synpunkter och åsikter kring övergången. Det har dock i 
några fall förekommit enbart tack vare vårdnadshavarnas eget ifrågasättande och initiativ. 
Förskolechefens del i detta har i sin tur visat sig vara otillräcklig då endast ett fåtal 
vårdnadshavare fått möjlighet att framföra sina åsikter till denne. Några vårdnadshavare 
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lyfter vidare att de inte blivit erbjudna att framföra åsikter och synpunkter kring 
övergången överhuvudtaget. Nästintill samtliga vårdnadshavare upplever bemötandet från 
förskolepersonalen på den nya avdelningen som bra. Det har därtill lyfts skillnader i 
bemötandet från förskolepersonal på samma avdelning och att det förekommit svårigheter 
med att skapa relationer till den nya förskolepersonalen eftersom personalomsättningen 
varit stor. Vårdnadshavarna har uttryckt att de vill ha fler möten för att skapa en bättre 
kontakt men beskriver ändå förskolepersonalen som engagerade, lugna och glada. 

Inflytande 

Flertalet av vårdnadshavarna i studien lyfter att de inte blivit erbjudna av 
förskolepersonalen att utöva inflytande kring övergången utan att förskolepersonalen var 
de styrande. Några vårdnadshavare menar att de har fått möjlighet att bidra med frågor 
och funderingar, bland annat i förberedelserna inför övergången. Det framkom även att 
vårdnadshavarna fick möjlighet till inflytande då de själva initierade till det samtidigt som 
det framfördes att vårdnadshavarna varit tillfreds med möjligheten till inflytande. I 
samband med inflytande har vårdnadshavarna även belyst kommunikationen med 
förskolepersonalen som en avsevärd faktor för deras möjlighet att utöva inflytande. 

Information 

I resultatet visas att vårdnadshavarna till största del fått skriftlig information om när 
övergången sker, till vilken avdelning samt namnet på den nya avdelningen. Flertalet 
vårdnadshavare har upplevt mängden information som bristfällig. Det har även 
framkommit en skillnad på informationsmängden från det äldsta till det yngsta barnet där 
det gavs mer information vid det äldsta barnets övergång. Vårdnadshavarna uttrycker 
vidare att de muntligen fått information om övergångens genomförande i förbifarten. 

Det innehåll i informationen som vårdnadshavarna anser vara av vikt vid en övergång är 
vilken förskolepersonal samt hur många som arbetar på den nya avdelningen, hur 
avdelningen ser ut och fungerar, vilka rutiner och tider som gäller samt hur stor 
barngruppen är. Annan information som efterfrågats är formalia, pedagogisk inriktning, 
hur planeringen inför övergången ser ut och anledningen till att övergången genomförs. 
Vårdnadshavarna vill få informationen i god tid innan övergången för att kunna förbereda 
sig och sina barn samt vilka alternativ som finns för vårdnadshavarna gällande 
övergången. Information kring hur förskolepersonalen arbetar har även lyfts som viktig. 
Därtill följer vad som är skillnaden på småbarn och storbarn, om de får mer ansvar och 
förväntas klara mer på egen hand. Det framkommer särskilt en förfrågan om mer muntlig 
information, bland annat om barnet trivs och hur det ligger till samt agerar i den nya 
verksamheten. Slutligen menar vårdnadshavarna att det är viktigt att ha en dialog med 
förskolepersonalen för att få information kring övergången. 

5 Analys 

Resultatet kan kopplas till Bronfenbrenners (Phillips, 2017) utvecklingsekologiska teori för 
att förstå hur vårdnadshavarna ser på övergångar beträffande de olika systemen. Likaså 
hur vårdnadshavarna samverkar och använder sig av kommunikation som en metod. 

I mikrosystemet ses vårdnadshavarna som individen som samspelar med enskilda 
förskolepersonal. Vårdnadshavarna uttrycker ett behov om att få information om vem som 
är kontaktperson för deras barn i förskolan. Kontaktpersonen blir då en individ som 
samverkar med en annan individ, nämligen vårdnadshavaren. I denna situation blir 
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kommunikationen av vikt för att informationen ska kunna delges. Ett flertal av de 
vårdnadshavare som deltog i studien lyfter även att de upplevde att deras barn hade ett 
behov av deras närvaro under övergången. I behovet uppstår ett samspel mellan 
vårdnadshavaren och barnet som individer. Även i denna situation uppstår ett samspel 
med de närgränsande systemen mikro- och mesosystemet (Phillips, 2017), med andra ord 
mellan vårdnadshavarna och förskolepersonalen i deras samverkan om att se till att 
barnets behov blir uppfyllda. 

Gällande forskningsfrågan om vårdnadshavares perspektiv på delaktighet kan det uttydas 
en koppling mellan det vårdnadshavarna uttryckte att delaktighet är samt vad samspelet 
mellan mikro- och mesosystemet behöver. Den kopplingen är den dialog som 
vårdnadshavarna nämner för att få delaktighet och vad som krävs för att få ett fungerande 
samspel är kommunikationen. Utan kommunikation kommer inte vårdnadshavarna att få 
delaktighet. Dock behöver förskolepersonalen bjuda in vårdnadshavarna för att ge dem 
möjlighet till samspel och delaktighet. Det blir även tydligt att ett fungerande samspel 
mellan de olika systemen omfattas av en fungerande kommunikation, då vårdnadshavarna 
har lyft att just kommunikationen är en bidragande faktor till att de ska få möjlighet till 
inflytande i sina barns övergångar (Phillips, 2017). 

Som nämndes ovan innebär mesosystemet samverkan mellan förskolans verksamhet och 
vårdnadshavare (Phillips, 2017) och här räknas all samverkan in som sker mellan dessa två 
parter. Ett fåtal vårdnadshavare belyste samverkan med förskolechefen medan de flesta 
hade god samverkan med förskolepersonalen trots att de även lyfter en del brister. Det som 
främst kom fram i studiens resultat var bristen på information och kommunikation i 
samverkan mellan förskolepersonalen och hemmet. Flertalet av vårdnadshavarna lyfte 
dock att de var helt nöjda med den samverkan som de haft. Sammanfattningsvis och mot 
bakgrund av studiens andra forskningsfråga, som rör hur vårdnadshavare uttrycker sig 
kring samverkan med förskolepersonalen, blir det även tydligt att kommunikationen spelar 
en avgörande roll. Detta beror på den information som vårdnadshavarna eftersträvar, ett 
välkomnande i verksamheten samt en fungerande dialog med förskolepersonal och chefer. 

I resultatet framkom olika påverkansfaktorer som inverkade på vårdnadshavarnas 
deltagande vid barnets övergångar, bland annat arbete eller föräldraledighet. Detta ses som 
tillhörande exosystemet som beskriver att till exempel vårdnadshavarnas arbetsplats är 
något som kan påverka individer indirekt (Phillips, 2017). 

Som tidigare nämnts i resultatet uttryckte flertalet vårdnadshavare att de inte har någon 
kännedom om vad förskolans läroplan lyfter kring delaktighet eller övergångar mellan 
avdelningar. En orsak till att vårdnadshavarna har uttryckt att de har bristande kännedom 
om vad förskolans läroplan belyser kring ovan nämnda områden, kan vara att förskolans 
läroplan tillhör det yttersta systemet, makrosystemet. Phillips (2017) beskriver att 
makrosystemet befinner sig längst bort från individen, i detta fall vårdnadshavaren. Lagar, 
kulturer och samhället omfattas i makrosystemet, därav kan förskolans läroplan samt 
andra styrdokument som förskolans verksamhet utgår från räknas in i makrosystemet. 
Dessutom ingår förskolans eventuella handlingsplan om övergångar mellan avdelningar in 
i makrosystemet. Nästintill samtliga vårdnadshavare berättade att de inte hade inblick i om 
förskolan hade en handlingsplan kring övergångar mellan avdelningar, vilket även påvisar 
att makrosystemet befinner sig längst bort från vårdnadshavaren. 
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6 Diskussion 

Nedan följer diskussionen kring resultatet i relation till tidigare forskning, litteratur samt 
styrdokument. Därav är kapitlet uppdelat i rubriker för att underlätta läsningen.  

6.1 Information och samverkans betydelse för en lyckad 
övergång 

Det som framkommit i studiens resultat är att flertalet av de intervjuade vårdnadshavarna 
känner att deras barns övergångar har genomförts smidigt utan några större klagomål. 
Däremot har nästintill samtliga vårdnadshavare uttryckt att informationen om att barnen 
ska byta avdelningen kommit väldigt plötsligt och tätt inpå övergången. Vårdnadshavarna 
har även upplevt att kommunikationen varit bristfällig från förskolepersonalen. 
Information och kommunikation är betydelsefulla delar i samverkan mellan förskola och 
hem och även grundläggande för att gemensamt kunna arbeta för barnets bästa i alla 
situationer (Jonsdottir och Nyberg, 2013). Det kan vara enkelt att tänka att övergångar 
mellan avdelningar i förskolan är något som enbart rör barnen och förskolepersonalen och 
att vårdnadshavarna mest följer med. Tidigare forskning kring vårdnadshavarnas 
perspektiv på diverse olika övergångar har visat att även vårdnadshavarna genomgår en 
övergång som kan upplevas svår och ge upphov till osäkerhet (McIntyre et.al., 2007). Även 
det resultat som framkommit i studien påvisar en osäkerhet och otrygghet hos 
vårdnadshavarna på grund av bristen på information, vilket även Stephenson och Parson 
(2006) belyser. De menar att stressen hos vårdnadshavarna minskar när de får 
information. 

Jensen och Jensen (2008) beskriver olika samverkansformer mellan föräldrar och lärare 
som bland annat kommunikation, informationsutbyte, föräldramöten, föräldrakvällar och 
inbjudan till att besöka verksamheten. Dessa samverkansformer har lyfts av 
vårdnadshavarna i studien även om det inte ordagrant benämnts som samverkan. Utifrån 
NE (2018d) är samverkan något som sker tillsammans mot ett specifikt mål. Detta mål kan 
ses som barnets bästa och för att vårdnadshavarna och förskolepersonalen ska arbeta 
gemensamt för barnets bästa krävs dessa samverkansformer. De nämnda 
samverkansformer som vårdnadshavarna har uttryckt kan även innefattas under Wilder 
och Lillvists (2017) definition av samverkan som en koordination av olika kunskaper och 
erfarenheter som går över gränsen mellan hem och förskola. 

6.2 Värdet av att informera vårdnadshavare om övergången 

De deltagande vårdnadshavarna i studien har beskrivit att övergången till den nya 
avdelningen bidrar med nya relationer till den nya förskolepersonalen. Kallberg (2017) 
framhäver att övergångar skapar nya roller och relationer för de inblandade. Likväl kan 
även det urskiljas i studiens resultat att vårdnadshavarna funderar kring om barnen får ett 
annat ansvar med nya förväntningar vilket innebär att de därmed får en ny roll i 
verksamheten. Vårdnadshavarna själva får nya roller eftersom deras barn börjar på 
storbarnsavdelningen (Nielsen & Griebel, 2006). Ackesjö (2014) menar att 
övergångsprocessen är individanpassad och detta är något som lyfts av vårdnadshavarna i 
studien där det bland annat framkom att handlingsplaner kring övergångar tros finnas för 
att individualisera övergången för barnet. Resultatet har även visat att vårdnadshavarna 
undrar vad anledningen till övergången är och om den beror på barnets ålder, utveckling 
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eller något helt annat. Det kan liknas vara ett uttryck för om övergången är 
individanpassad eller inte. 

6.2.1 Den didaktiska grundtankens relevans för vårdnadshavares 
trygghet 

Vårdnadshavarna har lyft flera områden kring övergången som de önskar få mer 
information kring och som skapar en osäkerhet. De har bland annat berättat att de inte vet 
när, hur eller varför övergången ska ske, vilken personal som kommer arbeta på den nya 
avdelningen samt hur lokalen ser ut. Detta tydliggör att vårdnadshavarna vill veta vad 
förskolepersonalen har för didaktisk grundtanke bakom övergången där lärarnas uppgift är 
att bidra med förklaringar kring detta (Dalli, 1999). Vissa vårdnadshavare kan uppleva att 
förskolepersonalen har en maktposition genom sin utbildning och arbete och därav kanske 
väljer att inte framföra sina frågor samt synpunkter kring övergången i tron om att 
förskolepersonalen är dem som vet bäst (Jensen & Jensen, 2008). De intervjuade 
vårdnadshavarna som själva tog initiativ till detta fick sina frågor och synpunkter hörda 
medan de övriga vårdnadshavarna kanske inte får det när förskolepersonalen samt 
förskolechefen inte aktivt bjuder in dem. Det kan medföra en pågående osäkerhet hos 
vårdnadshavarna att inte få sina frågor besvarade och därmed bidra med svårigheter i 
relationsskapandet mellan förskolepersonalen och vårdnadshavarna, något som även kan 
få negativ effekt på barnet (SOU 1972:26). 

I pilotstudien Pedagogers arbetssätt kring anknytning (2017) framkom att 
förskolepersonalen menade att övergångarna planeras i god tid innan de ska genomföras. 
Samtidigt visar resultatet i denna studie att vårdnadshavarna inte bjuds in att ta del av den 
informationen förrän strax innan övergången ska genomföras. Niss och Söderström (2015) 
framhäver att förskolan bör bidra med information om allt som rör verksamheten till 
föräldrarna för att de ska kunna bli delaktiga. Detta kan även gälla vid övergångar mellan 
avdelningar i förskolan eftersom det, för många barn och vårdnadshavare, är en del av 
förskolans verksamhet. När vårdnadshavarna delges information om övergången i god tid 
hinner de dels förbereda sig själva och dels förbereda barnen (Ackesjö, 2014). Hon menar 
att om förskolan har en handlingsplan som föräldrar kan ta del av kommer övergången 
underlättas. Enligt Skolverket (2014) har förskolechefen ett ansvar att underlätta 
övergången genom att upprätta handlingsplaner som kan användas som riktlinjer för 
personalen i arbetet. 

6.2.2 Förskolepersonalens uppdrag kring övergångar 

Övergångsprocessen kan även underlättas om den får bearbetas hemma där 
vårdnadshavarna kan prata om det med sina barn (Garpelin & Kallberg, 2008; McIntyre 
et.al., 2007). Vårdnadshavarna är dem som känner sina barn bäst och möjligtvis kan få 
fram sina barns perspektiv på ett annat sätt genom hemmets trygghet (Jensen & Jensen, 
2008). Den informationen kan vara väsentlig i förskolepersonalens arbete med 
förberedelserna inför övergången men Dalli (1999) påvisar att det är lärarnas roll att bjuda 
in föräldrarna och berätta om verksamheten. Även om denna studie syftar till att ta reda på 
vårdnadshavarnas önskemål kring information är det minst lika viktigt att 
informationsutbytet sker från hemmet till förskolan.  

Garpelin och Kallberg (2008) skriver att förskolepersonalens arbete kring övergångar 
mellan avdelningar i förskolan främst är till för att gynna barngruppens relationer och 
kamratanda. Författarna lyfter även att föräldrarna ska vara delaktiga i övergången för att 
den ska underlättas för barnet men att de trots det inte ges något direkt inflytande, något 
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som även kan ses i resultatet där flertalet vårdnadshavare lyfter att de inte blivit erbjudna 
att utöva inflytande kring övergången. Eftersom det står i både läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) och skollagen (SFS 2010:800) att både förskolechefen samt 
förskolepersonalen ska ge vårdnadshavare inflytande över verksamheten har det visat sig 
vara bristfälligt i studien. Några av de deltagande vårdnadshavarna i studien har själva 
tagit initiativ och genom detta fått möjlighet att utöva inflytande eftersom de ansett det 
vara viktigt för sina barns bästa. Förskolepersonalen som de professionella i förskolan ska 
se detta som en självklarhet och en rutin i arbetet (Jensen & Jensen, 2008). Med fördel kan 
det användas i arbetet kring övergångar mellan avdelningar. 

6.3 Vårdnadshavares passiva eller aktiva delaktighet 

Utifrån vårdnadshavarnas beskrivning av begreppet delaktighet synliggörs att de lyfter 
både demokrati och rätten att vara medbestämmande, något som Tallberg Broman (2013) 
skriver i sin definition av begreppet. Hon menar vidare att kommunikationen är 
grundläggande och att delaktiga föräldrar skapar en förståelse som bidrar till arbetet med 
att stödja barnens utveckling och lärande. För förskolepersonalen är vårdnadshavarna en 
essentiell komponent i verksamheten eftersom de har störst kunskap om sina barn (Jensen 
& Jensen, 2008). Vårdnadshavarna har i intervjuerna lyft att de vill ha mer information, få 
sina röster hörda samt få möjlighet att medverka i olika samverkansformer. Dessa delar 
skulle inte fungera om inte kommunikationen mellan vårdnadshavarna och 
förskolepersonalen fanns. Enligt NE’s (2018b) definition av delaktighet innebär begreppet 
att inneha medinflytande, något som vårdnadshavarna i studien även uttrycker. Nästintill 
samtliga vårdnadshavare har lyft att delaktighet för dem betyder att vara med och 
bestämma, påverka samt få sina åsikter hörda. Detta är något som kan kopplas samman 
med det Vuorinen (2018) menar ingår i utövandet av medinflytande. 

Peters (2010) menar att familjen kan känna sig exkluderade i arbetet kring övergångar då 
förskolepersonalen ofta har andra tankar kring hur övergången ska genomföras. 
Vårdnadshavarna i studien har uttryckt att förskolepersonalen redan har en klar bild över 
hur övergången ska genomföras, vilket bidrar till att vårdnadshavarna upplever att de inte 
har möjlighet till inflytande och därmed blir exkluderade. Peters (2010) rapport beskriver 
att när lärarna involverar familjen i övergångsprocessen tenderar familjen att bli mer 
hjälpsamma och delaktiga och därmed skapas en positiv övergång. Däremot skriver 
Nielsen och Griebel (2006) att vårdnadshavare är delaktiga i sina barns övergångar men 
skillnaden är hur engagerade de är. Författarna menar att vårdnadshavare kan vara tyst 
passiva eller verbalt aktiva delaktiga. Samtliga vårdnadshavare har varit delaktiga i sina 
barns övergångar på sitt sätt och sina villkor. Vårdnadshavarna uttrycker sig olika om sin 
delaktighet i övergången men ingen av vårdnadshavarna i studien har beskrivit något som 
kan ses som tyst passivitet. Däremot har vissa vårdnadshavare varit passiva i sina barns 
övergångar då de inte varit fysiskt närvarande men de har dock varit verbalt aktiva. Till 
skillnad mot de vårdnadshavare som har varit verbalt aktiva och fysiskt närvarande. 

6.4 Vårdnadshavares inflytande i förhållande till deras 
kännedom om förskolans styrdokument 

Majoriteten av vårdnadshavarna har beskrivit bristande kännedom kring förskolans 
styrdokument och flertalet författare (Vuorinen, 2018; Niss & Söderström, 2015) menar att 
insyn i styrdokumenten samt förståelse om förskolans innebörd är grundläggande för att 
vårdnadshavarna ska kunna utöva inflytande i förskolans verksamhet. Detta skulle kunna 
vara anledningen till att vårdnadshavarna lyfter bristen på inflytande kring övergången. 
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Skulle vårdnadshavarnas inflytande kunna öka om förskolepersonalen gav mer 
information kring vad som står i förskolans styrdokument för att öka vårdnadshavarnas 
förståelse för vad de kan påverka? I studien har det inte framkommit om 
förskolepersonalen informerat vårdnadshavarna om vad som berörs i förskolans 
styrdokument. Däremot visar resultatet, till skillnad från vad flertalet författare (Vuorinen, 
2018; Niss & Söderström, 2015) påvisar, inget samband mellan kännedom om förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) och vårdnadshavarnas inflytande i övergången. De deltagande 
vårdnadshavarna i studien har dels lyft att de haft inflytande men endast viss kännedom 
om vårdnadshavares delaktighet i förskolans läroplan och dels att de inte haft kännedom 
alls om vad läroplanen framhåller men däremot fått ett visst inflytande. Det är även 
vårdnadshavare i studien som beskriver att de både haft inflytande och kännedom om 
läroplanen för förskolan samtidigt som vårdnadshavare varken haft inflytande i 
övergången eller kunskap om vad som står i förskolans läroplan. 

6.5 Slutsats 

Studien har påvisat att vårdnadshavarna uttrycker sig vilja ha inflytande och delaktighet i 
sina barns övergångar, detta genom att få information, både muntlig och skriftlig, samt 
samverka med förskolepersonalen. Vårdnadshavarna uttrycker även att de vill att 
förskolepersonalen ser till sina barns bästa och individanpassar övergången till den nya 
avdelningen. Den information som vårdnadshavarna eftertraktar kring sina barns 
övergångar har visat sig kretsa kring didaktiska funderingar. 

Vårdnadshavarnas perspektiv på delaktighet har visat sig gälla inflytande, kommunikation, 
demokrati och samverkan. Delaktigheten är individuell efter vårdnadshavarnas och deras 
barns behov och förutsättningar där delaktigheten kan ses som både passiv och verbal eller 
aktiv och verbal. 

Trots att tidigare forskning påvisar att förutsättningen för vårdnadshavarna att få 
inflytande är att förskolepersonalen informerar om styrdokumenten, men frånsett att flera 
vårdnadshavare har kännedom om vad styrdokumenten lyfter om delaktighet så har de 
inte fått ökat inflytande. De vårdnadshavare som i sin tur berättar att de haft inflytande har 
inte heller beskrivit någon större kännedom om förskolans styrdokument. 

6.6 Metoddiskussion 

I en kvalitativ ansats ingår även observation som metod, utöver intervjuer (Bryman, 2011). 
Observationer som ytterligare metod hade inte hjälpt studiens syfte att få vårdnadshavares 
syn på delaktighet, då vi ville höra de sätta ord på sina upplevelser samt tankar kring syftet 
och forskningsfrågorna. 

Den responsen som informationsbrevet gav var låg från vårdnadshavarna på de utvalda 
förskolorna och vi funderar över om vår närvaro på respektive förskola hade ökat 
responsen. Således kunde vårdnadshavarna fått informationen personligen om studien i 
syfte till att öka antal deltagande vårdnadshavare. Vi kan bara resonera kring vilka 
orsakerna är till det låga deltagandet då det inte uttryckts en förklaring från de 
vårdnadshavare som inte ställde upp. 

Vidare har reflektioner gjorts över att vi kunde ha utfört ytterligare en eller två intervjuer 
för att få en mer omfattande syn på vårdnadshavares delaktighet samt ökat studiens 
tillförlitlighet ytterligare (Bryman, 2011). Det hade även varit intressant med en bredare 
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spridning på etniciteter bland vårdnadshavarna för att se hur det hade påverkat studiens 
resultat och om det hade bidragit med ytterligare datamaterial till studien. Däremot hade 
vi kunnat genomföra intervjuerna tillsammans för att få fler perspektiv på 
vårdnadshavarnas svar samt även ökat möjligheten till att ställa fler följdfrågor. Det 
resultat som framkom från intervjuerna hade kunnat se annorlunda ut om alla intervjuer 
hade genomförts enskilt med vårdnadshavarna utan andra icke deltagande individer i 
bakgrunden. 

För att stärka de forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådet (2017) ytterligare 
hade vi kunnat använda annan ljudupptagningsteknik än våra privata smarttelefoner med 
olika appar för att värna om deltagarnas integritet. En förklaring till detta är att vi varken 
har den ekonomin eller fått någon rekommendation från Mälardalens Högskola kring vad 
det finns för alternativ vid ljudinspelning av intervjuer. Utifrån dessa förutsättningarna har 
vi gjort vårt yttersta för att inga obehöriga ska få tillgång till materialet. 

6.7 Fortsatt forskning 

I arbetsprocessen med denna studie har vi stött på områden som skulle behöva belysas 
närmare genom fortsatt forskning. En fundering att forska vidare på är hur 
förskolepersonal skulle kunna arbeta i övergångar mellan avdelningar för att 
vårdnadshavare ska få mer information och därmed känna sig tryggare. Ytterligare ett 
forskningsområde är hur förskolepersonal kan agera för att sträva efter att öka 
vårdnadshavares delaktighet och inflytande eftersom studien har påvisat brister inom 
detta. 
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Bilaga – Informationsbrev 

Informationsbrev 
 
Information om undersökning av vårdnadshavares delaktighet i övergången mellan 
avdelningar på förskolan. 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej! 

Vi heter Camilla Ek och Susanne Lundgren, vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi ska under kursen 
Självständigt arbete genomföra en studie med syfte i hur vårdnadshavare ser på sin 
delaktighet i övergångar mellan avdelningar. Vi känner att det är ett viktigt område 
för vår profession att få ökad kunskap om vårdnadshavares syn på delaktighet i 
övergångar. 

Vi tänker genomföra enskilda intervjuer om cirka 30 minuter som vi kommer att 
spela in med ert godkännande. Intervjuerna kommer att äga rum under v.15-16, 
vilket innebär att ni måste kontakta oss senast den 10/4-18.  Ni mejlar oss ert intresse 
och ert telefonnummer så kontaktar vi er för bokning av tid. Intervjuerna kommer 
antingen att genomföras på ert barns förskola eller på Mälardalens högskola i 
Västerås eller i Eskilstuna. Det är Ni som bestämmer tid och plats. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivillig. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Självfallet kan vi mejla 
uppsatsen till er efter att den har publicerats, om Ni så önskar. 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas och hanteras av oss och vår 
handledare. Efter att studien har examinerats kommer allt insamlat material att 
förstöras enligt Mälardalens högskolas riktlinjer. Vi följer även Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. 

För vidare frågor är Ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Kontaktuppgifter 

Student Camilla Ek   Student Susanne Lundgren 

Mejl: xxxxx    Mejl: xxxxx 

Handledare Pernilla Kallberg 

Mejl: xxxxx 

Xxxxx 
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Bilaga - Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 
Ålder: 
Kön: 
Sysselsättning: 
Familjekonstellation (Relationsstatus, antal barn): 
Omsorgsform (Privat/kommunal): 
Antal barn som genomfört övergångar inom förskola:  
 

Berätta hur det gick till när ditt barn bytte avdelning? 

Vad fick du för information inför ditt barns övergång? 

Fick ni möjlighet att besöka den nya avdelningen innan övergången? 

Hade du möjlighet att få inflytande i och om övergången? 

Hur lång tid upplevde ni att övergången tog? 

Hade du möjlighet att närvara under övergången? 

Kände du behov av att närvara, varför/varför inte? 

Vilka omständigheter påverkade ert deltagande/närvarande vid övergången? 

Har ni pratat om övergången hemma? Vad pratade ni om? 

 

Vad betyder begreppet delaktighet för dig? Berätta! 

Hur ser du på din egen delaktighet i ditt barns övergång? 

Fick ni erbjudande att närvara vid övergången? 

Känner ni att personal och chef på förskolan bjuder in er att framföra era synpunkter 
kring övergången? 

 

Hur upplevde du som förälder övergången? 

Hur upplever du att den nya avdelningens personal har bemött dig under 
övergångsprocessen? 

Hade du tillsammans med förskolan ett övergångssamtal innan övergången 
genomfördes? 

Vad fick du för information under detta möte? Fick du möjlighet att delge 
information du ansåg vara viktig? 

Har du fått erbjudande om ett uppföljningssamtal efter övergången? Hade du 
möjlighet att delta vid ett uppföljningssamtal? 
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Vad för information anser du är viktig vid en övergång? 

Hur långt innan övergången skulle genomföras fick du information om det? 

Hur upplevde du att informationsutbytet mellan gamla och nya avdelningen har 
varit? Har du fått tagit del av den informationen? 

Blev du och ditt barn tilldelade en kontaktperson på den nya avdelningen? 

 

Är det något du önskar kunde ha sett annorlunda ut vid övergången? Vad 
skulle du vilja förändra? 

 

Har du kännedom om eller insyn i om förskolan har en handlingsplan 
kring övergångar? 

Har du kännedom om vad förskolans läroplan lyfter kring övergångar mellan 
avdelningar? 

Känner du till vad som står i förskolans läroplan kring föräldrars delaktighet i 
förskolans verksamhet? 

 

Vid flera barn: 

Har du upplevt någon skillnad mellan övergångarna från barn till barn? Berätta, vilka 
de är! 


