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Sammanfattning 

Bakgrund 

Förskolan idag med den nya reviderade Läroplanen är mer lik skolan där fokus är på 

planerat lärande, vilket innebär att pedagogerna ska dokumentera, planera och 

utvärdera verksamheten. I takt med de nya kraven har barngrupperna blivit större med 

samma antal pedagoger. Det kan påverka verksamheten negativt, om den tid 

pedagogerna lägger på planering och dokumentation medför att en pedagog går ifrån 

barngruppen. Lärandet som finns naturligt i vardagssituationerna med samtal, att 

benämna vid måltiden, på och avklädning, blöjbyten och i det sociala samspelet kan 

minska eller utebli. Enligt läroplanen ska föräldrarna vara delaktiga i verksamheten och 

ha förtroende för pedagogerna och förskolan (Lpfö,98. Rev.2010, s. 5), därför vill vi 

undersöka vad föräldrarna har för tankar kring begreppen omsorg och lärande.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka föräldrarnas uppfattningar om vad begreppen 

omsorg och lärande innebär. Vidare om det finns skillnader beroende på vilken 

kulturell bakgrund föräldrarna har.  

Metod 

Vi använder oss av en kvalitativ metod med intervjuer som redskap för att få svar på 

föräldrarnas uppfattningar om begreppen omsorg och lärande. Vi genomför 

intervjuerna på två kommunala förskolor. En mångkulturell förskola från en större stad, 

och en i ett mindre samhälle där föräldrarna har svensk bakgrund. 

Resultat 

Resultatet visar att föräldrarna på båda förskolorna är överens om att begreppet 

omsorg är viktigast för barnen. Skillnaderna är att i förskolan med svensk kultur menar 

föräldrarna att begreppen lärande och omsorg går in i varandra. Föräldrarna på den 

mångkulturella förskolan talar om skillnader mellan begreppen omsorg och lärande 

men kan inte förklara vilka. På båda förskolorna anser föräldrarna att det är viktigt med 

pedagogernas närvaro i det sociala samspelet och att det ska vara lustfyllt och roligt 

för barnen. Föräldrarna på den mångkulturella förskolan pratar om framtiden att 

barnen ska bli bra medborgare och passa in i det svenska samhället, medan 

föräldrarna till barnen på förskolan med svensk bakgrund pratar om här och nu, att 

barnen ska leka och ha det roligt, skolan får de gå i länge ändå.  
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Kapitel 1 Inledning 

Intresset för vår studie startade när vi studerade begreppen lärande och omsorg, genom 

de diskussioner vi hade väcktes tanken att forska vidare i ämnet. Vi ville undersöka 

föräldrarnas tankar om vad som var mest betydelsefullt av begreppen omsorg, lärande 

och om det fanns skillnader beroende på viken kulturell bakgrund de hade. 

 
När förskolan 1998 flyttade till utbildningsdepartementet innebar det en rad 

förändringar. Från att ha tillhört socialdepartementet, där omsorg och fostran var viktiga 

delar (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 15,16) till dagens förskola med den 

reviderade läroplanen, blev förskolan en del av utbildningsdepartementet, där fokus 

ligger på ämnesinriktad kunskap och lärande (Persson 2010, s. 74). Enligt Broberg, 

Hagström och Broberg (2012, s. 152) fanns det mer tid förr för barnen än vad det gör 

idag i förskolan. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010, ss.14-15) står det 

beskrivet vilket ansvar förskollärarna har, de ska dokumentera, planera och utvärdera 

verksamheten. Det kan vara svårt i dagens stora barngrupper med få pedagoger. 

Lärandet är en viktig del men omsorgen får inte glömmas bort. Det är genom omsorg 

som mycket lärande sker. Därför är det viktigt med närvarande, stöttande pedagoger 

som hjälper barnen att lära sig i matsituationen, tamburen och leken. (Pramling & 

Sheridan 2006, ss. 87-88, 102-103,). 

Genom mångårigt arbete inom förskolan har vi samlat på oss en bred kunskap om hur 

det fungerar i verksamheten. 

 

I vårt mångkulturella samhälle är det viktigt att lägga fokus på det sociala samspelet, att 

se varje barns behov, utifrån var de befinner sig. På sikt kan alla förskolor få barn med 

annan kulturell bakgrund och då är det viktigt med pedagogernas kunskap samt att 

bemöta familjerna på ett sätt som får dem att känna sig välkomna och trygga. En viktig 

del i verksamheten är att få föräldrarna delaktiga, därför vill vi undersöka vad 

föräldrarna har för tankar kring begreppen omsorg, lärande och om det skiljer sig 

beroende på vilken kulturell bakgrund föräldrarna har. Enligt läroplanen ska förskolan 

vara ett komplement till hemmet. Det är viktigt att varje barn får utvecklas mångsidigt 

och att föräldrarna blir delaktiga i verksamheten (Lpfö-98, rev.2010, s. 13).  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka ett antal föräldrars uppfattningar om vad begreppen 

omsorg och lärande innebär för dem. Vi vill också undersöka om det skiljer sig åt 

beroende på vilken kulturell bakgrund föräldrarna har. 

1.2 Forskningsfrågor 

Hur beskriver föräldrarna innebörden av begreppen omsorg respektive lärande?  
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Vad anser föräldrarna är mest betydelsefullt, begreppet omsorg eller lärande?  

 

Skiljer sig uppfattningarna i begreppen omsorg och lärande vid kulturella skillnader och 

i så fall hur?  

1.3 Begreppsdefinition   

I den här studien används följande begreppsdefinitioner: 

 

Omsorg - Haldèn (2000, s. 3) beskriver i sin rapport att omsorg är när man tillgodoser 

någon annan persons behov. Omsorg är också något som alla barn har rätt att få av 

någon vuxen. 

  

Lärande - Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 104) är lärande en del i 

vardagen. Barnen lär sig av omvärlden genom att iaktta, härma, kommunicera och 

samspela med andra. 

  

Mångkultur - Mångkultur i vår studie innebär att föräldrarna har utländsk bakgrund, 

dvs. är födda utrikes. Den ena av studiens förskolor är mångkulturell i betydelsen att 

föräldrarna har utomeuropeisk och europeisk bakgrund och representerar en mångfald 

av kulturer och etnicitet (se vidare Metod, Urval s. 11) (Orlenius 2016, s. 33).  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010, s. 6) står att förskolan är en mötesplats för 

olika kulturer, det är viktigt att barnen är medvetna om sitt egna ursprung samt 

utvecklar en förståelse för andras kulturer och levnadssätt  

Kapitel 2 Bakgrund 

I bakgrunden presenterar vi aktuell forskning som är relevant för vår undersökning. 

 

Läroplanen - Förskolans styrdokument  

Genom införande av Läroplanen blir det ett större fokus på lärande och tanken är att 

den ska höja förskolans pedagogiska kvalitet. 

I läroplanen står att förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.   

Vi lever i ett internationaliserat samhälle, där förskolan ska vara en kulturell och social 

mötesplats. Barn med annat modersmål ska få en flerkulturell tillhörighet och kunna 

leva sig in i andras värderingar men också bli medvetna om sitt eget kulturarv och 

kunna prata sitt modersmål lika bra som svenska (Lpfö-98, rev.2010, ss. 5, 6,11). 

 

Omsorg på förskolan 

Svensk förskola kännetecknas av omsorg och lärande, vilket har betraktats som den 

svenska förskole modellen. Munkhammar och Wikgren (2010, ss. 4,9) menar att i 

förskolan ska fostran, vård och lärande bilda en helhet genom pedagogiken. 

Pedagogerna ska ha en helhetssyn över barns lärande och utveckling. Ordet 
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undervisning ska användas i förskolan på samma sätt som det används i skolan. För 

pedagogen kan det vara en utmaning att visa omsorg av det enskilda barnet men också 

för gruppen. Det är en konst att se varje barns behov och 

samtidigt se till gruppens behov. Orlenius (2006, ss. 45-46) belyser vikten av att växla 

mellan det enskilda barnet och gruppens behov. Ett barn som ofta väljer sin egen väg i 

aktiviteter kan ibland behöva styrning av pedagogerna för att främja samhörigheten i 

gruppen. I våra styrdokument (Lpfö 98, rev. 2010, s. 9) står det att förskolan 

ska uppmuntra barnen till självständighet, samtidigt som de ska utveckla grupp 

gemenskap och ta ansvarar för gemensamma regler. Vidare menar Orlenius (2006, s 23) 

att det finns en moralisk aspekt att ta hänsyn till och det är att pedagogerna har ansvar 

för barnens säkerhet när de är på förskolan.  Av omsorg till barnen kan en rolig lek med 

hopprep som svansar tvingas avbrytas när pedagogen ser en fara i leken. Ett dilemma är 

att pedagogen ser möjligheter för barnen att utmana sig själva genom att prova något 

nytt men rädslan att något ska hända gör att pedagogen väljer att avbryta leken. 

 

När vi tar hand om någon och ser till att han/hon mår bra sker en förvandling från 

omsorgs aktivitet till lärande aktivitet (Löfdahl och Folke-Fichtelius, 2015, s. 267). 

Pape menar att omsorg är olika beroende på vem man möter. Omsorg innefattar mycket 

som att känna sig omtyckt och bli respekterad, det kan betyda olika beroende på var 

barnen befinner sig. I hemmiljö med sina föräldrar är det naturlig omsorg och när 

barnen är på förskolan är det professionell omsorg.  

Pedagogernas ansvar är att tillgodose varje barns behov. Alla barn har lika rätt till 

omsorg men har inte samma behov. Här är det viktigt att samarbetet mellan hemmet 

och förskolan fungerar, det underlättar för föräldrar och barn. 

Pedagogerna ska vara lyhörda och medvetna om vilka olika behov föräldrar och barn 

har, när de kommer till förskolan. Barnen ska känna att pedagogerna lyssnar och bryr 

sig. Att ha ett bra förhållningssätt och vara en god förebild som pedagog är viktigt. 

Pedagogens barnsyn är att se de kompetenta barnet, ta ansvar och visa hur ett gott 

bemötande är. När barnen mår bra stärks deras sociala kompetens (Pape,2001, ss. 101-

103, 113-114, 116-123). 

 

Vidare finns en studie som visar att barnen i förskolan blir mindre trygga, om 

pedagogerna inte tillgodoser deras känslomässiga utveckling. Behovet av omsorg får 

för lite utrymme (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 152). En pedagogisk aspekt är 

att genom omsorg vidgas barnens kompetens. Här är omsorgen en del av lärandet och 

barnen lär genom omsorgen (Johansson & Pramling 2001, s. 86).  

 

Lärande på förskolan 

När Kroksmark beskriver den svenska skolan menar han att en människa måste själv 

med egna ansträngningar utveckla sina naturliga gåvor. Barnen går i skolan för att lära 

sig fokusera på en uppgift och kunna koncentrera sig på vad läraren säger de första 

åren. Omvårdnad och bildning är vad människan behöver, här ingår undervisning och 

disciplin (Kroksmark 2014, ss . 271-272). 
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Riddarsporre och Persson menar att avsikten med utbildningssystemet är att förskolan 

och skolan ska utvecklas till en helhet. Det ska finnas en röd tråd mellan enheterna och 

pedagogiken ska föras över från förskolan till skolan. Men det blir tvärtom, förskolan är 

mer lik skolan, mindre lek, mer beroende av pedagoger och ämnesinriktad verksamhet 

(Riddarsporre och Persson, 2010, s. 76). Det är därför viktigt att pedagoger är 

närvarande och sätter ord på det de ser. Att ge barnen tid, prova själva, undersöka och 

reflektera tillsammans med andra. Lärandet finns i allt barnen gör och det är i samspelet 

med andra som den största utvecklingen sker, därför är det viktigt att inte all fokus 

ligger på dokumentation och utvärdering (Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson, 

2003, ss. 57-60). 

 

Det är två saker som utmärker undervisningen menar Barnett, först utvecklas en 

förändring hos den som lär sig, sedan är det viktigt att inte bryta uppgiften utan tillåta 

individen att fortsätta lära sig, förstå och utföra den. Det här innebär att pedagogen 

måste vara vaksam, lyhörd och ändra sin undervisning efter signalerna från barnen som 

undervisas (Doverborg, Pramling & Pramling Sandberg 2014, s. 11). 

 

Lärandet hamnar i fokus när barnen relaterar till sin omvärld och inte till inlärning 

menar Pramling och Sheridan. Barnen frambringar mening och betydelse i det som de 

är med om och lär känna sig själva. I omgivningen uppstår det automatiskt kunskap och 

lärande. Barnen lär sig genom samspel med andra barn och vuxna, då de använder alla 

sina sinnen. Men också genom lek, kommunikation och i möten som sker mellan 

människor varje dag. De får en större medkänsla och kännedom om omvärlden. Alla lär 

sig olika beroende på tidigare erfarenheter (Pramling & Sheridan 2006, ss. 9-10, 42). 

Det är viktigt att omsorg och lärande är sammanflätade med varandra och att förskolan 

har en helhetssyn kring barnets lärande i verksamheten menar Pape. Det betyder att en 

viktig del i praktiken för att nå ett integrerat lärande är pedagogens samspel, där omsorg 

och närvaro till barnen står i fokus. Vuxna måste vara medvetna om att barnen lär sig 

hela tiden i alla situationer och att förskolan är en plats för socialt lärande. 

 

Förskolans tradition med planerade aktiviteter skapar en gruppkänsla men är inte alltid 

lärande, vilket kan bero på att det kan vara svårt att fånga en hel barngrupp som inte är 

Homogen. Det kan också bero på att pedagogerna i förväg har planerat ett visst innehåll 

som de vill att barnen ska lära sig men intresset hos dem kanske inte finns där just då. 

Pape betonar att det är viktigt att se de planerade aktiviteterna som en del av lärandet, 

men dagen består av flera situationer där spontant lärande sker. 

Det viktiga i en aktivitet/samling är att pedagogerna förmedlar på ett inspirerande sätt, 

är lyhörda, lyssnar av barnens intressen samt har förståelse för barnens olikheter. Under 

dagen är det viktigt att pedagogerna är närvarande i barnens lek, i det sociala samspelet 

och vid konflikter för att kunna svara på barnens frågor och funderingar. Lärandet 

startar på morgonen och sker under hela dagen (Pape, 2001,ss. 91, 93-99). Därför har 

pedagogen en viktig roll att kartlägga var barnet befinner sig kunskapsmässigt och 

sedan stimulera vidare i lärandet. Barnen lär sig med hjälp av sin omgivning och genom 

de vuxna och barn de möter under dagen (Pramling & Sheridan, 2006 ss. 100-101).  
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Mångkulturalitet på förskolan 

Olsson, som under tjugofem år levt och arbetat med olika kulturer, menar att vi måste 

förstå oss själva för att kunna förstå anda. Vi svenskar har ofta en positiv bild av 

myndigheter och staten men många flyktingar kommer från länder där polisen är 

hantlangare till staten. Här blir myndigheten en fiende att akta sig för. Olsson menar 

vidare att föräldrarollen i ett annat land är svår oberoende av vilken samhällsklass eller 

nationalitet man tillhör. Det blir inte lättare i Sverige, då auktoriteten hos föräldrarna 

inte är självklar längre när barnen pratar bättre svenska än föräldrarna. När man inte kan 

lita på myndigheter och känner att föräldrarollen inte är lika stark är det svårt att få 

förtroende för pedagogerna på förskolan. Det finns en rädsla att barnen tar till sig den 

svenska kulturen för mycket och glömmer den egna (Olsson 2002, ss. 37,39,42,54). 

 

Här menar Pramling och Samuelsson precis som Olsson att förskolan med sin 

pedagogik ska formas av omsorg till varje barn, där empati och hänsyn till varandra är i 

fokus. Man ska också ta tillvara barnens olikheter och likheter på ett positivt sätt med 

ett öppet tillåtande klimat, där de visar respekt för varandras levnadssätt och olika 

uppfattningar. När pedagoger bjuder in föräldrar och barn för att visa miljön och hur de 

arbetar med barnen rent pedagogiskt ska olika kulturer synliggöras. Varje barns kultur 

och ursprung ska vara synligt på förskolan. För barnen är det normala det som familjen 

gör hemma (Lunneblad,2013, ss. 122- 123). 

 

Därför krävs det en medvetenhet och kunskap av pedagogerna för att hantera barnens 

olikheter, då alla har egna erfarenheter med sig, beroende på vad de upplevt i livet. Det 

är en del av att hitta sin identitet. När flera kulturer är representerade, är det inte lätt för 

pedagogerna att fånga upp det mångkulturella. Förskolans roll är att se och möta varje 

barn där det befinner sig men också att finnas tillhands, ställa frågor, hitta nya tankesätt 

som gör att barnen kan relatera till tidigare upplevelser och utvecklas ytterligare 

(Pramling & Sheridan 2006, ss. 95-97). 

 

Att vara nyanländ innebär som Bozarslan säger att förskolan kanske är den första 

myndighet i Sverige som invandrarfamiljer träffar på. Pedagogerna representerar den 

svenska kulturen, förmedlar värderingar och mål som förskolan har. Men lika viktigt är 

att pedagogerna är öppna, tar till sig av andra kulturer och lyssnar av behoven som 

finns. Många familjer har levt i osäkerhet och i otrygga förhållanden innan de kom till 

Sverige, då är det extra viktigt att känna sig välkommen och att vi gör vårt bästa för att 

de ska trivas och må bra. När pedagogerna, har föräldrarnas tillit och en bra relation är 

det lättare att inskola barnen (Bozarslan, 2001, ss. 16-17,21). Vidare menar Ellneby att 

flyktingbarn som kommer till Sverige ofta är från krigsdrabbade länder och många har 

traumatiska upplevelser med sig. Pedagogerna ska vara medvetna om varför barnen 

agerar och reagerar på olika sätt. Barnen behöver närvarande, trygga pedagoger som ger 

dem omtanke och vägledning i det sociala samspelet med andra (Ellneby 2007, ss. 34-

35). 
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Om pedagogerna har bra föräldrakontakt som både Bozarslan och Elneby betonar och 

lär sig om andra kulturer, får kunskap för att öka förståelsen, hjälper det barnen i 

förskolan. Det talas ibland om kulturkrockar. Ett exempel är att i Sverige inskolar 

pedagogerna barnen tillsammans med föräldrarna. I andra länder lämnas barnen första 

dagen. Ett annat exempel är att i Sverige går alla ut oavsett väder, vilket är ovanligt i 

andra kulturer, där barnen skyddas mot regn och kyla för att inte bli sjuka. Det är viktigt 

att ha en förståelse för hur andra tänker och reagerar men också att förklara och berätta 

om varför verksamheten ser ut som den gör.  

Alla har olika traditioner och värderingar beroende på den kulturella bakgrunden menar 

Ellneby. I Sverige ringer föräldrarna till förskolan om barnen är hemma men i andra 

länder är det ovanligt då samtalen ofta avlyssnas (Bozarslan, ss . 74-77, Ellneby, 2007, 

ss. 40-43). 

Kapitel 3 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från två teorier det sociokulturella perspektivet och anknytningsteorin. Vi 

anser att båda är relevanta för vår forskning, de har ett gemensamt samband, då de 

fokuserar på mötet med andra människor, att alla ska bli sedda och trygga. Det anser vi 

är viktigt, då vi lyfter just lärandet i omsorgssituationer med fokus på interaktionen 

mellan barn och pedagoger. Omsorgens betydelse för tryggheten där lärandet sker 

tillsammans i omgivningen.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Grundaren för det sociokulturella perspektivet är den ryske psykologen Lev S. 

Vygotskij han forskade om människors olika sätt att lära sig och hur de utvecklas I det 

sociokulturella perspektivet är det kommunikationen mellan människor och omvärlden 

som är i fokus. Säljö (2014, ss. 48- 67) beskriver att barnen lär sig i samspel med 

vuxna. När vuxna leker med barnen lär de sig hur samspelet fungerar, vilka regler som 

gäller men också att kommunicera och vänta på sin tur. Pramling och Sheridan (2006, 

s.102) beskriver måltiden som ett lärande där barnen genom kommunikation med 

pedagogen lär sig uppförande, regler och berätta vad de varit med om. De medvetna 

pedagogerna uppmärksammar det barnen är intresserade av och leder samtalen till en 

lärande nivå. Människor vill lära och samlar på sig erfarenheter för framtiden. Säljö 

beskriver begreppet utvecklingszon, att barnen är kunskapsmässigt på en nivå men i 

samspel med en mer kompetent person tar de sig vidare till nästa utvecklingszon (Säljö, 

2014, ss. 12,13,105,120-123).   

I det sociokulturella perspektivet med Vygotskij som grundare anser Säljö att det är i 

möten med andra människor som vi lär, inte enbart i miljöer som förmedlar kunskap dit 

förskola och skola räknas. 

Förskolan ska vara en social mötesplats, där barn, föräldrar och pedagoger lär av 

varandra genom samspel och interaktion. Säljö menar att lärandet sker överallt, genom 

diskussioner vid måltiden, tillsammans med vänner/familj, i aktivitet/lek. Vidare menar 

Säljö att det är viktigt med kommunikation i samspel med andra.   

  



7 
 

Anknytningsteorin 

Grundaren till anknytningsteorin är psykoanalytikern John Bowlby som efter andra 

världskriget studerade separationer mellan små barn och deras föräldrar. Bowlby fick 

förfrågan från världsorganisationen (WHO) att undersöka och dokumentera barn som 

blivit föräldralösa på grund av kriget. Resultatet av undersökningen visar att barnens 

hälsa och utveckling försämras av separationer från föräldrarna. Bowlby skrev böcker 

om betydelsen av anknytning hur viktigt det är för barnens utveckling att ha någon, 

helst föräldrarna nära. Vidare beskriver han vilka konsekvenser de kan få vid 

separationer och försummelse. Bowlby (1969, s. 194) beskriver anknytning som en 

varaktig psykologisk samhörighet människor emellan. 

Bowlby samarbetade med Mary AinsWorth som studerade psykologi, de forskade 

tillsammans om barns utveckling och hälsa. Mary studerade trygghetsteori på 

universitetet och myntade ordet trygg bas, vilket innebär att barnen känner sig trygga 

tillsammans med föräldrarna och vågar ge sig ut i sin närmiljö för att undersöka sin 

omvärld. När föräldrarna är på arbetet och barnen på förskolan behöver de mindre 

barnen en pedagog de känner sig trygga med, en anknytningsrelation. Vidare är det 

viktigt för barnen att lära känna alla pedagoger, de får täcka upp när anknytnings 

pedagogen inte är närvarande (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 34-39). 

Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 23) anser att anknytningen är viktig för de 

små barnen, trygghet och omsorg är en förutsättning för att de ska må bra. Pedagogerna 

måste ha tid att engagera sig, att lära känna barnen och deras behov för att skapa 

trygghet men även vara medvetna om sin egen roll i samspelet med barnen. Närvarande 

pedagoger som finns tillhands om barnen behöver krypa upp i ett knä för att få lite 

trygghet. Vidare beskriver författarna hur viktigt det är för de mindre barnen med få 

kontakter, helst bara av personer de känner väl. De små barnen som är nyfikna och vill 

undersöka världen ska ha en trygg bas att återvända till. Den första tiden när barnen är 

små ska föräldrarna uppfylla behoven, på förskolan tar pedagogerna över och är nära, 

ser till att barnen känner sig trygga. Författarna beskriver att när barn är oroliga slås 

anknytningssystemet på, då ska de vara nära sin anknytningsperson för att få den 

trygghet och närhet de behöver. När barnen inte har en trygg vuxen att knyta an till är 

de otrygga, stillasittande och kan inte påbörja en aktivitet (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, ss. 19-21).  

 

Författarna beskriver att anknytning, synen på trygghet och barnens behov är något som 

förenar alla nationaliteter, oavsett från vilket land de kommer. Vidare belyser de hur 

viktigt samarbetet mellan barn, föräldrar och pedagoger är. Kommunikation och vilja 

medför att barn och föräldrar får den trygghet de behöver (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, ss. 128,130). 
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Kapitel 4 Metod 

I det här avsnittet beskriver vi metoden, urvalet, genomförandet, arbetet med tolk, 

etiska överväganden, reliabilitet och validitet. 

4.1 Val av metod 

Vårt syfte var att ta reda på vad föräldrarna hade för uppfattningar om begreppen 

omsorg, lärande och om det skiljer sig beroende på vilken kulturell bakgrund de har. Vi 

valde en kvalitativ studie med intervjuer som redskap för att få en inblick i föräldrarnas 

uppfattningar av begreppen omsorg och lärande, vidare om det skiljer sig beroende på 

vilken kulturell bakgrund föräldrarna har. För att gå in på djupet och förstå föräldrarna 

passade en kvalitativ metod bäst (Trost, 2010, s . 31). Vi använde oss av 

halvstrukturerade frågor med öppna svar, frågorna hade en bestämd ordning men inte 

några färdiga svarsalternativ (Kihlström, 2012, ss . 48-50). Trost belyser vikten av att 

frågorna ska vara enkla och lätt förståeliga, vilket vi har tagit hänsyn till i vår studie. 

Det är en viktig tanke när en del av föräldrarna har en annan kulturell bakgrund (Trost, 

2010, s . 25).  Kihlström menar att föräldrarna får svara och berätta utifrån egna 

erfarenheter, beroende på vad de har varit med om (Kihlström, 2012, s . 50). 

 

Thurèn menar att det finns två olika vetenskapliga metoder att använda sig av för att nå 

ett syfte. I det positivistiska synsättet är fakta en viktig del, här mäts för att få korrekta 

svar. I det hermeneutiska synsättet ligger stor vikt vid att tolka och förstå hur andra 

tänker. För att få svar på vårt syfte passade det hermeneutiska synsättet bäst (Thurén, 

2007, ss. 6,17). 

4.2 Urval 

Den kvalitativa studien har genomförts på två kommunala förskolor, där barnen är 1-6 

år. En mångkulturell förskola som finns i en större stad, den andra förskolan i ett 

mindre samhälle där föräldrarna har svensk bakgrund med ett undantag, vilket inte 

ingick i intervjuerna. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och har medvetet valt 

en förskola där föräldrar är svenska och en som är mångkulturell. Detta för att 

undersöka om det finns skillnader beroende på vilken kulturell bakgrund de har. Vi 

intervjuade tio föräldrar på varje förskola, sammanlagt tjugo stycken och en förälder 

från respektive familj deltar men i några intervjuer medverkar båda. I ett par intervjuer 

tar föräldrarna med sig frågorna hem och besvarar dem. Ingen av de intervjuade 

föräldrarna är ensamstående. I den mångkulturella förskolan är föräldrarna från tio olika 

länder, fem från Europa och fem utomeuropeiska och tolk användes i flera intervjuer. 

Bryman kallar urvalet för bekvämlighetsurval, när en speciell grupp utifrån praktiska 

skäl väljs (Bryman, 2011, s. 351). 
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4.3. Intervjuguidens utformande 

Trost beskriver (2010, s. 71) att det är bättre med få frågor som är formulerade på ett 

sätt som ger svar på ett brett område, vårt syfte. Det är en fördel om intervjuaren kan 

frågorna utantill och styr dem efter intresse. Intervjufrågorna är tio stycken och 

föräldrarna berättar vad begreppen omsorg och lärande betyder för dem, samt om det är 

någon kulturell skillnad i förståelsen av begreppen omsorg och lärande. Vi använder 

samma frågor på båda förskolorna.  

4.4. Genomförande - att arbeta med tolk 

Innan vi började vår undersökning kontaktaktade vi enhetscheferna på respektive 

förskolor för att få ett godkännande. Vi läste litteratur och fick mer kunskap om vårt 

forskningsområde sedan formulerade vi intervjufrågorna efter vårt syfte. Vi pratade 

med föräldrarna om det fanns intresse att delta i vår studie och lämnade ut ett 

missivbrev, där vi berättade om de etiska principerna och syftet med undersökningen.  

 

Enligt Kihlström är det viktigt att intervjuerna utförs på en avskild plats, där vi kan sitta 

i lugn och ro, (Kihlström, 2012, s. 51), vilket vi har tagit hänsyn till vid intervjuerna. I 

några av intervjuerna tillät föräldrarna inspelning av samtalen, vi använde 

mobiltelefonen. Kihlström förklarar vikten av att använda inspelning för att i lugn och 

ro kunna koncentrera sig på frågorna, samt att vi i efterhand kan höra om frågorna är 

ledande. Vi använde oss av penna och papper på samtliga intervjuer även när vi spelade 

in men då i form av stödord, om tekniken inte skulle fungera.  

Tiden för varje intervju var från 20 minuter till 1 timma, beroende på att samtalen med 

tolk tog längre tid och att föräldrarna var pratglada. På båda förskolorna genomfördes 

intervjuerna i ett mindre samtalsrum och på den mångkulturella förskolan användes tolk 

och fokus var på föräldern inte på tolken. Det är viktigt att föräldrarna och intervjuaren 

känner förtroende för tolken. Enligt Olsson (2003, s. 52) ska tolken återberätta allt som 

föräldrarna säger ordagrant.  

 

Innan intervjuerna började talade intervjuaren med tolken om frågorna, syftet och 

betydelsen av begreppen omsorg, lärande för att undvika missförstånd. Vid två tillfällen 

missförstod tolken frågorna ändå och kunde inte översätta rätt till föräldrarna, vilket 

märktes i svaren, här fick intervjuaren förtydliga för tolken som sedan tog om frågorna 

för föräldrarna.  

När alla intervjuer var klara sammanställde vi dem tillsammans för att hitta likheter och 

skillnader.  

 

Eftersom vi inte bor nära varandra, träffades vi fyra gånger men vi skrev i ett 

Googledokument och hade våra diskussioner genom telefonen. Några av överskrifterna 

delade vi upp mellan oss men till största delen skrev vi tillsammans utifrån våra 

gemensamma tankar.   
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4.5 Etiska överväganden  

Vi informerade med hjälp av tolk föräldrarna på respektive förskola om de fyra 

principerna i Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, (Hermerén, 2011, ss. 7-14).  

 

Informationskravet: innan vi började intervjuerna fick varje deltagare ta del av ett 

Missivbrev med information om studiens syfte De föräldrar som inte förstod svenska 

fick missivbrevet översatt av tolk.  

 

Samtyckeskravet: vi informerade om att deltagandet var frivilligt, och att de kunde 

avbryta intervjun när de ville. 

 

Konfidentialitetskravet: vi berättade att inga personliga uppgifter kommer att 

offentliggöras, utan det är bara vi som gör studien som tar del av informationen. Vidare 

är alla namnen i studien fingerade och kan inte härledas till någon person eller plats. 

 

Nyttjandekravet: vidare informerade vi om att allt material som samlats in under 

studien endast kommer att användas i studiens syfte. Materialet kommer att förstöras 

när studien är klar. 

4.6 Reliabilitet och Validitet  

Enligt Trost är reliabilitet studiens pålitlighet, att mätningarna ska vara säkra, stabila 

och intervjuaren ska ställa samma frågor till alla föräldrar (Trost, 2010, s. 131). Vidare 

nämner Trost vikten av att använda frågeställningar som är lätta att förstå. Det minskar 

misstolkningar och får en högre reliabilitet (Trost, 2010, s . 25). Det var något som vi 

tog hänsyn till eftersom många av föräldrarna hade annan kulturell bakgrund. Genom 

att vi använde tolk och spelade in intervjuerna höjde vi reliabiliteten, alla förstod och 

tolkade frågorna på bästa sätt, vilket gav oss ett säkrare resultat. Om vi gjort en 

pilotstudie, hade det också höjt reliabiliteten men vi ansåg att tiden inte skulle räcka till. 

 

Både Trost (2010, s 133) och Thurén (2007, s. 26) nämner att validitet handlar om det 

som är tänkt att mätas i studien också mäts. Vi formulerade frågorna för att få svar på 

vårt syfte, viktigt var att intervjuaren höll sig till frågorna och inte svävade ut, vilket 

kunde bidragit till att komma ifrån ämnet och syftet blivit obesvarat.  

4.7 Bearbetning och analys av material 

Första steget i analysprocessen var att bearbeta och koda det insamlade materialet, vi 

satt var och en för sig och analyserade respektive förskolas resultat. Intervjuerna som 

spelades in transkriberades och skrevs ner ordagrant på dator. Enligt Bryman (2011, s. 

428) bidrar inspelningen till att viktig information inte tappas bort. Intervjuerna som 

skrivits för hand renskrevs. Vi skrev in vårt råmaterial. Vi sammanställde och kodade 

materialet efter våra forskningsfrågor, begreppen omsorg och lärande. Sedan fortsatte vi 
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arbetet tillsammans, hittade likheter och skillnader. Vidare utformade vi kategorier, 

underrubriker och teman som stämde överens med vårt resultat.  

4.8 Egen förförståelse 

Enligt Kihlström är det viktigt att vi funderar över vår egen förförståelse innan 

intervjun, för att förhindra att vi ställer frågor som är ledande (Kihlström, 2012, ss. 48-

50). 

 

Innan vi började med intervjuerna hade vi olika funderingar om hur svaren kunde bli. 

På förskolan där majoriteten är svensk födda trodde en av oss att det skulle vara svårt 

att få föräldrarna att ställa upp, då vi lever i ett stressat samhälle där det är svårt få tiden 

att räcka till. Vidare trodde en av oss att lärandet skulle vara mer betydelsefullt än 

omsorgen. På den mångkulturella förskolan trodde en av oss att föräldrarna skulle bli 

glada, känna sig utvalda och visa tacksamhet för att få delta. Vidare att läroplanen inte 

var ett känt dokument. 

4.9 Arbetsfördelning 

Vi har arbetat parallellt hela tiden med studien. På grund av avståndet mellan oss 

bestämde vi att tänka på var sitt håll på frågorna till intervjuerna. Sedan diskuterade och 

formulerade vi frågorna genom telefonen och skrev ner dem i ett Google dokument, där 

vi båda kunde skriva samtidigt. Vi läste litteraturen vi valt tillsammans och fördjupade 

oss växelvis i böckerna. Vi skrev och formulerade arbetet på var sitt håll och läste sedan 

varandras i Google dokumentet. Vi har under studiens gång haft en öppen dialog mellan 

oss, och kritiskt granskat det som skrivits för att få bästa resultat. Arbetssättet har 

fungerat mycket bra. Vi har genom vårt öppna sätt mot varandra läst och korrigerat det 

som skrivits. Vi har kompletterat varandra bra och delat upp arbetet efter det vi var bra 

på. Vi träffades också några gånger, ett av dem var för att sammanställa resultatet.  

Kapitel 5 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av intervjuerna. Syftet med studien är att 

undersöka föräldrarnas uppfattning om begreppen omsorg, lärande och om det är 

skillnad beroende på vilken kulturell bakgrund föräldrarna har. Vi delar upp resultatet i 

teman med underrubriker efter lärande och omsorg. Vi jämför resultatet från 

förskolorna för att se skillnader och likheter mellan en mångkulturell förskola och en 

förskola där föräldrarna är svensk födda. Vi har även valt att ta med citat från 

undersökningen som vi anser är betydelsefulla för vår studie. 

  
Omsorg förskolans främsta uppdrag. 

Föräldrarna på båda förskolorna är överens om att omsorgen med trygghet och trivsel är 

viktigast för deras barn. På förskolan med svensk kultur menar föräldrarna att 

tryggheten till samma pedagoger som är närvarande betyder mycket, att pedagogerna 
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ska se och uppmärksamma varje enskilt barn och dess behov. Gemenskap och social 

tillhörighet, där pedagogerna har en viktig roll att hjälpa och stötta barnen.  

Föräldrarna från den mångkulturella förskolan nämner att omsorgen är en del av 

vardagen, där förskolan lägger grunden till att barnen ska klara sig själva i sin egen takt. 

Det är viktigt att kunna lita på någon och att barnen vill gå till förskolan och inte bara 

väntar på att gå hem. Om pedagogerna tycker om sitt jobb, får barnen rätt omsorg och 

en bra start i livet. 

 

Föräldrarna till barnen på förskolan med svensk kultur anser att tryggheten är det 

viktigaste för barnen på förskolan. Känner sig föräldrarna trygga med pedagogerna och 

miljön blir barnen trygga. Att barnen visar glädje och trivsel när de lämnas och hämtas 

är ett gott tecken på att de är trygga, har barnen det bra kan föräldrarna känna sig lugna. 

Begreppet omsorg betyder för de flesta föräldrarna att pedagogerna ska se varje barns 

behov och ta hand om dem stötta och finnas tillhands i alla vardagssituationer. Att 

barnen känner gemenskap med andra, stimuleras och får göra saker de tycker om. 

 

”Att mitt barn trivs och känner en trygghet med personalen och miljön. Omsorgen är 

det viktigaste för mitt barn, är han trygg och mår bra så löser sig det andra” (Henrik) 

                                                                                                                                               

Föräldrarna anser också att det är viktigt att pedagogerna ser varje barns behov, att 

barnen blir sedda och hörda. 

 

”Omsorg för mig är att ni försöker möta mitt barns behov och ge den omvårdnad hon 

behöver, det är viktigt med trygghet, lugna stabila vuxna som kan ta hand om mitt barn” 

(Ulrika)  

 

”Att de blir sedda och får vara sig själva. Att de känner trygghet, att de vill gå till 

förskolan” (Dan) 

 

Föräldrarna på den mångkulturella förskolan anser att omsorgen är jätteviktig, den är 

en del av vardagen. På förskolan lägger barnen grunden för att klara sig själva i sin egen 

takt. Barnen blir inte mångsidiga om de bara är hemma, för där är det mest kärlek och 

barnen får all uppmärksamhet. Det är viktigt att lärarna tycker om sitt arbete på 

förskola, då blir det rätt omsorg och barnen får en bra start i livet. Pedagogen ska ta 

hand om barnen, tvätta händer, byta smutsiga och våta kläder, ge kramar, se till att 

ingen är ledsen eller har ont. Barnen ska vara mätta, varma, äta god mat, sova, umgås 

med andra, ha torr blöja och få sitta i ett knä på pedagogen om de inte mår bra. De som 

arbetar på förskolan ska inte bara passa barnen utan bygga upp en relation där alla blir 

sedda och kan känna sig som hemma. Om barnen inte trivs och föräldrarna känner sig 

otrygga lämnar de inte barnen till förskolan. Det är viktigt att förskolan och omsorgen 

är parallell. Det ska vara en trygg, lärande och rolig miljö där barnen utvecklar och 

stärker sitt självförtroende, sin självkänsla och sin självbild. Pedagogen ska se barnens 

behov och vad var en behöver. Barnen ska leka och ha det roligt, vara ute om vädret är 
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bra. De ska leka och ha roligt, bli uppmärksammade och sedda, få egen tid att utvecklas 

och inte bli tvingade att pröva nya saker. Det viktigaste är att barnen trivs och mår bra. 

 

”Lärarna ska vara som extra mammor, inte slarva med blöjbyten”(Maribel) 

 

”Se barnens behov, alla är olika individer. Byta blöjor, tvätta händer, byta smutsiga och 

våta kläder, ge mat och vila, se till så de inte ramlar och slår sig” (Khalid) 

 

”Lärarna ska inte lämna barnen en minut utan tillsyn, allt kan hända”. (Mohammed) 

  

Socialt umgänge och gemenskap  

Föräldrarna på förskolan med svensk kultur var alla överens om att det är viktigt med 

gruppgemenskap, att barnen lär sig att samspela med andra, turtagande samt hur man är 

en bra kompis. Majoriteten av föräldrarna nämnde också att det är viktigt med 

närvarande vuxna som vägleder och hjälper barnen i det sociala samspelet. 

 

”Att mina barn känner sig välkomna och att det fungerar socialt för dem, fungerar inte 

det sociala i gruppen och mina barn inte känner trygghet så blir det inget lärande” 

(Göran) 

 

”Att ni försöker möta mitt barns behov och ge den omvårdnad hon behöver. Påvisa vad 

som är rätt och fel etiskt och moraliskt, visar på hur man är en god kamrat, hur man 

leker med varandra genom att ta men också hur man visar empati genom att trösta” 

(Ulrika) 

 

”Att hon får gemenskap med andra barn, leka, att hon får använda alla sina sinnen. Att 

ni väcker lust och nyfikenhet på allt möjligt som tillexempel sy, rita, bygga med lego, 

rörelse och musik. Att hon får prova på saker”. (Ulrika) 

  

Föräldrarna på den mångkulturella förskolan menar att barnen växer på förskolan, de 

lär sig bli sociala och utvecklas bättre när de får jobba i grupp. Barnen ska lära sig ord, 

vänta på sin tur, rutiner, hjälpa varandra, samarbeta, veta hur samhället fungerar och 

leva socialt. Förskolan är grunden för skolan, då barnen utvecklar färdigheter och 

stimuleras. Föräldrarna säger att förskolan får uppfostra barnen när inte samhället gör 

det. Pedagogen ska vara som en förälder, uppfostra men inte lika hårt som i hemmet. 

Barnen ska inte lära sig slåss, öva på sociala regler och rutiner som finns i samhället. 

 

”Göra något för någon som behöver det, utan att personen ber om det” (Mohammed) 

 

”Jag skickar mitt barn till förskolan för att hon ska lära sig något, inte bli tomhänt” 

(Khalid) 
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Lärande i förskolan 

Föräldrarna på förskolan med svensk kultur anser att lärandet finns överallt i alla 

vardagssituationer, när barnen äter, leker och samspelar med andra. De menar också att 

det är viktigt att pedagogerna är närvarande tillsammans med barnen. Det sociala 

samspelet med andra barn och att vara en bra kompis är viktigt. Några föräldrar nämner 

att lärandet ska vara lustfyllt och roligt, i skolan får barnen tillbringa många år sedan 

ändå.  

                                                                                                                                             

”Efter grundtryggheten är ju mitt barn nyfiken på saker och ting, hon vill ju lära sig. 

Just nu ser mitt barn bokstäver överallt då är det ju viktigt att ni som pedagoger 

uppmärksammar och tar till vara det på ett lekfullt sätt. Det är viktigt att mitt barn får 

utvecklas och bli starkt i sig själv. Men lärandet finns med i allt som ni gör, bara det här 

med att klä på sig är ett lärande” (Gerd) 

 

”För mig som förälder är det inte viktigt att han skall kunna bokstäver och siffror, det är 

inte mitt mål med varför han går här på förskolan. Mitt barn är här på förskolan för att 

vi jobbar och då ska de vara som om han vore hemma. Jag tycker att förskolan har 

blivit mer fokuserad på lärandet, sedan förstår jag att ni gärna vill att alla barn ska 

kunna skriva sitt namn innan de slutar på förskolan men det är mycket som ni ska hinna 

med som dokumentera, sätta upp bilder och teckningar på barnen för att visa oss 

föräldrar, det måste ta mycket tid. Den tiden skulle jag hellre vilja att ni är med mitt 

barn i leken kanske läsa en bok, att ni finns nära barnen mer helt enkelt. ” (Kajsa) 

  

Föräldrar på den mångkulturella förskolan menar att lärande är grunden till att bli 

vuxen men det ska vara frivilligt och roligt att lära sig. Pedagogens roll är att hjälpa 

barnen utvecklas genom leken. Barnen ska lära sig cykla, prata, klä på sig, praktiska 

saker och gå på simskola. Barnen ska upptäcka, lära sig nya saker och utveckla det de 

redan kan. Upptäcka att nya saker också är roligt och spännande 

 

Föräldrarna menar att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Barnen lär sig 

saker på förskolan som de inte lär sig hemma. Situationen i Sverige gör att föräldrarna 

inte hinner lära barnen hemma och det är till stor hjälp när de inte orkar ta fram böcker 

hemma. En del saker är svårt att ge barnen hemma som ordförråd om föräldrarna inte är 

bra på svenska ord och uttal. Det är viktigt att barnen lär sig bra svenska. Lärarna visar 

också hur man gör i svåra situationer, ger stöd och hjälp. Det är viktigt att barnen blir 

bra personer med regler och normer. 

 

”Barn och föräldrar skall känna sig säkra och trygga. Barnen ska lära sig svenska och 

lärarna ska ta hand om barnen när föräldrar inte är där”(Khadidja) 

 

”Lärarna ska ge föräldrarna andrum, hjälpa dem när de arbetar och ha bra kontakt, 

lyssna på dem. Kommunikation och samspel mellan föräldrar och lärare är jätteviktigt. 

Barn och föräldrar ska känna sig säkra och trygga. Barnen ska lära sig svenska och 

lärarna ska ta hand om barnen när föräldrarna inte är där. (Maribel) 
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Olika syn på omsorg och lärande 

Föräldrarna på förskolan med svensk kultur anser att omsorg och lärande går hand i 

hand, att barnen lär sig i omsorgen. De är medvetna om att lärandet finns med i alla 

vardagsituationer men att barnen måste vara trygga för att ett lärande ska inträffa. 

Vidare menar de att pedagogerna är viktiga för att lärandet ska ske i omsorgen. 

 

”Omsorg och lärande hör ihop, att ni fröknar finns nära och berättar och visar och lär 

mitt barn, det kan vara i leken eller hur man är tillsammans med andra barn” (Anna- 

Lena) 

 

”För att kunna ha ett gott lärande så måste det finnas en bra omsorg, om man inte 

känner sig trygg så är det inte lätt att kunna lära sig”. (Dan) 

  

Föräldrarna på den mångkulturella förskolan anser att det är skillnad mellan omsorg 

och lärande men kan inte alltid säga vad skillnaden är. Omsorg är att vara lyhörd, 

uppmärksam, ta hand om, säkerhet, ge kärlek, tvätta händerna och se till att barnen mår 

bra. Lärande är en vägvisning det förklarar hur saker händer, varför det är viktigt att 

använda solkräm, hur barnen lär sig cykla, vänta på sin tur, utmana, se barnens behov 

och ge dem kunskap. Omsorgen tillfredsställer ett behov och lärandet utmanar. 

 

”Lärande och omsorg hänger inte ihop det är skillnad. När barnen cyklar så lär de sig. 

Tvätta händerna är omsorg men det är lite lärande i omsorgen”(Fransisko) 

 

”Om lärandet ses som det måste, då är det skillnad men om lärandet utvecklas från 

omsorgen och det kommer från barnen då är det något annat” (Maribel 

Kapitel 6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet, där vi utgår från vårt syfte. Vi delar in 

diskussionen efter våra huvudrubriker omsorg och lärande och länkar samman resultatet 

med tidigare forskning.   

 

Omsorg 

Resultatet i vår undersökning visar att majoriteten av föräldrarna oavsett kulturell 

bakgrund anser att omsorgen är viktigast. För att barnen ska kunna lära sig något är det 

viktigt att de är trygga med pedagogerna och miljön. Pape (2001, s. 102) beskriver att 

barnen har rätt till god omsorg. Hon menar inte att barnen ska få lika omsorg utan efter 

sina behov. Det vill säga att ett barn som behöver mycket närhet och kontakt med en 

vuxen, ska sitta i knät eller hålla en vuxen i handen. Ett annat av barnen behöver hjälp 

med det sociala samspelet, hur leken ska fungera. Behovet av omsorg för barnen 

förändras beroende på var de är i sin utveckling eller om det händer något i livet, som 

att få syskon. Bowbly (1969, s. 53) menar att föräldrarna ska stötta barnen i alla 
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situationer, tillåta vissa saker men förbjuda andra. Barnen lär sig stegvis och det slutar 

inte innan de är vuxna. Ellneby (2007, ss.34-35) talar om att barnen som flyr med sina 

familjer från sitt hemland har med sig sina erfarenheter till förskolan. Flera av barnen 

kan ha traumatiska upplevelser med sig från sitt hemland. Pedagogerna ska vara 

medvetna om varför barnen reagerar, agerar på olika sätt. Vidare menar Ellneby att 

barnen behöver närvarande och trygga pedagoger som guidar dem i det sociala 

samspelet med andra. 

  

När föräldrarna på förskolan med svensk kultur beskriver vad som är viktigaste för 

deras barn är alla överens, det är tryggheten. Om föräldrarna är trygga med personalen 

och miljön blir barnen trygga. Vidare nämner majoriteten av föräldrarna vikten av 

närvarande pedagoger som ser varje enskilt barn och hjälper dem i det sociala 

samspelet, att vara en bra kompis. Både Pape (2011, s. 99), Pramling och Sheridan 

(2006, s. 102) beskriver att lärandet finns i alla vardagssituationer från det att barnen 

vaknar till de går och lägger sig. Vidare beskriver Pramling och Sheridan som utgår 

från det sociokulturella perspektivet att socialt lärande sker i interaktion med sin 

omvärld. Genom att pedagogerna är medvetna om hur barnen lär blir alla 

vardagssituationer ett lärande. Vid måltiden när pedagogerna tar till vara på barnens 

funderingar och nyfikenhet, utvecklar de social kompetens genom att lyssna på 

varandra, vänta på sin tur och kommunicera med andra (Pramling & Sheridan 2006, ss. 

102, 112-113), (Säljö, 2014, s. 12). 

 

Föräldrarna i den mångkulturella förskolan anser att omsorgen är en del av vardagen. 

Vidare är det viktigt att deras barn ska bli bra medmänniskor som passar in i det 

svenska samhället. De ska bli sedda, få god mat, torra blöjor, inte gå ut när det är kallt 

och regnar. Enligt Ellneby är det viktigt med bra föräldrakontakt för att skapa förståelse 

och öka vår kunskap om andra kulturer men också för att undvika kulturkrockar. I 

Sverige är vi ute med barnen oavsett vilket väder det är. I andra länder går de inte ut när 

det är kallt eller regnar. Föräldrarna tror att barnen blir sjuka när de är ute i regn och 

kyla (Ellneby, 2007, ss 40-43). Vidare vill föräldrarna att barnen ska lära sig språket, 

rutiner och regler. Lärarna ska ha barnen i knät och bära dem mycket samt hjälpa och 

stötta föräldrarna i svåra situationer. 

  

Skillnader och likheter i synen på omsorgen 

De likheter vi ser mellan förskolorna, om hur föräldrarna uppfattar begreppet omsorg är 

att de tycker tryggheten och närvarande pedagoger som ser barnens behov är viktigast. 

Föräldrarna på förskolan med svensk kultur menar att pedagogerna ska vara med 

barnen, de ska finnas tillhands i vardagen och hjälpa dem i det sociala samspelet. I den 

mångkulturella förskolan menar föräldrarna att pedagogerna ska finnas nära barnen, ha 

dem i knät eller bära dem. 

 

Skillnaderna vi ser är att föräldrarna på förskolan med svensk kultur inte nämner något i 

studien om mat, blöjbyten och säkerhet. Men föräldrarna på den mångkulturella 

förskolan anser att barnen ska vara mätta, varma, torra och rena. En förälder säger att 
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lärarna ska vara som extra mammor, ”Inte slarva med blöjbyten”. Enligt Ellneby,( 

2007, ss.40-41) är det viktigt att pedagogerna på förskolorna har kunskap om de 

kulturer som barnen kommer från, det medför förståelse för andra kulturer, seder ökar 

och då blir det lättare att samarbeta med familjerna. 

 

Lärande 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss. 57-60 ) är det i samspelet 

med andra som lärandet sker, det är viktigt att pedagogerna är närvarande och sätter ord 

på det de ser för att det ska bli ett lärande. Vygotskij (1999, s. 338) beskriver att barnen 

lär sig i alla utvecklingsstadier och då är det viktigt att kartlägga var de befinner sig 

kunskapsmässigt. Det de redan kan är lika olönsamt som att ge en för svår uppgift.   

Föräldrarna på förskolan med svensk kultur anser att lärandet hör ihop med omsorgen 

och finns överallt i vardagen. När pedagogerna är närvarande, samspelar med barnen, 

sätter ord på det som sker och uppmärksammar vad barnen är intresserade av. Några 

föräldrar nämner att det är viktigt med lustfyllt och roligt lärande. Även att lära sig det 

sociala samspelet och att vara en god kompis. Pramling och Sheridan (2006, s. 86) 

beskriver att det är i det sociala samspelet som barnen utvecklar sin sociala kompetens, 

när barnen leker med varandra lär de sig att känna empati, att vänta på sin tur, 

kompromissa om de inte är överens samt att ha det roligt. I skolan ansåg några föräldrar 

att barnen får gå många år i ändå. Det är på förskolan barnen ska ha det roligt. 

 

På den mångkulturella förskolan anser de flesta föräldrarna att det är skillnad på omsorg 

och lärande. Lärandet är en vägvisning, det förklarar hur saker händer. Lärarna ska 

hjälpa barnen att utvecklas genom leken. Barnen ska lära sig praktiska saker som att 

cykla, prata, klä på sig och vänta på sin tur. Vidare menar föräldrarna att lärandet är 

grunden till att bli vuxen men det ska vara frivilligt och roligt att lära sig. Lärarna ska 

visa hur barnen ska göra i svåra situationer, ge stöd och hjälp. Det är viktigt att barnen 

blir bra personer med regler och normer. Föräldrarna vill att barnen ska bli bra 

medmänniskor som passar in i det svenska samhället. Lära för framtiden inte här och 

nu. 

  

Skillnader och likheter i synen på lärandet 

Likheterna vi kan finna är att båda förskolorna tyckte det är viktigt med pedagoger som 

är närvarande. På den mångkulturella förskolan menar föräldrarna att det är viktigt att 

lärarna hjälper barnen i svåra situationer, ger stöd och hjälp. Vi tolkar det som att 

pedagogerna ska finnas närvarande i det sociala samspelet och hjälpa barnen om 

konflikter uppstår. Det är något som även föräldrarna på förskolan med svensk kultur 

anser är viktigt. De poängterade också att lärandet finns överallt i vardagen, bara 

pedagogerna benämner och samtalar kring det som sker. Båda förskolorna anser att 

lärandet ska vara lustfyllt och roligt, att få prova på nya saker och utveckla det som 

barnen redan kan. Enligt Vygotskij (1999, ss. 334-335) är det viktigt att veta var barnen 

befinner sig kunskapsmässigt för att utmana dem vidare i lärandet. Vidare beskriver han 

begreppet utvecklingszon, barnen lär sig av en mer erfaren och kompetent person och 

tar sig till nästa nivå. 
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Skillnaderna vi ser är att i den mångkulturella förskolan tänker föräldrarna mer på 

framtiden, att barnen ska bli bra samhällsmedborgare och passa in i det svenska 

samhället. Föräldrarna på förskolan med svensk kultur menar att barnen ska leka och ha 

roligt, de ser kopplingen mellan lärande och omsorg. Några av föräldrarna i förskolan 

med svensk kultur anser att barnen ska leka och uppleva nya saker, att lärandet kommer 

sedan när de är i skolan. Föräldrarna på den mångkulturella förskolan ser mer 

långsiktigt att lärandet är grunden till att bli vuxen men det ska vara frivillig och rolig.  

6.2 Metoddiskussion  

Vi har valt att använda en kvalitativ metod, med intervjuer som redskap i vår forskning. 

Då vi valde att jämföra en svensk och en mångkulturell förskola, är det lättare för 

föräldrarna med utländsk härkomst att med hjälp av tolk förstå och kunna svara på 

intervju frågorna än om vi använt enkäter. Vid intervjuerna kunde vi förklara frågorna 

och ge följdfrågor om något var oklart. Några av föräldrarna som vi intervjuade hade 

svårt att hålla sig till ämnet, en del var mer pratglada än andra och det var lätt att 

komma in på sidospår. Kihlström beskriver att kvalitativa intervjuer påminner om 

samtal mellan två parter fast med förbestämda frågor. Vidare menar Kihlström att det är 

viktigt att hålla sig till intervjufrågorna, då tiden skenar i väg (Kihlström, 2012, s 48). 

 

Eftersom det var svårt med tiden och bokningar av tolk hade vi valt två förskolor, om vi 

haft mer tid kunde vi intervjuat på fler och då kanske fått ett annat resultat. 

Nackdelen med att intervjua var att det kunde vara svårt att inte hjälpa till med svaret. 

Enligt Kihlström är det bra att informera respondenten om att de kan fundera och vara 

tysta innan de svarar (Kihlström 2012, s. 52).  På den mångkulturella förskolan var det 

viktigt att tolken förstod frågorna rätt, för att vi skulle få svar på det vi frågade. Vid ett 

par tillfällen, där föräldrarna kunde lite svenska, såg vi på deras ansiktsuttryck att det 

inte tolkades rätt, då fick vi ta om frågan och förtydliga den. 

 

Innan vi började vår studie hade vi funderingar på hur det skulle gå och vilka svar vi 

skulle få. På förskolan med svensk kultur trodde vi att det kunde vara svårt att få 

föräldrarna att ställa upp. Inte för att de inte ville men för att det kunde vara svårt med 

tiden. Det visade sig vara tvärt om alla föräldrar svarade ja direkt. Vi trodde också att 

lärandet skulle dominera över omsorgen men det visade sig att omsorgen var viktigast 

även om de ansåg att lärandet var viktigt såg de kopplingen mellan lärandet och 

omsorgen, att de hör ihop. På den mångkulturella förskolan stämde det med vad vi 

trodde att föräldrarna blev glada och gärna ville vara med i studien. De kände sig 

utvalda, tacksamma och tog uppgiften på stort allvar. Även i resultatet stämde det med 

vad vi trodde, föräldrarna svarade att omsorgen var det viktigaste. Vi trodde att 

läroplanen var ett känt dokument i länder från Europa men det visade sig att inte någon 

av föräldrarna kände till att det fanns en läroplan. 
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6.3 Didaktiska konsekvenser  

När den nya läroplanen kom 1998 har ansvaret ökat för förskollärarna. Förskolan har 

blivit mer ämnesinriktad med fokus på det planerade lärandet (Persson 2010, s. 74). Vi 

upplever att det läggs mer tid till det administrativa som planering, utvärdering och 

dokumentation, vilket också prioriteras när det gäller kompetensutveckling och 

fortbildning för förskolan, det beskriver Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 152) 

i sin studie. Att synliggöra och visa för föräldrar och andra vad barnen utvecklar och lär 

anses viktigare än att använda tiden till barnen. Föräldrar och utomstående har ingen 

insyn på hur mycket tid det går åt att strukturera och planera verksamheten.  Läroplanen 

(Lpfö rev 2010, ss. 14-15) beskriver förskollärarnas ansvar och idag kan vi se att 

pedagogerna arbetar mer administrativt än tidigare. Det medför att tiden för varje barn 

minskar och lärandet i det sociala samspelet kanske uteblir. Därmed säger vi inte att 

planeringen ska bort, den behövs för att kunna tillgodose barnens enskilda behov och 

till pedagogiska diskussioner i arbetslaget. Det barnen behöver är närvarande pedagoger 

som benämner och synliggör lärandet i alla vardagssituationer. Vi tycker det är viktigt 

med tid för varje enskilt barn i alla omsorgssituationer. Enligt Broberg, Hagberg och 

Broberg (2012, ss. 22-23) är det viktigt att barnen känner sig trygga med pedagogerna i 

förskolan för att ett lärande ska ske. Vi anser att lärandet i det sociala samspelet 

tillsammans med en pedagog är betydelsefullt för alla barn men särskilt för barn som 

har en annan kulturell bakgrund för att de ska känna trygghet och förtroende. Det är 

också viktigt med tydlighet, ord på barnens hemspråk, benämna allt man ser och vara 

lyhörd på kroppsspråket. Pedagogerna ska ha kunskap för att förstå olika kulturer och 

kunna möta barnen på bästa sätt.  

 

Föräldrarna från den svenska förskolan reflekterar inte över om barnen får god mat, 

blöjbyten, rätt kläder och säkerhet. Men på den mångkulturella förskolan nämner 

föräldrarna att pedagogerna ska vara som extra mammor och inte slarva med blöjbyten. 

Barnen ska också känna sig trygga, äta god mat och inte vara ute i regn och köld. 

Skillnaderna beror på vilka traditioner och erfarenheter föräldrarna har med sig från 

sina kulturer. Det är viktigt att pedagogerna i förskolan är medvetna om hur 

betydelsefulla och viktiga de är. Förskolan representerar den svenska kulturen med 

värderingar och mål, samtidigt ska pedagogerna vara lyhörda och öppna för att lära om 

andra kulturer, tankar och värderingar. Vidare är det viktigt att lyssna på alla föräldrar 

och barn, vilka behov och tankar de har. Med förståelse, kunskap och bra 

förhållningssätt kan pedagogerna möta alla barn och föräldrar oberoende av vilken 

kulturell bakgrund de har. Genom åren har fortbildningen handlat mycket om lärandet i 

olika ämnen men det kan vara intressant om den i fortsättningen handlar om hur vi 

skapar en stressfri miljö med pedagoger som synliggör lärandet i vardagen och som har 

kunskap, förståelse om andra kulturer.  
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6.4 Fortsatt forskning  

Vi tycker det kan vara intressant att i vidare forskning undersöka vad pedagoger anser 

om begreppen omsorg, lärande och om det skiljer sig hos pedagoger med annan 

kulturell bakgrund.  

Det kan också vara spännande att jämföra svenska förskolor med förskolor i andra 

europeiska och utomeuropeiska länder. 

 

 

Tack! 

Vi vill tacka alla föräldrar som tog sig tid att ställa upp på våra intervjuer.  

Vidare vill vi tacka vår handledare Kristina Bartley som ställt upp och hjälpt oss genom 

arbetets gång. Även ett tack till Ann-Sofie Karlsson för den skrivhjälp vi fått. 

  



21 
 

Referenser 

 

Bozarslan, Aycan (2001). Möte med mångfald: förskolan som arena för integration. 2. 

uppl. Stockholm Liber. 

 

Bowbly, John (1969). Attachment. 2. uppl. New York: Basic Books 

 

Broberg, Malin, Hagström, Birthe & Broberg, Anders (2012). Anknytning i förskolan: 

vikten av trygghet för lek och lärande. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bryman (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. Uppl. Malmö: Liber 

 

Doverborg, Elisabeth, Pramling, Niklas & Pramling Samuelsson, Ingrid (2014). Att 

undervisa barn i förskolan. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Ellneby, Ylva (2007). Pedagoger mitt i mångfalden. Stockholm: Sveriges 

utbildningsradio. 

 

Halldén, Gunilla, Dahl, Eva-Lena, Lindgren, Anne- Li, Asplund Carlsson, Maj, 

Johansson, Jan- 

Erik, Johansson, Eva, Pramling Samuelsson, Ingrid, Simonsson, Maria, Lidholt, Birgitta 

&amp; 

Persson, Sven (2001). Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett 

begrepp och 

dess relation till en verksamhet Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, 

Göteborg 20- 

21 novemberg 2000. Linköping: Linköping University Electronic Press 

Tillgänglig på Internet: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:311124/FULLTEXT01.pdf 

 

Hermerén, Göran (2012). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: www.vr.se 

 

Johansson, Eva & Ingrid Pramling Samuelsson (2001). "Omsorg–en central aspekt av 

förskolepedagogiken: Exemplet måltiden." Pedagogisk forskning i Sverige 6.(2): 81. 

 

Kihlström, Sonja (2012). Intervju som redskap. Dimenäs Jörgen red, Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket: vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 5. uppl. 

Stockholm 

Liber. 

 

Kroksmark, Tomas (2014). Den tidlösa pedagogiken. 2:4 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 



22 
 

Lunneblad, Johannes (2013) Den mångkulturella förskolan: Motsägelser och 

möjligheter. 2:1 uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev, utg.] (2010). Stockholm: skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer/?id=244 

 

Löfdahl, Annica & Folke-Fichtelius, Maria (2015).Preeschool's new suit: in terms of 

learning and knowledge , Early Years, 35:3, 260-272, DOI: 

10,108/09575146.2014.995600 

Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2014.995600  

 

Olsson, Ingela (2002). Möte med människor från andra kulturer. 2 uppl. Moris förlag. 

 

Olsson, Ingela & Nordström, Berit (2003). Barnuppfostran i olika kulturer: synen på 

barn utifrån kultur och religion. [Sverige]: Moris 

 

Orlenius, Kennert & Bigsten, Airi (2006). Den värdefulla praktiken: yrkesetik i 

pedagogers vardag. 2. uppl. Liber. 

 

Orlenius, K. (2016) . Visionen om det goda folkhemmet – den etiska grunden och 

mångkultur i skola och samhälle. I: Monica Haraldsson Sträng (red), Värdegrund och 

mångkultur i handling – i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter. 

Stockholm: Liber. 

 

Pape, Kari (2001). Social kompetens i förskolan- att bygga broar mellan teori och 

praktik. Stockholm: Liber. 

 

Persson, Sven (2010). Förskolans janusansikte. I Riddersporre, Bim & Persson, Sven 

(red), Utbildningsvetenskap för förskolan. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson, Maj (2003). Det lekande lärande 

barnet: i en utvecklingspedagogisk teori. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2006). Lärandets grogrund: pespektiv 

och förhållningssätt i förskolans läroplan. 2. uppl, Lund: Studentlitteratur. 

 

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Liber. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer.  [rev. och utök.] 4.uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 



23 
 

 

UNESCO. Caring and learning together. A case study of Sweden. (Prepared by I. 

Munkhammar and G. Wikgren), Early Childhood and Family Policy Series No. 20, 

Paris, 2010. 

 

Vetenskapsrådet (2012). www.vr.se 

 

Vygorskij, Lev. S (1999). Tänkande och språk. Förlaget Daidalos. 

  

  

http://www.vr.se/


24 
 

Bilagor 
  

Bilaga 1. Missivbrev 

 

                                                
 

 

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma vid 

Högskolan i Borås. 

Vi kommer att under vårterminen 2016 genomföra ett examensarbete som handlar om 

Föräldrars syn på omsorg och lärande i förskolan och om det skiljer sig beroende på 

vilken kulturell bakgrund man har. 

Studien kommer att genomföras på två förskolor, en i ett mindre samhälle där 

föräldrarna har svensk kultur och den andra i en mångkulturell storstad. 

Syftet med studien är att se likheter, olikheter och att få föräldrars tankar om vad de 

anser vara viktigt för deras barn på förskolan. 

  

Som studenter är vi noga med att skydda dig som deltar i undersökningen. Detta gör vi 

genom att följa de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet tagit fram. 

Principerna är uppbyggda på fyra krav: informationskravet, vilket innebär att vi som 

forskare genom ett missivbrev informerar er deltagare om studiens syfte. 

Samtyckeskravet, innebär att ni som deltar har rätt att säga nej om ni inte vill medverka 

i studien. Konfidentialitetskravet, innebär att inga personliga uppgifter om er kommer 

att offentliggöras. Samt nyttjandekravet vilket innebär att all information som samlats in 

under studien endast kommer att användas i studiens syfte. 

  

Tack för att ni ställer upp och ger kvalité till vår studie genom att ta av er tid. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Anette (s134421@student.hb.se) 

Mobil: 070xxxxx 

Ann (s131971@student.hb.se) 

Mobil: 073xxxxx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

 

Hur gammalt är ditt barn? 

 

 

 

2.  Har du eller har du haft fler barn på förskolan? 

 

 

 

3.  Vad tycker du är förskolans viktigaste uppgift? Berätta! 

 

 

 

4.  Vilka förväntningar har du på förskolan? Berätta! 

 

 

 

5.  Vad innebär omsorg för dig? Ge en konkret beskrivning. 

 

 

 

6.  Hur viktig är omsorgen för ditt barn? Berätta! 

 

 

 

7.  Vad innebär lärande för dig? Ge en konkret beskrivning. 

 

 

 

8.  Hur viktigt är lärande för ditt barn? Berätta! 

 

 

 

9.  Anser du att det finns någon skillnad mellan omsorg och lärande? Iså fall vilken? 

Berätta! 

 

 

 

10.  Vad är viktigt för dig att ditt barn får under en dag på förskolan? Berätta! 
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