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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka föräldrars syn på barns lärande. Studien belyser även 

förskolans uppdrag vad gäller det livslånga lärandet. Den teoretiska utgångspunkten hämtas 

ur det sociokulturella perspektivet. Syftet är också att få kunskap om huruvida förskolans och 

föräldrarnas syn på lärande, sammanfaller eller skiljer sig åt. Genom att öka medvetenheten 

hos pedagogerna i förskolan om föräldrars syn på barns lärande kan mötet mellan familj och 

förskola stärkas. Studien kan således skapa bättre förutsättningar för barns lärande i 

förskolan.  

 
Resultatet i undersökningen visar enligt föräldraintervjuer, att förskolans roll är stor och 

viktig för barns lärande. Lärande sker alltid och överallt i samspel med andra, både barn och 

vuxna. Föräldrars syn på lärande sammanfaller på flera plan med förskolans uppdrag kring 

det livslånga lärandet. 
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FÖRORD 
 
Här är nu äntligen resultatet av vår forskning! Många timmar fyllda med både allvar och 

skratt gav oss och er: Det livslånga lärandet i fokus - Möter föräldrars syn på lärande 

läroplanens syn på lärande?  Vi har ett stort intresse för ämnet och känner att det är ett ämne 

som är aktuellt och som är viktigt att belysa. Med vår undersökning hoppas vi kunna dela med 

oss av det vi tagit del av och föra intresset vidare. 

Vi vill först och främst tacka alla deltagande föräldrar och berörda förskolor. Vi vill också 

tacka vår handledare Laila Gustavsson som bistått oss med goda råd under arbetets gång.  

Vi tackar även varandra för ett gott samarbete! 

Kristianstad Hösten 2008 

Clary Danielsson, Kristina Persson och Maria Storjohann 
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1 INLEDNING 
Vår uppfattning efter många års yrkeserfarenhet inom förskolan, är att den generella bilden 

som finns i samhället av förskolans roll sett ur ett föräldrarperspektiv, visar på vikten av 

lekkamrater och att få träna det sociala samspelet. Men är det verkligen den enda bilden som 

föräldrar har av förskolan? Läroplan för förskolan, (Lpfö98), visar tydligt på vikten av 

samarbetet mellan förskola och hemmet för barns lärande (Skolverket, 1998). Vilken är då 

synen på det livslånga lärandet? I regeringsförklaringen som kom 1996 menade man att ”… 

det livslånga lärandet skall vara en hörnsten i utbildningspolitiken och att en gemensam syn 

på utveckling och lärande bör genomsyra alla verksamheter som riktar sig till barn och unga 

(Skolverket, 2004, s.8)”. Pedagogerna i förskolan har ett tydligt uppdrag genom Lpfö98 

(Skolverket 1998), som är fastställd av regeringen. Läroplanen ska ligga till grund för att 

förskolor ska hålla hög pedagogisk kvalité och vara likvärdiga (a.a.).  

 

 

Genom att få insikt om hur föräldrar ser på lärande kan pedagoger få möjlighet att bättre 

bemöta föräldrarna på ett positivt och givande sätt i det dagliga mötet och i 

förskoleverksamheten. Genom att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten som förskolan 

bedriver blir det också lättare för pedagogerna att tydliggöra läroplanens uppdrag och 

förskolans verksamhet. En ömsesidig dialog och förståelse mellan föräldrar och pedagoger 

skapar ett förtroendefullt samarbete. Läroplanen säger att en förutsättning för både barn och 

föräldrars möjlighet till inflytande och påverkan av förskolan, bygger på förskolans tydlighet 

kring mål och innehåll (Skolverket, 1998). För att kunna belysa vikten av det livslånga 

lärandet och öka förståelsen för och av den verksamhet som bedrivs i förskola, behövs 

kunskap om hur föräldrar ser på det livslånga lärandet. 
  

 

Det finns en valfrihet i Sverige att välja förskola och verksamheten som erbjuds är frivillig, 

men hur ser föräldrarna på barnens lärande? Sammanfaller föräldrars syn på lärande med 

läroplanens syn på lärande? Brun Hansen (2006) framhåller vikten av att som pedagog i 

förskolan ta reda på vilka behov föräldrarna har och att försöka förstå dem och möta dem. 

Därför behövs det göras tydligt vad föräldrar kan förvänta sig av förskolan, och även vad 

pedagoger kan förvänta sig av föräldrarna. Det är viktigt för förskolan att definiera den 
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pedagogiska verksamheten. Förskolans pedagoger måste försöka förstå föräldrarna och 

samtidigt vara tydliga med gränserna för vad förskolan kan erbjuda. På förskolan är det barnet 

och dess behov som står i centrum, och det måste föräldrar förstå och respektera, även om 

föräldrarna ser förskolan som en rättighet. På förskolan är det barnets behov som ska 

tillfredsställas, inte föräldrarnas (Brun Hansen, 2006). 

 

 

1.1 Bakgrund 
 
Med begreppet det livslånga lärandet menar vi författare, att barn lär sig hela tiden. Redan 

från det att barnet föds, samlar det erfarenheter och kunskaper som det bär med sig genom 

livet. Förskolan har ett viktigt uppdrag att stimulera och utveckla barns kunskap, men barn lär 

sig även genom sina föräldrar, kamrater och den sociala miljö de befinner sig i. Studien 

kommer att fokusera på det livslånga lärandet för barn i förskolans värld. Med läroplanen som 

styrdokument för förskolan har synen på lärande bland yngre barn lyfts fram som något 

viktigt och unikt. 

 
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling 
till ansvarsfulla människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö98, 1998, s.15). 

 

 

Synen på det livslånga lärandet i förskolan tar sitt teoretiska avstamp i det sociokulturella 

perspektivet (Utbildningsdepartementet, 1997:157). Barn som kommer till förskolan har 

genom sina erfarenheter redan skapat sig olika kunskaper när de erövrat sin omvärld. Vuxnas 

sätt att bemöta och bejaka barnets lärande påverkar hur erövringarna av omvärlden utvecklas 

för barnet, deras tankar och teorier behöver utmanas (Pramling Samuelson & Sheridan, 2006). 

Barns lärande måste alltid stå i fokus, inte bara i organiserade och planerade undervisnings- 

eller lärandetillfällen. Detta eftersom det är i relationer med omvärlden som barn skapar 

mening och kunskap utifrån sina erfarenheter (a.a.) Enligt Säljö (2000) hävdade Vygotsky att 

barn lär hela tiden och i samspel med andra. Lärandet påverkas både av miljön, situationen, 

samspelet mellan människor och tidigare erfarenheter. Kunskap och insikt om hur barn tänker 

är viktigt, för att kunna möta barnet och utgå från barnets egna utvecklingsförutsättningar. 
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Lärandet måste starta nära barnet och i ett meningsfullt sammanhang, för att kunna skapa 

motivation och för att bidra och utmana till utveckling hos barnet (Giota, 2001).  

Vi upplever att det kan uppstå ett problem mellan föräldrars syn på barns lärande och 

läroplanens syn på lärande. Problemen kan visa sig genom att föräldrar och pedagoger 

framhäver olika lärande som olika viktiga. Förtroende, samspel, kommunikation och trygghet 

mellan föräldrar och förskolans pedagoger är viktiga för att miljön runt barnet ska vara så 

gynnsam som möjligt för barns lärande. Därför valde vi att undersöka om de bådas syn på 

barns lärande möter varandra. 

 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka om föräldrars syn på lärande överensstämmer med 

uppdraget som staten har ålagt förskolan när det gäller det livslånga lärandet. För att få 

kunskap om detta utgår studien från följande frågeställningar: 

 

• Vilken syn har föräldrar på det livslånga lärandet när det gäller deras barn?  

• Vilken betydelse anser föräldrar att förskolan har för deras barns lärande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 8



2 LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel fokuseras först på det livslånga lärandet. Det finns många olika definitioner på 

begreppet det livslånga lärandet och i flera olika sammanhang. Studien har inte för avsikt att 

täcka hela området, utan fokuserar på lärandet i förskolan. Andra delen handlar om förskolans 

uppdrag och hur dess uppdrag förändrats genom tiderna. Styrdokument som Lpfö98 

(Skolverket, 1998), bildar också en grund för synen på lärandet. Vidare belyses föräldrarnas 

syn på lärande och på förskolan. I den avslutande delen av litteraturgenomgången beskrivs det 

sociokulturella perspektivet. I analysen utgår vi från Säljös (2000) tolkning av detta 

perspektiv.  

 

 

2.1 Livslångt lärande 
 
Livslångt lärande kan ha många olika innebörder och kräver därför att diskussionen ständigt 

hålls vid liv i alla de olika verksamheter som innefattar det livslånga lärandet (Lindahl, 1998). 

I denna studie har valts att definiera livslångt lärande utifrån Giota (2001) som menar att 

“…learning and development are perceived as something that takes place continuously during 

one’s whole life (Giota, 2001, s.84)”.  

 

Människor i dagens samhälle möter allt fler platser, yrken, språk och en värld i ständig 

förändring (Carlgren & Marton, 2004). Föräldrar och andra vuxna av idag har därmed ingen 

egen erfarenhet att luta sig tillbaka på inför dessa nya situationer och kan därför inte vägleda 

barnen utifrån sina egna tidigare erfarenheter och kunskaper. Därmed får barn inte möjlighet 

att dra nytta av föräldrars och andra vuxnas erfarenheter utan måste skapa sig helt egna. 

Lärarens uppdrag blir därför att ge barnen redskap för att kunna lära av nya situationer och 

med ett reflekterande och kritiskt tänkande handla därefter. Barn behöver få upptäcka nya 

händelser och erfarenheter (a.a.). 

 
Detta kan vara en innebörd i ”livslångt lärande”: att ta varje situation på dess egna 

villkor, att ha förmåga att lära från och om varje situation, att kunna urskilja och ta i 

beaktande dess kritiska aspekter. Att lära sig att lära blir då just att lära sig detta i 

första hand. Och att kunna fortsätta med det livet igenom (Carlgren & Marton, 

s.226). 
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När en människa föds startar det livslånga lärandet och upptäckandet av omvärlden (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn lär sig hela tiden; i förskolan, i hemmet och tillsammans 

med dem som finns runtomkring dem, och det måste bilda en helhet för barnet Lärandet kan 

vara både medvetet och omedvetet och kanske anses det att lärandet som sker i tidig ålder 

oftast är omedvetet, men där finns ändå en tanke och vilja i det lilla barnet att ta sig an sin 

omvärld och bilda sig en uppfattning om den. De kunskaper människor får med sig som små, 

bärs med och utvecklas, och förändras hela tiden, hela livet. Små barn använder sina 

kunskaper och prövar sig fram och får på så vis en djupare förståelse, som kan användas i nya 

situationer (a.a.).  

 

 

En annan syn på det livslånga lärandet handlar om människors attityder och förhållande till 

lärande. Barn lär sig i ett sammanhang där de till en början använder sig av sitt kroppsspråk, 

vilket sedan utvecklas till ett verbalt språk att uttrycka sig med. Hur barnen blir bemötta 

utifrån deras sätt att uttrycka sig, spelar stor roll för vilket självförtroende och vilken självbild 

de skapar, och om de ser sig som lärande människor eller ej. För de vuxna runt omkring 

barnet är det viktigt att fundera på vad barnen ska lära sig och hur den vuxne sedan agerar 

utifrån den lärandeprocess som startar (Pramling Samuelson & Sheridan, 2006). Lärarens 

uppdrag handlar inte bara om att ge barn kunskap utan även om att ge förutsättningar för att 

de ska fungera och delta i samhället idag, i framtiden och att de kan bidra till att utveckla 

samhället de lever i (Carlgren & Marton, 2004).  

 

Enligt Lillemyr (2002) är det viktigt att det finns en helhetssyn på lärande. Detta kräver 

grundläggande principer, som till exempel att lärande måste ske på det enskilda barnets nivå 

utifrån dess erfarenheter och att det måste motiveras. Det ska vara praktiskt, socialt, och styrt 

av barnens intresse och det handlar också om hela barnet och en meningsfullhet (a.a.). Synen 

på lärandet har förändrats de senaste årtiondena, framförallt när det gäller synen på yngre 

barn. Det är enligt Lillemyr (2002) först och främst en ökad kunskap om barns förmåga att 

skaffa sig social kompetens som utvecklas. Samtidigt poängteras det att relationen mellan 

barn och vuxna har en mycket stor betydelse för barns lärande och utveckling i de lägre 

åldrarna. När det gäller barns lärande är det också viktigt att tänka på hur den fysiska miljön 

runt omkring dem formas. Det måste samtidigt finnas en stor förståelse av små barns lek för 

att kunna se barns lärande (a.a.). Utifrån en observationsstudie om små barns lärande 

(Lindahl, 1998) framgår att barnen har stora variationer av spontant lärande. Detta gör de 
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genom att öva sig på olika färdigheter, hålla fokus och att faktiskt uttrycka i sina handlingar 

att de är medvetna om sitt lärande (a.a.).  

 

Idag är det lust och engagemang som bildar villkor för lärande och för lärandets karaktäristik 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Barn lär sig bäst när de känner lust, är engagerade 

och när allt omkring dem ”försvinner”. De vill veta mer av det de fångas av. Alltså blir lekens 

värld en väg till lärande. I leken föreställer sig barn tidigt olika saker och denna erfarenhet blir 

centralt för allt lärande. Att förstå att olika saker och ting kan betyda olika saker, lär vi oss i 

samspel med andra. Det spelar roll hur individer samspelar, vilka dialoger som förs, och om 

det sker mellan lärare-barn eller mellan barn-barn. Detta oavsett om vi kallar det för lek eller 

lärande. Det livslånga lärandet utmanar genom att inte se lek och lärande som separata delar 

av barns lärande. Med ett temainriktat arbetssätt kombineras lek och lärande vilket, enligt 

läroplanen, utgör förskolans nödvändighet och en kvalitetssäkran. Forskare av idag menar att 

detta tredje alternativ måste utmanas och prövas (a.a.). Barn visar med hela sin kropp och 

personlighet att de tar vara på varje tillfälle de får att i sitt samspel med andra och i olika 

aktiviteter ta med leken, lusten och lärandet. Förskolans aktiviteter kan inte enbart utgå från 

barns intresse och initiativ utan som pedagog måste barnen utmanas att utvecklas vidare 

bortom sin nuvarande erfarenhets och kunskapsvärld (Sheridan, 2001). För att kunna göra det 

måste läraren ta del av och engagera sig i barnens intressen och utifrån det skapa tillfällen 

som utmanar till lärande. Läraren måste vara medveten om aktivitetens mål och vad barnen 

ska lära, utveckla och förstå (a.a.). Det handlar för läraren om att skapa och utforma en miljö 

där lärande står i centrum och målen i läroplanen får en möjlighet att förverkligas (Carlgren & 

Marton, 2004).  

 

Kunskap kan ses som en relation mellan människan och världen. Lärarens uppdrag kan tolkas 

som två delar. En del där eleverna gör praktiska saker eller när de gör saker inom sig såsom 

att tänka, ta ställning, uppleva känslor m.m. Den andra delen är när barn gör saker för att de 

själva vill och för sin egen skull eller för att det de gör är betydelsefullt för någon annan 

(Carlgren & Marton, 2004). Pramling Samuelsson (2007) menar att förskolan och dess miljö 

tillhör barnen och inte föräldrarna. Hon poängterar vikten av både en god förskola och 

föräldrars påverkan, som hon anser vara viktiga för barns lärande. Vilket sammanfattas i 

följande citat:  
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Det verkligt väsentliga i vad jag försöker säga är att man måste värna om barnens 
bästa sett ur barnens perspektiv - inte föräldrarnas, de politiska partiernas eller andra 
aktörers perspektiv. En högkvalitativ förskola, frivillig och kostnadsfri från ett år och 
uppåt och som är ett komplement till föräldrarnas uppfostran utgör den starkaste 
garantin för att alla barn ska få en rimlig likvärdig start i livet och för en utveckling 
mot ett jämlikt och jämställt samhälle, lokalt, nationellt och globalt (Pramling 
Samuelsson, 2007, s.21) 

 
 

2.2 Förskolans uppdrag i ett historiskt perspektiv 
 

Det pedagogiska arbetet i förskolan skall utgå från att varje barn arbetar med att 
erövra omvärlden och att detta arbete skall ledas och stödjas i riktning mot de 
mål läroplanen anger (SOU 1997:157, s.41). 
 
 

Förskolan har genomgått en stor förändring. Redan på slutet av 1800-talet startade dåtidens 

barnomsorg. Behovet kom eftersom samhället gick från jordbruk till industrisamhälle. 

Familjer flyttade från landsbygden och in till städerna för att få arbete. Släktingar och vänner 

fanns då inte längre till hands för att hjälpa till med barnen. De första institutionernas uppdrag 

var att ta hand om barn som saknade just omsorg och tillsyn. Fröbels tankar om barn och 

barnträdgårdar slog rot. Han uppfattade barn som plantor, som behöver god omvårdnad, rätt 

behandling, varsamhet och näring för att utvecklas. Fröbels tankar var också att 

barnträdgårdarna skulle vara öppna för alla barn, både för pojkar och för flickor (Tallberg 

Broman, 1995). Fröbel levde i Tyskland under 1800-talets senare del, och var först med att 

arbeta fram en pedagogik för arbete med små barn. Han skapade ett eget lekmaterial och 

undervisade barn efter sin pedagogiska filosofi. Hans tankar levde vidare och genomsyrade 

svensk barnomsorg under en stor del av 1900-talet (Socialstyrelsen, 1988). Utbildning gör 

utveckling möjlig och skapar ett bättre samhälle, menade Fröbel. För att ge barn en god 

uppfostran krävs kunskap om barnets natur. Hemmet och då främst mamman har ett helt 

avgörande inflytande över utvecklingen hos det enskilda barnet. Dessa tankar utgör grunden 

för Fröbels lära (Tallberg Broman, 1995)  

 

På 30-talet var Alva Myrdal aktiv i debatten om svensk barnomsorg. Debatten startade med 

boken ”Kris i befolkningsfrågan” som hon skrev 1934 tillsammans med sin man 

(Socialstyrelsen, 1988). Hon ifrågasatte varför inga andra influenser fick tillträde i den 

svenska barnomsorgen förutom Fröbels tankar. Hon förespråkade god kvalité och utbildad 

personal, som kunde möta barnen under deras viktigaste utvecklingsperiod. Barnomsorgen 

skulle ha både en pedagogisk och social uppgift (Tallberg Broman, 1995).  
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Under 50-talet fanns det två former av omsorg. Förskolan som var på deltid och daghem för 

heltidsomsorg. Tillsyn, fostran, utvecklande lek och sysselsättning var viktiga bitar. 1968 

tillsätts Barnstugeutredningen som resulterade i en stor genomgång av förskolans mål, 

innehåll, arbetssätt och organisation. Här fick Piagets pedagogiska tankar en framträdande 

roll. Det centrala i hans teori var att barn utvecklas i ett samspel mellan mognad och 

inflytande från omgivningen. Piaget kom från Schweiz och levde mellan 1896-1980. Han var 

från början biolog, men utvecklade ett stort intresse för filosofi och psykologi, främst kring 

barn och deras utveckling (Lillemyr, 2002).  

 

År 1970 ökade antalet förskoleplatser explosionsartat. Nu skulle verksamheten utformas och 

motiveras utifrån barnens intresse. Ett historiskt år för svensk barnomsorg blev 1985, då 

regeringen fattade beslut om att alla barn från ett års ålder skulle ha möjlighet till barnomsorg. 

Det pedagogiska programmet för förskolan kom 1987, som allmänna råd från Socialstyrelsen 

(Johansson & Åstedt, 1996).  

 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98) med formulerade strävansmål trädde i laga kraft 1998. 

Förskolan omfattades nu av skollagen och skolverket övertog tillsynsansvaret. Inför arbetet 

med att utforma Lpfö98 lyftes fostran och utbildning fram med syfte att förbereda barn inför 

framtiden och ett ovisst samhälle. Det lärande som börjar i förskolan fortsätter vidare i 

vuxenlivet och innebär ett fortsatt livslångt lärande (SOU1997: 157 & Skolverket, 2004). Det 

sociokulturella perspektivet och Vygotskys syn på barns lärande och utveckling genomsyrar 

läroplanstexten. Behovet av tillsyn och omsorg finns kvar eftersom föräldrarna arbetar, men 

det är inte huvudfokus för förskolan som idag fungerar som ett komplement till hemmet. Det 

livslånga lärandet står i fokus och barn ska få må bra, utvecklas, utmanas, erövra kunskaper 

och färdigheter samt känna en stark tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 1998). 

 

 

”Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de övergripande målen och 

riktlinjerna för förskolan och kommunerna svarar för genomförandet (Lpfö98, s.3).” 

Läroplanen ska styra förskolans verksamhet och formulerar även vilka krav barnen och deras 

föräldrar kan ha gentemot förskolan. Målen i läroplanen är strävansmål och visar på vad 

förskolan ska sträva mot, när det gäller barnens lärande och deras utveckling. Enskilda 

resultat, som betyg eller omdömen, är inte något man utfärdar i förskolans värld. De 
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professionella pedagogerna i förskolan har ansvaret för hur läroplanens mål ska nås 

(Skolverket, 1998). Förskolan ska skapa möjligheter för barnen att utveckla en social och 

kommunikativ kompetens, och utveckla en tro på sin förmåga att lära och vilja lära. Det 

handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande (SOU1997: 157). 

 

 
 

Sedan mitten av 1990-talet har den svenska förskolemodellen fått positiv uppmärksamhet 

utanför Sveriges gränser och väckt ett internationellt intresse. Edu-care är den beskrivning 

som benämner den svenska förskolan och fokuserar då på kopplingen mellan vård, omsorg 

och pedagogik. Barn lär sig och utvecklas i alla sammanhang, inte bara vid specifika 

lärandetillfällen. Eftersom detta ligger till grund för hur verksamheten planeras sammanförs 

därför omsorg och pedagogik. I OECDs sammanhang har den svenska förskolemodellen 

benämnts som ”outstanding” (SOU1997: 157; Skolverket, 2004). 

 

 

Att lägga grunden för barns livslånga lärande är alltså det uppdrag som idag åligger förskolan 

och att man tillsammans med barnens föräldrar ansvarar för barnens utveckling till människor 

med ansvarskänsla som kan bli goda medlemmar i samhället (Skolverket, 1998). Detta 

innebär att förskolan och dess pedagoger ska arbeta för att barn utvecklar tillit och 

självförtroende, nyfikenhet och företagsamhet ska också uppmuntras. Kulturarv ska förmedlas 

till barnen och förnyas av barnen. De ska förberedas på att ta en plats i ett internationellt 

samhälle. Barnen ska lockas till lek och aktivitet och till att utforska världen. De ska få 

kommunicera, samspela och hitta kunskap, och de ska kunna få iaktta och reflektera. Barnens 

sociala och kommunikativa kompetenser ska utvecklas. Fantasi, inlevelse och möjligheter till 

att lösa problem ska stimuleras, likaså förmågan att bearbeta tankar, känslor och upplevelser.  

Lärande ska främjas och kompetensen ökas och barnen ska stimuleras till utveckling av sitt 

språk, inte bara med tal, ord och bokstäver utan även med andra uttrycksformer. Ett 

förhållningssätt som gör att barn värnar om natur och miljö, både i nuet och i framtiden är 

även det en del i uppdraget. Allt detta tillsammans med ett gott förhållningssätt och en god 

omsorg och omvårdnad, balanseras med deras ålder, utveckling, vistelsetid och livsmiljö i 

fokus (a.a.). 
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2.3 Föräldrars syn på förskolan och barns lärande 
 
I samhället förekommer en debatt om behovet av förskola eller inte. Å ena sidan förespråkas 

vikten av att barn ska vara hemma med sina föräldrar så länge som möjligt för att skapa och 

känna en trygghet senare i vuxenlivet. Å andra sidan förespråkas att barn behöver förskolan 

för att utveckla sina sociala kompetenser och få möjlighet att träffa andra barn (Karlsson, 

2006). Liksom Karlsson problematiserar Pramling Samuelsson (2007) förhållandet mellan 

hem och förskola.  

 
Det som är mest häpnadsväckande i debatten är den polarisering som man målar upp 
mellan familjen och förskolan. Men detta är en konstgjord konflikt. Barn behöver 
både en bra familj och en bra förskola. Det ena kan aldrig ersätta det andra, det ger 
barn helt olika erfarenheter. I det moderna samhället behöver barn redan från tidig 
ålder både en familj och en förskola med utbildade lärare - då ges dagens barn de 
bästa förutsättningarna för att vara morgondagens vuxna (Pramling Samuelsson, 
2007, s.21). 
 
 

När det gäller studier om föräldraskap och barnomsorgsfrågor märks en dominans av kvinnors 

deltagande. Det kan förklaras med att det fortfarande är mamman som oftast är föräldraledig, 

arbetar deltid och därmed får större möjlighet att möta förskolan. Bilden av att det är 

mamman som är huvudansvarig i familjen när det gäller barnen, även i kärnfamiljer, säger då 

att de även ansvarar för största delen av kontakten med förskolan. De förväntas att interagera 

och skapa en relation med förskolan och dess pedagoger. Det är ofta mammans arbetsvillkor 

som ligger bakom behoven och förväntningarna på förskolan. Att som mamma arbeta utanför 

hemmet har sedan andra världskriget framställts som ett problem i relationen mellan mamma 

och barn. Även i dagens samhälle finns skam och dåligt samvete hos kvinnor som slits mellan 

sina barn och viljan eller nödvändigheten att arbeta (Karlsson, 2006).  

 

 

Det tycks finnas ett samband mellan hur barnet upplever sin tid på förskolan och föräldrarnas 

allmänna syn på förskolan. De som upplever sitt eget barns vistelse i någon form av 

barnomsorg som positivt, får en positiv bild och ger förskolan en stor och viktig betydelse. De 

föräldrar som såg på sin barnomsorg lite mer problematiskt, ansåg sig maktlösa och menade 

att förskolan hade ett för stort inflytande över barnen och familjen (Persson, 1994). Under 

1990-talet ser forskare vissa utgångspunkter för föräldrars föreställningar om barn, 

barnomsorg och föräldraskap, och menar att det historiskt finns en vardagsverklighet som 

påverkar föräldrars syn på barnomsorg. Att föräldrars tankar och känslor släpar efter när det 
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sker strukturella förändringar och nya sätt att leva på kommer i konflikt med gamla traditioner 

och att konflikter uppstår i den enskilde föräldern såväl som mellan andra föräldrar. Som 

tidigare nämnts kan föräldrarna delas in i två kategorier. De som ser barnomsorgen som en 

möjlighet för deras barn att stimuleras, utvecklas och ges nya erfarenheter. Personalens 

utbildning och pedagogisk kunskap uppfattas som viktig och förskolans omsorg anses 

komplettera hemmet. De som ser barnomsorgen som en nödvändighet, känner sig tvingade att 

lämna sina barn eftersom de måste arbeta. För dem är trygghet viktigast, förskolan bidrar inte 

med något som inte redan finns att få hemma (a.a.). 

 

 

I Ivarson Janssons (2001) studie av föräldrars uppfattningar om förskolan som ett 

komplement till hemmet, framgick det att föräldrarna tyckte att förskolan var en social 

mötesplats där barnen kunde umgås, leka och lära av varandra och där barnen fick upplevelser 

utanför familjens värld. Några föräldrar tyckte att verksamheten på förskolan skulle vara 

stimulerande och utvecklande för barnen. De skulle aktiveras och få den hjälp de behöver 

samt att få sina speciella intressen tillgodosedda. Det nämndes också av en grupp föräldrar att 

god kvalitet på omvårdnad och mat var viktiga bitar. Pedagogerna skulle fungera som 

ersättare till föräldrarna när de arbetade. En jämförelse mellan föräldrarnas 

utbildningsbakgrund visar att de föräldrar som hade högre utbildning ville i större 

utsträckning att deras barn skulle få umgås med andra barn samt att dessa föräldrar hade större 

krav på att deras barn skulle stimuleras till lärande. Utifrån de kommunala riktlinjer som låg 

till grund för denna undersökning blev sammanfattningen och slutsatsen att det fanns en röd 

tråd mellan föräldrarnas utsagor och de uppsatta mål vad det gäller att förskolan skall vara ett 

komplement till hemmet. Det är social samvaro och kamratrelationer som bör utgöra största 

delen av förskolans verksamhet, tillsammans med lärandet (Ivarson Jansson, 2001).  

 

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt – ett sociokulturellt perspektiv 
 
I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs hur människor tar till sig och formas av olika 

deltaganden i samhället och hur de använder erfarenheterna. Människans inre intellekt 

tillsammans med yttre faktorer och kommunikation utgör grunden för människans lärande. 

Att veta något är inte detsamma som att förstå något. Om man inte förstår och ser ett 
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sammanhang går det inte att använda vetandet och då är kunskapen inte användbar (Säljö, 

2000). Det finns många frågor som gäller lärande och utveckling. Forskning visar att ett 

lärande sker hela tiden, inte enbart i skolan, utan även i kommunikation mellan människor i 

olika sociala samanhang, så som i hemmet, bland vänner och vid fritidsaktiviteter (a.a.). Loriz 

Malaguzzi som var tongivande i uppbyggnaden av Reggio Emilias förskolor i Italien, menade 

även han att samspelet mellan barn under deras första år är en grundläggande erfarenhet som 

bygger på ett inre behov, en önskan och en nödvändighet (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). 

 

 

Den omgivande kulturen påverkar på vilket sätt människan tillgodogör sig kunskap. Det som 

utvecklar och tar individen vidare i sitt lärande, är enligt sociokulturellt perspektiv individens 

tillgång till olika hjälpmedel och verktyg i samspel med andra. Mediering är en benämning 

som oftast används i detta sammanhang. Utveckling, lärande och reproduktion av kunskaper 

och färdigheter utgör viktiga byggstenar enligt detta perspektiv (Säljö, 2000). Enligt 

Vygotsky sker utvecklingen i samspel mellan kollektiv och individ i individens potentiella 

utvecklingszon. Han menar att det ett barn kan göra tillsammans med en vuxen eller en 

kamrat idag, kan barnet vid ett senare tillfälle klara på egen hand. Detta utgör en modell för 

hur kunskapsinhämtning fungerar. Vygotsky fokuserade inte enbart på kompetensen, utan 

även på potentialen. Han menade att målet inte alltid är viktigast utan processen, dvs. vägen 

dit. Det är genom kommunikation och interaktion mellan individer som möjligheter och 

erfarenheter förs vidare. Utveckling är på detta sätt sociokulturellt producerat, och kommer 

inte enbart inifrån individen. Individen måste dock vara aktiv själv och vara med och skapa 

sin egen utveckling i den verklighet och med de medel som finns tillgängliga (a.a.) Vygotsky 

levde mellan 1896-1934, han föddes i Vitryssland. Han var insatt inom beteendepsykologi 

och psykoanalys och studerade juridik, filosofi och historia innan han utvecklade sitt intresse 

för psykologisk forskning (Lillemyr, 2002). 

 

 

Enligt Giota (2001) kräver social kompetens social kunskap och att den fås i samspel med 

andra människor. Genom att hjälpa någon att relatera till någon annans erfarenheter, bidrar det 

till egna positiva sociala relationer och utveckling av ens sociala kompetens (a.a.). Vuxna har 

en vilja att lära barn. Det kan vara informellt lärande i vardagen eller ett mera formellt lärande 

som i förskolan. För att lära sig saker behövs egentligen ingen specifik undervisning. Det är 

genom att få utmaningar och respons tillsammans med undervisning som möjligheten till 
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utveckling och lärande ökar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Marton & Booth, 2000; 

Säljö, 2000).  

 

 

Förskolan, skolan och hemmet utgör olika sociala och kulturella miljöer med tillhörande 

regler och förväntningar som barn lär utifrån och utvecklas i. Barn är aktiva om miljön de 

befinner sig i, ger dem och deras handlingar respons. De har sina egna krav och mål att nå upp 

till och sträva efter. Eftersom alla andra människor barnet möter, har sina tankar och 

strävansmål, handlar det om att kompromissa eller anpassa sina mål efter den miljö eller de 

människor samspelet sker emellan. Olika situerade lärandesituationer kompletterar varandra, 

hemmet och förskolan utgör olika lärande miljöer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; 

Giota, 2001; Säljö, 2000). När barn känner mening, lust och nyfikenhet över att lära, utvecklar 

de ett nödvändigt engagemang i sitt eget lärande. Försvinner den känslan blir lärandet 

prestationsbundet och till för någon annan än barnet själv (a.a.). Enligt Vygotsky beskriver 

den primära socialisationen att barn lär och agerar i samspel med föräldrar, syskon, släktingar 

och vänner. De binder samman historia och upplevelser. Den sekundära socialisationen 

innebär att lärandet sker i skola och i andra verksamheter där själva lärandet blir ett eget mål. 

Ett samband dem emellan är avgörande för lärandet (Säljö, 2000). Redan innan barn börjar i 

förskolan har de skaffat sig erfarenheter och kunskaper, och de kommer att ta till sig ännu 

mera kunskap utanför förskolan. Det är viktigt att den erfarenhet och kunskap som barn får i 

förskolan bildar en helhet med den kunskap de redan har med sig (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). 

 

 

Genom att delta i kommunikation, både som individ och i samspel med andra, tar människor 

till sig kunskap och nya sätt att tänka, resonera och handla på. De lär sig hur världen fungerar 

och tolkas. Kommunikation och språkanvändning är länken mellan barnet och omgivningen 

(Säljö, 2000). Ur ett sociokulturellt perspektiv slutar människan aldrig att utvecklas och att 

lära. Eftersom de redskap människan använder sig av; psykologiska, språkliga och fysiska, 

ständigt förändras, kommer människan också att påverkas och förändras. När människan med 

de olika redskapen agerar i den praktiska verkligheten och vardagen, förs den tankemässiga 

och fysiska förmågan framåt hela tiden. Med intellektuella redskap som språket, kan 

människan kommunicera och dela med sig av sitt inre dvs. känslor, händelser, tankar, inre 

bilder och förmågan att ge och ta. Genom kommunikation skapas sociokulturella resurser och 
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det är genom kommunikation de förs vidare. De fysiska redskapen, artefakter, som skriftspråk 

och andra olika materiella hjälpmedel, utvecklas och förnyas hela tiden. Det möjliggör för 

människan att utveckla nya kunskaper att använda sig av vid olika problemlösningar och 

handlingar. Människan lever på kunskap, insikter och erfarenheter lånade från andra 

människor (a.a.). ”Ett utgångsantagande i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och 

lärande är, som framgått, att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella 

sammanhang och direkt eller indirekt samspel med andra (Säljö, 2000, s.104).” 
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3 METOD OCH MATERIAL 
Den här redovisade undersökningen utgår från kvalitativa intervjuer med föräldrar som har 

barn inskrivna i förskolan. Enligt Denscombe (2000) kan samhällsvetenskapens forskning 

antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Han anser att kvalitativ forskning är beskrivande och 

det primära är ord medan motsvarigheten kvantitativ forskning inriktar sig på en redovisning 

framförallt med hjälp av siffror. Kvalitativ undersökning är oftast mindre omfattande och 

innefattar färre individer inom ett begränsat område. Forskarens förhållningssätt har en 

betydande inverkan, bland annat i tolkningen av datainsamlingen. Fortsättningsvis kommer 

föräldrarna som deltog i undersökningen med sin syn på lärande som sedan relateras till det 

livslånga lärandet, benämnas som respondenter (a.a.). I detta kapitel redovisas även hur 

insamlingen av material gick till, och genom vilket urval det framkom. Här presenteras även 

undersökningens trovärdighet och pålitlighet, samt etiska överväganden.  

 
 

3.1 Intervju som insamlingsmetod 
 
Genom kvalitativa intervjuer belyses respondenternas uppfattning om ämnet undersökningen 

fokuserar på (Patel & Davidsson, 2003). Det finns olika typer av forskningsintervjuer såsom 

strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervjuer (Denscombe, 2000). I den 

strukturerade intervjun har forskaren stor kontroll över frågor och svar. Alla respondenter får 

identiska frågor med begränsade svarsalternativ. Denna typ av intervju används oftast vid 

större insamlingar av data. De semistrukturerade intervjuerna har även de förformulerade 

frågor utifrån ett tema, vilket ger utrymme för beskrivande och utvecklande svar ifrån 

respondenterna. Svaren är öppna och ger plats för följdfrågor där respondenten kan ge uttryck 

för och utveckla sina åsikter. I ostrukturerade intervjuer är det respondentens tankar helt och 

hållet som är i centrum, forskaren nämner enbart vilket tema det handlar om och sedan får den 

intervjuade utveckla sina tankar och idéer kring ämnet. Utifrån denna studies syfte valdes 

semistrukturerade intervjuer av personlig karaktär. Detta skapade utrymme för öppna svar och 

möjlighet till eventuella följdfrågor (a.a.). Det empiriska materialet består av åtta inspelade 

och transkriberade intervjuer. Respondenterna fick inte ta del av frågorna i förväg, men de 

visste att frågorna skulle komma att handla om det livslånga lärandet (Denscombe, 2000). 

Detta val gjordes medvetet då vi ville ta del av föräldrarnas spontana och personliga svar 

kring ämnet, med så lite påverkan som möjligt av andra personers åsikter eller annan 
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forskning. Genom att använda kvalitativ forskningsintervju som metod hade vi på förhand 

tänkt ut ett tema och hur frågorna skulle läggas upp. Möjlighet att förändra frågorna och skapa 

ett samspel med den intervjuade fanns (Kvale, 1997). Semistrukturerade intervjuer valdes som 

metod, eftersom syftet var att få ta del av föräldrars tankar kring det livslånga lärandet och 

deras syn på just deras barns lärande, samt vilken roll förskolan hade för deras barns lärande. 

Respondenterna skulle få en möjlighet att utveckla sina funderingar kring ämnet om så 

önskades. Hade strukturerade intervjuer använts, finns möjligheten att svaren som framkom 

inte skulle vara lika informativa, då det inte finns utrymme för samspel mellan den som blir 

intervjuad och den som intervjuar under en sådan intervjuform (Denscombe, 2000). Då vi 

själva har arbetat inom förskolan i flera år fanns en viss förståelse vilket underlättade under 

intervjuerna.  

 

 

3.2 Genomförande 
 
Den empiriska delen inleddes med en pilotintervju med en pappa till ett femårigt barn. Detta 

för att se om våra intervjufrågor fungerade och gav svar som var användbara i förhållandet till 

vårt syfte. Resultatet blev att frågorna uppfattades som lätta att förstå och var tydligt 

formulerade. Respondenten gav utförliga svar och därmed kunde några frågor uteslutas 

eftersom de svaren framkommit redan. Det var ett medvetet val från vår sida att ha med alla 

frågorna, under de kommande intervjuerna, även om några frågor låg väldigt nära varandra. 

Dessa fanns för att användas som följdfrågor i de kommande intervjuerna. Pilotintervjun 

upplevdes som mycket positiv och gav oss bekräftelse på att vår intervjuguide fungerade 

(Kvale, 1997).  

 

Varje intervju inleddes med rubriken ”Det livslånga lärandet i fokus”, för att sedan fokusera 

på de faktiska intervjufrågorna som ligger till grund för att ta reda på studiens syfte, nämligen 

att se om föräldrars syn på lärande möter läroplanens syn på lärande. Intervjuerna 

genomfördes efter föräldrarnas önskemål på den förskola som var knuten till varje familj. 

Miljön var därmed välkänd för varje respondent och bidrog till att skapa en trygg atmosfär 

(Denscombe, 2000). Vid intervjutillfällena deltog två av tre forskare, en som ledde intervjun 

och en som förde kompletterande anteckningar. Anteckningarna fungerade som stöd och som 

uppbackning av den tekniska utrustningen, bestående av bandspelare. Detta eliminerade 
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risken av att insamlad data skulle gå förlorad om den tekniska utrustningen skulle haverera 

och därmed negativt påverka resultaten för studien (Kvale, 1997). Vid näst sista intervjun 

uppstod tekniska problem och bandspelaren fungerade inte. I analysen används då istället våra 

kompletterande anteckningar från denna intervju. Detta upplägg var detsamma vid alla 

intervjutillfällen medan däremot rollerna skiftade men alla forskare var lika aktiva. Varje 

intervjutillfälle inleddes med en kort presentation och med en genomgång om sekretessen runt 

intervjun. Målet med intervjun och hur svaren kommer att användas informerade vi om både 

här och via ett skriftligt informationsbrev som fyra respondenter fick när intervjun bokades, 

och fyra fick i samband med intervjutillfället (bilaga 2) (Denscombe, 2000). Alla intervjuer 

transkriberades efter varje intervjutillfälle och gjordes av samma forskare. Detta gjordes 

medvetet för att alla intervjuerna skulle ha samma flyt i texten när vi sedan gemensamt tog del 

av och analyserade det insamlade materialet. Eftersom vi var två deltagande forskare under 

intervjuerna låg våra faktiska erfarenheter även som grund och komplement till detta arbete 

(Kvale, 1997; Denscombe, 2000). 

 

 

Tabell 1. Grundfakta kring gjorda intervjuer. 

Alla respondenterna som deltog i studien var kvinnor, därför behövs ingen särskild markering 

göras i tabellen nedan gällande respondenternas kön. Tabellen visar även vilken ålder barnen 

har som respondenterna relaterar till, detta ligger till grund för om respondenterna möjligen 

skulle komma att ha olika syn på sina barns lärande beroende på vilken ålder deras barn har. 

Barnens ålder är ett resultat av det slumpmässiga urvalet bland föräldrarna. Här visas även hur 

lång tid respektive intervju varade. 

 

Respondent 
Ålder på 
barnen Tid 

A Fyra  14 min 
B Fyra  8 min 
C Fem  5,5 min 
D Tre  5 min 
E Tre, fem  10 min 
F Tre  4 min 
G Två, fyra  9 min 
H Tre, fem  6 min 
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Alla respondenter var intresserade av ämnet, hade direkta svar på frågorna och behövde ingen 

betänketid. De tyckte ämnet var av betydelse och ville gärna ta del av det slutgiltiga resultatet 

av vår undersökning. 

 

 

3.3 Urval 
 
Intervjuerna genomfördes på två förskolor i nordvästra Skåne. Föräldrar från ett liknande 

socialt och geografiskt område valdes. Detta för att olika socioekonomiska faktorer inte skulle 

påverka svaren. Båda förskolorna var belägna i ett villaområde i en mindre tätort. Urvalet 

skedde genom att inledningsvis göra en allmän förfrågan bland 60 föräldrar. De fick en 

mycket kort presentation av ämnet för undersökningen och därefter kunde de anmäla sitt 

intresse om att delta i studien. Ett slumpmässigt urval gjordes bland de 15 anmälda familjerna 

genom lottning och åtta familjer blev utvalda. Detta tillvägagångssätt gjorde att de 

respondenter som deltog i undersökningen hade ett intresse för ämnet och för att delta i 

undersökningen. Eftersom de inte blev personligt tillfrågade utan själva fick anmäla sitt 

intresse behövde ingen känna sig ”tvingad” att delta. Det visade sig att de som slumpmässigt 

blev utvalda att delta i studien, enbart var kvinnor. Respondenterna kommer i undersökningen 

att presenteras med benämningarna A till och med H (Denscombe, 2000).  

 

 

3.4 Trovärdighet och pålitlighet 
 
Genom att använda kvalitativ analys som metod blir forskaren ett verktyg för att få fram 

information och fakta från respondenterna genom att skapa goda förutsättningar för 

intervjuerna och sedan analysera och tolka de svar som framkommer. Detta kan öka 

trovärdigheten för undersökningen, men även utgöra en risk då vår mänskliga påverkan kan 

färga situationen. Vi arbetade medvetet med att ha ett objektivt förhållningssätt till både 

respondenten och deras svar under intervjuerna samt i vår analysdel (Denscombe, 2000). Alla 

intervjuer genomfördes innan vi sammanställde och sammanfattade föräldrarnas svar, för att 

undvika en påverkan på frågorna i de kvarvarande intervjuerna. Varje tillfälle började med att 

vi berättade om antalet frågor som intervjun skulle utgå ifrån, att eventuella följdfrågor kunde 

tillkomma och att intervjun skulle spelas in för att sedan transkriberas. Sekretessfrågan lyftes 
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återigen fram, det vill säga att det som framkom under intervjun skulle behandlas 

konfidentiellt (a.a.). Vi lät medvetet föräldrarna själva välja platsen där intervjun ägde rum. 

Detta för att skapa en trygghet för föräldrarna och därmed minska risken att vi under samtalen 

skulle upplevas som överordnade eller överlägsna föräldrarnas roll. Genom att genomföra alla 

intervjuerna på samma sätt, och med samma upplägg, eliminerade vi risken att vår 

yrkeserfarenhet skulle påverka svaren som framkom. Först efter att alla intervjuerna var 

gjorda och transkriberade, läste vi igenom dem i sin helhet. Då samlades likheter och 

olikheter in och kopplades mot tidigare forskning. Förförståelsen påverkade troligen och 

omedvetet sättet som frågorna ställdes på. Tolkningen av föräldrarnas svar underlättades av 

vår förförståelse för ämnet förskola. Vår roll i intervjuerna hölls därför medvetet mycket låg. 

Vi var uppmärksamma och lyssnade och visade genom ögonkontakt och korta inlägg, att vi 

förstod och var intresserade. All information som framkom i intervjusituationerna 

behandlades med respekt och sekretess. 

 

 

3.5 Etiska övervägande 
 
Efter att ha tagit del av de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), valde vi att börja arbetet med ett 

besök på berörda förskolor. Vi presenterade oss och vår anknytning till Högskolan 

Kristianstad, samt gav en kort beskrivning av vår forskning. Varje respondent fick sedan ett 

personligt informationsbrev där det framgick att deltagandet var frivilligt och när som helst 

kunde avbrytas på egen begäran utan närmare förklaring med mera. Brevet finns att läsa i sin 

helhet, (bilaga 2). Denna information upprepades muntligt vid varje intervjutillfälle där även 

respondenterna skriftligen fick ge sitt samtycke, (bilaga 3). Intervjusvaren kommer i sin 

helhet, att behandlas på ett konfidentiellt sätt och med respekt. Delar av svaren kommer att 

användas i slutresultatet av vår undersökning och därmed att bli offentlig handling. Vi 

garanterar då att inga svar på något sätt kan härledas till respondenterna, deras anonymitet 

säkerställs och skyddas. Genom att välja föräldrar från två förskolor elimineras risken att röja 

våra respondenters identiteter. Respondenterna är i redovisningen avidentifierade. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Syftet med undersökningen utgick från dessa forskningsfrågor.  

• Vilken syn har föräldrar på det livslånga lärandet när det gäller deras barn?  

• Vilken betydelse anser föräldrar att förskolan har för deras barns lärande? 

Resultatet framkom efter intervjuer, där frågorna byggdes upp på ett sådant sätt att 

forskningsfrågorna skulle besvaras. Frågorna som ställdes under intervjuerna finns att läsa i 

bilaga 1. Resultaten kommer att presenteras i fem olika underrubriker. Eftersom svaren så ofta 

sammanföll med varandra har här valts att inte presentera dem som enskilda åsikter utan som 

en gemensam bild av ämnet under varje underrubrik. I några fall presenteras enskilda åsikter, 

då de uppvisar ett resultat som skiljer sig från den gemensamma synen. Det förekommer en 

del citat från respondenterna som valdes ut eftersom de tydliggör resultaten som framkom. 

Under varje resultat kommer ett kortare försök till analys göras utifrån vår förmåga, att 

beskrivas ur ett sociokulturellt perspektiv utifrån Säljö (2000). 

 

 

Respondenterna som deltog berättade spontant om vilken yrkeskategori de själva tillhörde, det 

visade på en stor spridning. Det fanns både enbarns och flerbarnsfamiljer, åldrarna på barnen 

skiftade mellan två och fem år. Trots dessa olikheter respondenterna emellan, var deras svar 

relativt lika. Det blev tydligt att de ansåg att sociala förmågor som samspel, etik, moral, 

samarbetsförmåga, bemötande, empati, förmåga att lyssna och förmedla sig m.m. utgjorde det 

viktigaste lärandet för deras barn. Det var överraskande positivt att respondenternas svar 

sammanföll så ofta med varandra. För dem var det sociala lärandet viktigare än det rent 

kunskapsmässiga lärandet.  
Det sociala samspelet med andra människor, är ju jätteviktigt, det måste 

utvecklas hela tiden liksom (Respondent C). 

 Intervjun byggdes runt begreppet det livslånga lärandet, frågan till respondenterna 

formulerades kring deras barns lärande. Svaren som framkom visade tydligt att alla 

respondenter tyckte att det som barn lär sig idag, spelar en viktig roll för barnens framtid, och 

hela deras väg genom livet. Den kunskap och de färdigheter de får med sig som barn formar 

hur de kan komma att bli som vuxna.  
 Det lägger grunden för hela livet. Speciellt det tidiga lärandet, alla 

värderingar, ja- allt (Respondent B). 
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4.1 Respondenternas syn på lärande 
 
Resultat: 

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna som deltog i undersökningen var att 

lärande är något väldigt viktigt. Några gemensamma nämnare respondenterna hade kring 

lärande har här samlats som följer: Att lärande är utveckling - både kunskapsmässigt och 

personligt, grunden för allt i livet, att man lär sig alltid, genom samspel, motivation och 

intresse. Detta belyses med två olika citat:         

                  Kunna göra något som man inte har kunnat göra innan. (Respondent F) 

                      Från att vara okunnig till att bli kunnig är lärande. (Respondent H) 

 

Analys: 

Deras åsikter kring lärande sammanfaller med läroplanens syn på det livslånga lärandet och 

pekar på en av grundstenarna i det sociokulturella perspektivet, som är att människans inre 

intellekt tillsammans med yttre faktorer och kommunikation utgör grunden för människans 

lärande. Trots att respondenterna inte använder begreppet det livslånga lärandet, kan vi se att 

deras uppfattning kring lärande är just att det är något som sker genom hela livet. 

 

 

4.2 Kunskaper för framtidens samhälle 
 
Resultat: 

Framtidens kunskaper för dagens barn blir enligt föräldrarna att kunna leka, samspela med 

andra, ha ett bra bemötande, kunna lyssna och berätta, visa ödmjukhet och kunna göra etiska 

överväganden. Detta för att de ska värderas utifrån sina personliga egenskaper och kunna 

delta i samhället just nu som barn, men även som vuxna.  
Annars blir man utanför tror jag, det är inte roligt att leka med sig själv, det är 

roligare att leka med andra (Respondent F). 

Teoretiska kunskaper som matematik, svenska, färger, teknik och data m.m. anser föräldrarna 

vara viktiga men någon anser att deras barn kan erfara och lära allteftersom behovet uppstår.  
 Ja lärande behöver inte liksom vara ABC 123, alltså inte jätteteoretiska, det 

är ju en utveckling. (Respondent A) 
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Analys: 

Detta resultat beskriver det sekundära och primära lärandet och att lärande sker i olika 

kontexter och i olika situerade miljöer. 

 

4.3 Föräldrars iakttagelser kring barns lärande  
 
Resultat: 

Samtliga respondenter delade uppfattningen om att lärande sker överallt och alltid. 
Hela tiden och överallt, både här och där, både på gott ont! (Respondent D).  

Föräldrar ser utvecklingen i barns lärande genom deras praktiska handlanden, föräldrar hör 

dem prata och fördjupa sig i samtalsämnena. Respondent H uttrycker det i följande citat:  
Samtalsämnena blir djupare, samtalsämnena tar aldrig slut, det bara fortsätts 

att pratas och det kommer frågor, frågor som jag kan tänka mig inte hade dykt 

upp om de inte hade kommit ett steg djupare in i lärandet, kunskaperna.  

 

Analys: 

Barns intresse bildar spontant lärande, när de samtalar med andra och gör aktiva handlingar. 

Barn diskuterar och reflekterar över händelser de varit med om. När de blir medvetna om att 

de lärt sig något, fastnar kunskapen. De lär sig i leken. Barn lär sig både hemma och i 

förskolan. Barn lär genom att imitera varandra och vuxna i deras omgivning. De behöver 

därför goda förebilder. Barn socialiserar sig då genom att anta en roll. Motivation är grunden 

för allt lärande, att barn ser ett sammanhang och en meningsfullhet i det de gör. Språket utgör 

en viktig artefakt när de medierar ny kunskap utifrån sitt samspel med andra, både barn och 

vuxna. Utvecklingen blir på detta sätt sociokulturellt producerad. Kommunikation utgör 

länken mellan individ och kollektiv. 

 

4.4 Rollen föräldrar ger förskolan kring barns lärande 
 
Resultat: 
När det gäller vilken roll förskolan har för barnens lärande är respondenterna återigen väldigt 

snarlika i sina åsikter. Förskolan har en stor och viktig roll i barnens lärande och upptar en 

stor del av barnens vardag. Barnen får träffa kompisar, de utmanas av andra vuxna än 
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föräldrarna och de övar samspel och social träning. Förskolan har även en uppfostrande del. 

Någon menar att det kan skilja sig från förskola till förskola men har egentligen ingen egen 

erfarenhet från andra förskolor. En annan respondent menar att man vet att barn lär sig på 

förskolan. Förskolan är en förberedelse inför skolstarten menade någon. Förskolan och 

hemmet lär barnen olika saker och på olika sätt. 
 Även om jag skulle kunna vara hemma med barnen, skulle jag nog vilja ha 

dom på dagis i alla fall (respondent H).  

 Synen på förskolans roll förmedlas här av respondent A på följande sätt:  
… men det är ju klart det finns ju pedagogik i allt ju, mer än vad vi föräldrar 

kan fatta.  

 

Respondenterna anser att det är viktigt med goda relationer med förskolan och dess pedagoger. 

Att kunna känna trygghet är viktigt både för dem själva och för deras barn. Ett förtroende 

byggs upp. 
Här läggs ju ändå grunden en stor del, det är ju detta (förskolan, författarnas 

förtydligande) och hemmet som är uppväxten (Respondent D). 

 

Analys: 

Med ett försök till att ta avstamp i det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande 

handlar barn inom de praktiska och sociala sammanhang de befinner sig i och efter de 

erfarenheter de har, både i direkta och indirekta samspel. 

 

4.5 Sammanfattande analys: 
 
Undersökningen kom att visa på föräldrars syn på lärande, och deras syn när det gäller sina 

egna barns lärande, samt vilken roll förskolan utgör för lärande. Deras syn sammanfaller 

väldigt mycket med Lpfö98 och dess första del som handlar om grundläggande värden, 

förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet och förskolans uppdrag. Den 

generella bilden som föräldrar har av barns lärande, vad det gäller vikten av lekkamrater och 

att få träna det sociala samspelet får stöd genom denna studie. Det är en av förskolans 

viktigaste uppdrag enligt föräldrar. Studiens resultat kring föräldrars syn på förskolan 

sammanfaller med andra redan genomförda studier i ämnet, exempelvis Ivarsson Janssons 

studie från 2001. Respondenterna uttryckte tankar om sina barns lärande, både det lärande 

som är viktigt för deras barn just nu, men även vilket lärande som är viktigt för deras barn i 

framtiden. Resultatet av deras tankar kring lärande i denna studie, speglar en syn av ett 
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livslångt lärande, även om respondenterna inte själva använder och benämner sina barns 

lärande med detta begrepp. 
Nej, alltså det är ju viktigt hela samhället, viktigt att man får följa med, 

får vara med och lära, lära sig allt, gå till butiken och få följa med på 

lite större grejor, för att utveckla, för att kunna leva själva så 

småningom (Respondent D) 

 

Man (föräldrar, författarnas anmärkning) lär sig av barnen också 

(Respondent G) 
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5 DISKUSSION 
I detta avsnitt förs inledningsvis en metoddiskussion varefter resultaten från studien kommer 

att diskuteras. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 
Den förförståelse för ämnet som kommer utav vår yrkeserfarenhet, kan eventuellt ha haft 

någon form av påverkan under intervjusituationerna. Vi upplevde detta som något positivt och 

som underlättade tolkningen och analysen av svaren. Vi är medvetna om att en förförståelse 

för ämnet även kan utgöra en risk genom att mer information tolkas in i svaren än vad som 

faktiskt framkom. Genom att vi höll distans till våra tidigare yrkesroller och inte tillät 

självupplevda händelser påverka undersökningen, gick vi in i rollen som forskare och använde 

enbart det material som framkom under intervjuer och i tidigare nämnda litteratur. Detta 

minskade risken för påverkan av resultaten som framkom. Möjligen kan den ojämna 

fördelningen (en förälder/två forskare) ha påverkat respondenternas svar. 

 

 

Genom att använda kvalitativa intervjuer, fanns det utrymme för följdfrågor där 

respondenterna hade möjlighet att beskriva och utveckla sina svar. Detta gav oss information 

kring föräldrarnas uppfattning om sina barns lärande, vilket var syftet med vår undersökning. 

Vi upplevde att vi på ett framgångsrikt sätt fått svar på våra forskningsfrågor. Respondenterna 

blev intresserade av vårt ämne och upplevde det som angeläget, vilket bidrog till engagerade 

och informativa svar. Detta påverkade undersökningens resultat positivt. Respondent A var 

väldigt verbal och gav informativa svar, men hade ibland svårt att hålla sig till den aktuella 

frågan. Respondent C var först tveksam till att intervjun spelades in, men deltog trots detta. 

Det kan ha inverkat till att svaren blev ganska korta, om än meningsfulla. När bandspelaren 

stängdes av slappnade respondenten av märkbart. Respondent G uttryckte en oro om att 

frågorna var svåra när de först presenterades. Den trygga stämningen under intervjun tycktes 

bidra till att oron försvann och frågorna besvarades spontant. 

 

Genom att vara två forskare under intervjutillfällena, en som ansvarade för själva 

frågeställandet och en som förde kompletterande anteckningar, uppstod det ingen skada för 

undersökningen när den tekniska utrustningen fallerade under en av intervjuerna.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Förskolan är en tämligen ny företeelse i det svenska samhället (Tallberg Broman, 1995). Den 

har en roll som är i ständig förändring och utveckling. Mål och pedagogiska uppdrag ändras, 

samhället förändras, föräldrars behov och syn på lärande växlar och barnens behov skiftar och 

som pedagog i förskolan måste alla dessa krav tillgodoses. 

 

 

Som tidigare nämnts var alla respondenter som deltog i denna undersökning mammor. Detta 

var inte något medvetet val utan framkom genom slumpmässiga urval. Resultatet 

sammanfaller med resultat från annan forskning som visar att det är en dominans av kvinnor 

som deltar i undersökningar som rör barn och förskola (Karlsson, 2006). Om studien hade 

genomförts med både män och kvinnor eller enbart av män, hade resultaten kunnat se 

annorlunda ut. Respondenterna som deltog presenterade sig och sin bakgrund på ett sätt som 

gjorde att de upplevdes som ganska olika varandra, och de hade olika åldrar på sina barn. 

Trots dessa olikheter var deras syn på barns lärande väldigt lika och sammanföll ofta. 

Resultaten upplevdes som positiva för oss. 

 

 
Resultaten av undersökningen sammanfaller delvis med läroplanens syn och med det 

sociokulturella perspektivet. Respondenternas fokus på vikten av social kompetens när det 

gäller sina barns lärande kan troligen förklaras med deras upplevelser av att dagens samhälle 

hårdnar. Det ställs större prestationskrav på den enskilde individen, våldet ökar, och respekten 

för andra och för den miljö som omger oss minskar. Dessa åsikter och synpunkter framkom 

spontant i diskussioner som uppstod efter det att ordinarie intervju var avslutad och 

bandspelaren stängts av. Deras åsikter sammanfaller med bland annat Ivarson Jansson (2001) 

och Lillemyr (2002) resultat, att social kompetens och relationer till kamrater är tillsammans 

med lärandet är och bör vara en stor del av förskolans uppdrag. Samtidigt upplevs detta som 

positivt eftersom det känns som en bra förutsättning för både barn, förskola, pedagoger och 

föräldrar, att skapa goda förutsättningar för barns livslånga lärande. Sociala kompetenser och 

en bra självkänsla utgör grunden för allt lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Vidare anser föräldrarna i undersökningen, att social kompetens hos barnen, både nu och som 
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framtida vuxna är av stor betydelse. Social kompetens får barn genom att träffa och samspela 

med andra barn (Karlsson, 2006). När barn umgås och leker med varandra, delar de 

erfarenheter och lär av varandra (Ivarson Jansson, 2001). Genom att vara goda kamrater och 

inte uppleva känslan av utanförskap får barnen ett självförtroende och en god självkänsla. 

Detta upplevs som väldigt viktigt för föräldrarna och även att barnen får en grundsyn när det 

gäller etik och moral, hur man bemöter varandra (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Språket är även det en viktig del i det sociala spelet och något som barn behöver utveckla och 

behärska (LpFö98).  

 

 

Resultatet av undersökningen visar respondenternas syn på att lärande verkligen är en livslång 

process, precis som LpFö98 (Skolverket, 1998) uttrycker det, och som förskolans pedagoger 

måste följa. Respondenterna menar att deras barn lär sig hela tiden, överallt och tillsammans 

med andra. Hemmet står för en del av lärandet och förskolan för ytterligare en viktig del i 

barns utveckling (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Att föräldrarna anser att förskolan 

utgör en viktig del i deras barns livslånga lärande känns mycket positivt. Respondenterna 

påpekade att hemmet och förskolan erbjuder barn olika sorters lärande. Barnen behöver både 

en hemmiljö och miljön på förskolan för att få bästa förutsättningar för deras lärande. Vi 

instämmer i det föräldrarna, läroplanen och flera olika forskare som utgår ifrån det 

sociokulturella perspektivet, (Pramling Samuelsson, 2007; Säljö, 2000; Lindahl, 1998 & 

Lillemyr, 2002), menar är av yttersta vikt för det livslånga lärandet. Motivation, sammanhang 

och meningsfullhet anser både Giota (2001), Pramling Samuelsson (2007), Säljö (2000) och 

Lindahl (1998), utgör grunden för barns lärande.  

 

 

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998) ska arbetet i förskolan utgå från barns lust, nyfikenhet och 

egna vilja att lära. Här visar resultaten på att läroplanens syn på lärande samstämmer med 

föräldrars syn på lärande och det ger oss ett glädjande svar på utgångsfrågan inför denna 

undersökning. Då föräldrarna fokuserar sin syn på barns lärande kring sociala förmågor, som 

grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, anser de att faktiska sakkunskaper får 

en mindre betydelse i det livslånga lärandet. De menar att de kunskaperna kan inhämtas när så 

behövs om bara vilja, självförtroendet och förmågan att samspela med andra finns. Detta gör 

inte att de anser teoretiska kunskaper som oviktiga utan bara att deras tyngdpunkt ligger 

främst på det sociala planet. Förskolan skulle kunna göra föräldrar ännu mera medvetna om 
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läroplanens alla olika delar och att sociala förmågor går hand i hand med teoretisk 

kunskapsinhämtning. 

 

 

En fråga som kan ställas utifrån studiens resultat är varför utbildningen till lärare för de yngre 

åldrarna innehåller specifika ämneskunskaper om fokus på lärande enbart anses handla om 

barns sociala kompetenser och värdegrundsfrågor. För blivande förskollärare som befinner sig 

i sin utbildning är det viktigt att få en så bred pedagogisk plattform som möjligt att stå på 

inför sin kommande yrkeskarriär, där specifika ämneskunskaper är ett måste. Utbildningen för 

blivande förskollärare måste även fokusera på sociala kompetenser och omsorg. Det är av vikt 

att föräldrar får en ännu tydligare inblick i förskolans värld och vilket uppdrag som finns och 

varför det finns. Våra erfarenheter från både förskolans verksamhet och lärarutbildningen 

visar på behovet av just detta. Utifrån LpFö98 (Skolverket, 1998) ska förskolans verksamhet 

utmärkas genom att omsorg, lärande, fostran och omvårdnad skapar en helhet i barns vardag. 

Det innebär att den sociala biten måste gå hand i hand med att skapa grund för vissa teoretiska 

färdigheter, så som det talade och skrivna språket, symboler, matematik, skapande, 

konstruktion, naturvetenskap, hälsa m.m. Läroplanens andra del handlar om barns utveckling 

och lärande. Som förskollärare är det viktigt att motivera och utveckla barns alla olika 

färdigheter. Genom ett tematiskt arbetssätt knyts värdegrundsfrågor samman med 

ämneskunskaper som skapar en helhet för barns utveckling. Med en god självkänsla skapas 

utrymme och motivation för vidare lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007).  

 

 

Värdegrundsfrågorna samstämmer mellan föräldrarna och läroplanen till stor del. Skillnaden 

är tydligast när det gäller det mer teoretiska lärandet, där föräldrarna anser att teoretisk 

kunskap kan inhämtas efter hand som behov uppkommer. Så trots att det kan ses som att 

föräldrars syn på lärande till viss del skiljer sig från läroplanen, anser vi att det faktiskt inte är 

så stor skillnad dem emellan. Helheten blir dock densamma och kan förklaras utifrån Säljös 

(2000) tolkning av det sociokulturella perspektivet, där olika miljöer, möten och situationer 

skapar olika lärandetillfällen. Genom att samspela, uppleva, reflektera och vara delaktiga i sin 

omvärld konstruerar barn sitt eget livslånga lärande (a.a.). Förskollärarens roll är att arbeta 

lika medvetet med både barns sociala som teoretiska förmågor. Det arbetet fortgår hela tiden 

och ses inte som separata lärandetillfällen. Det livslånga lärandet börjar ju redan från födseln, 

kanske även tidigare. Det gäller både barns sociala utveckling och deras förmåga att utveckla 
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kunskaper och färdigheter (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Förskolan och dess 

utbildade pedagoger kan erbjuda helt andra lärandesituationer än hemmet, något 

respondenterna upplever som positivt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Giota, 2001). 

 

 

 Föreliggande undersökning ger kunskap om föräldrars syn på lärande som ger oss en 

förståelse för deras syn på det livslånga lärandet. Vi anser att en ökad medvetenhet bland 

förskolans pedagoger kring föräldrars syn på lärande kan vara till fördel för förskolans 

verksamhet. Undersökningen visar även att föräldrar belyser vikten av goda relationer mellan 

förskolan och hemmet. Det uppnås genom ömsesidig delaktighet, förståelse och medvetenhet 

dem emellan. Respondenterna vill ha en kommunikation med förskolan om deras barns 

vardag på förskolan, likaså kunna delge familjevardagen till pedagogerna Uppfattningen som 

även framkom, var att föräldrarna upplever förskolan som något positivt. Föräldrarna var 

medvetna om vad lärande betyder för dem själva och deras barn. Föräldrars ökade 

medvetenhet angående förskolans och läroplanens uppdrag, samt insikten om att förskolan 

sammanfaller med deras synsätt kring lärande, skapar goda relationer mellan barnens olika 

miljöer (Karlsson, 2006). Detta förutsätter att pedagogerna är medvetna om föräldrarnas syn 

på lärande (Brun Hansen, 2006), vilket denna undersökning gett en inblick i. 

 

 

5.3 Fortsatt forskning 
 
Resultatet av undersökningen är av intresse för fortsatt forskning. Vilken blir effekten på 

förskolans verksamhet om pedagogerna blir mer medvetna och delaktiga om hur föräldrar ser 

på barns lärande? För att undersöka detta, anser vi att ytterligare en kvalitativ undersökning 

kring lärande, men med pedagoger som respondenter är av vikt. Vi anser att studien kan skapa 

bättre förutsättningar för barns lärande. Likaså att öka förståelsen för och av den 

verksamheten som bedrivs i svenska förskolor. Kan förskolans kvalité höjas ytterligare om 

synen på lärande sammanlänkas och medvetandegörs mellan föräldrar, pedagoger och 

läroplan?  Fördjupning i ämnet kring barns lärande utifrån föräldrars, barns, pedagogers och 

läroplanens syn skulle vara en spännande fortsättning. Vad betyder lärande för de olika 

grupperna? Fortsatt forskning kan höja förskolans kvalité ytterligare, något som vi anser vara 

av yttersta vikt i dagens samhälle. 
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6 SAMMANFATTNING 
Vi vill med vår undersökning undersöka hur föräldrar tänker kring lärande och då speciellt 

kring deras barns lärande. Arbetet med undersökningen och dess resultat har varit mycket 

givande och lärorikt för oss och resultaten kan användas av pedagoger i deras möten med 

barn, föräldrar och pedagoger. Pedagoger i förskolan arbetar mot de strävansmål som anges i 

Lpfö98 (Skolverket, 1998) där klara riktlinjer för det livslånga lärandet och vikten av 

samarbete mellan hemmet och förskolan anges. Uppsatsens teoretiska avstamp är i det 

sociokulturella perspektivet. Definitionen av det livslånga lärandet kan göras på flera olika 

sätt, vi har valt att fokusera på det livslånga lärandet i förskolan. Utveckling och lärande är 

något som startar redan vid födseln, kanske redan innan och som sedan sker genom hela livet. 

Lust, nyfikenhet och motivation är grunden för barns lärande. Barn lär sig hela tiden och 

överallt. De lär sig genom att upptäcka, erfara och reflektera över sin omvärld, både på egen 

hand och i samspel med andra. Det livslånga lärandet utmanar genom att se lek och lärande 

som något sammanlänkat. Barn lär sig i ett för dem meningsfullt sammanhang. Miljön och 

människorna runt barnen har en stor påverkan på barns lärande. 

 
 
Sedan 1800-talet har förskolan ändrats genom att idag fokusera på barnens behov, utveckling 

och delaktighet i sitt eget lärande, från att vid starten utgått från föräldrars behov. Tillsyn och 

fostran av barnen stod i fokus då och förskolan fungerade som en ersättning för hemmet, men 

idag fungerar förskolan som ett komplement till hemmet. Förskolans roll har genom årtionden 

skiftat fram och tillbaka mellan att sätta fokus på antingen föräldrars behov eller barns behov 

av förskolan. Föräldrar ser förskolan som en plats för deras barn att främst utveckla sina 

sociala kompetenser på, genom att samspela med andra barn och vuxna. Upplever barnet 

förskolan som positivt, delas oftast den synen av deras föräldrar eller tvärt om. Det har funnits 

och finns en dominans av kvinnor som deltar i studier om barns lärande och förskola, något 

som denna studie också visar på. Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån individen och 

dess samspel med andra och den miljö den befinner sig i. Lärande sker hela tiden, både i den 

primära socialisationen och i den sekundära. Utveckling sker i samspel mellan individ och 

kollektiv i individens potentiella utvecklingszon, där kommunikation utgör ett av de viktigaste 

redskapen. Målet är inte alltid det viktigaste utan processen som tar dig dit. Kommunikation 

är länken mellan barnet och omgivningen. Olika situerade lärandesituationer kompletterar 

varandra, där bl.a. förskolan och hemmet utgör olika lärandemiljöer. 
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En kvalitativ metod användes som metod för studiens undersökning, med intervjuer av 

föräldrar som har barn på förskola. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket gav 

möjligheter till öppna svar och följdfrågor. Respondenterna valdes ut slumpmässigt utifrån de 

intresseanmälningar som inkommit. Under arbetets gång följdes forskningsetiska principer 

som bland annat gäller sekretess. Resultatet av undersökningen visade att föräldrarna anser att 

deras barns sociala kompetens utgör det viktigaste lärandet. Barn lär sig hela tiden och 

överallt, tillsammans med andra och i olika miljöer. Teoretiska kunskaper är viktiga men de 

kan inhämtas när behov uppstår. Kopplingar kan göras till det livslånga lärandet där allt 

lärande spelar roll, alltid pågår och är kontinuerligt.  Förskolan utgör en viktig del för deras 

barns lärande, främst eftersom det utgör en annan miljö än hemmet och erbjuder andra 

kamrater, vuxna och utmaningar. Resultaten sammanfaller delvis med både vår syn på 

lärande, på läroplanens syn och det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

En slutsats som kan dras är att föräldrars syn på lärande främst sammanfaller med läroplanens 

första del gällande grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och 

allsidighet. De belyser även till viss del vikten av läroplanens andra del med mål gällande 

utveckling och lärande. Förskolans roll enligt läroplanen, måste ha en bredare syn och även 

lägga grund för vissa teoretiska färdigheter samtidigt som barnens sociala kompetenser 

utvecklas. Bakgrunden för undersökningen var att ta reda på om föräldrars syn på lärande 

möter läroplanens syn på lärande. Svaret vi fick var att det delvis sker, det upplever vi som 

positivt. Som förälder kan det eventuellt vara lättare att se olika lärande i mindre och separata 

delar. Förskolans syn kring lärande måste vara brett och sträcka sig över både sociala och 

teoretiska förmågor.  
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BILAGOR 
 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 
 

• Vad betyder lärande för dig/er? 

• Vilka kunskaper anser du/ni att ditt/ert barn behöver utveckla för att kunna ta del av 

framtidens samhälle? 

• Varför är just de kunskaperna viktiga för ditt barn/er familj? 

• När upplever du att ditt barn lär sig? 

• I vilken/vilka situationer lär sig ditt/ert barn? 

• Hur märker du att ditt/ert barn har lärt sig något? 

• Vad anser du/ni att förskolan har för roll för ditt barns lärande? 

• Vilken ålder har ditt barn/dina barn? 
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Bilaga 2: Personligt informationsbrev 
 
 
 
Hej!                                                                                            November 2008 
 
Vi är tre lärarstudenter, Maria, Clary och Tina, som läser lärarutbildningen vid Högskolan 
Kristianstad. Under hösten arbetar vi med vårt examensarbete, en c-uppsats. Den preliminära 
titeln på vårt arbete är: Det livslånga lärandet i fokus”.  
 
Ett antal studier behandlar lärares arbete i förskolan och som komplement till dessa, menar vi 
att det är viktigt att också undersöka hur föräldrar ser på sina barns lärande i förskolan. Du är 
en av ca åtta föräldrar som kommer att intervjuas. Ni är slumpmässigt utvalda bland dem som 
anmält sitt intresse för att delta i undersökningen. 
 
Vi vill att ni ska veta att det är helt frivilligt för er att delta i studien och att ni när som helst 
kan bestämma er för att avbryta ert deltagande.  Vi tre kommer att vara de enda som tar del av 
era svar i sin helhet och vi kommer att behandla dem konfidentiellt och med största respekt! 
Eventuellt kan en del citat från er redovisas i uppsatsen men då på ett sådant sätt att det inte på 
något vis kan kopplas tillbaka till er.   
När uppsatsen är godkänd blir den en offentlig handling. 
 
Vi är väldigt glada och tackar er för att ni vill ställa upp och hjälpa oss med vårt arbete! 
 /Clary Tina Maria 
  
Har ni några frågor så ring gärna till någon av oss.  
Clary Danielsson <<<<-<<<<<< 
Maria Storjohann >>>>->>>>>> 
Tina Persson <<<<-<<<<<<  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 
 

 40



Bilaga 3: Samtyckesformulär 
 
 
 
Samtycke 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i en undersökning gällande hur föräldrar ser på sina 
barns lärande i förskolan. Min medverkan sker i form av en intervju som kommer att spelas in 
på band. Undersökningen genomförs av elever på högskolan i Kristianstad. Jag har fått ta del 
av studiens mål och syfte samt informerats om att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
Jag har fått information om att intervjun kan avbrytas när som helst utan att någon förklaring 
behöver ges. 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________ 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                      ________________________ 
Underskrift                                                        Namnförtydligande 
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