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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att få en större förståelse för vad förskolepedagoger och föräldrar, 

som i sin vardag är i kontakt med barnomsorg, har för uppfattningar kring fostran. Studien har 

genomförts som en kvalitativ undersökning med intervjuer som instrument, där fyra 

förskolepedagoger samt fyra föräldrar blivit intervjuade. Utifrån resultatet har en induktiv 

analys genomförts där fyra kategorier delat in resultatet i en struktur. Resultatet med de olika 

kategorierna värderingar, konflikthantering, utveckling samt kommunikation påvisar både 

gemensamma nämnare mellan respondenterna men även skilda tankesätt. Det visade sig att 

samtliga intervjupersoner har liknande grundläggande värderingar kring barnen, vad som är 

rätt och fel. Konflikthantering sker på olika sätt för respondenterna beroende på situation och 

barn men det kan fortfarande urskiljas en gemensam ståndpunkt respondenterna emellan. 

Barnens utveckling är något som samtliga intervjupersoner försöker arbeta med, fast med 

fokus på olika detaljer. Resultatet visade också att kommunikation är något ytterst viktigt för 

de deltagande, både kommunikation mellan barnen och de vuxne men även mellan hemmen 

och förskolan.  
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Introduktion 

Denna studie syftar till att ge en ökad förståelse inom ämnet fostran. Detta genom att utgå från 

föräldrars och förskolepedagogers upplevelser och erfarenheter i kontakt med barnen.   

 

Inledning  

Fostran har sin grund i pedagogiken, där en av de mest grundläggande delarna handlar om just 

fostran. Som begrepp har fostran kommit att förknippas med auktoritet vilket har gjort att 

ordet kan ha känts negativt laddat. Det har sedan vuxit fram något som kallas demokratisk 

fostran, vilket kom att bli ett alternativ till den auktoritära bilden av begreppet. Något som 

blivit mycket stort inom pedagogikens värld och fostran är utvecklingstänkandet, då speciellt 

individuell utveckling. Detta sker i sin tur via lärande, gemensamt med en tro på en 

samhällelig utveckling. Något som inte får glömmas bort är att vi lever i en social gemenskap 

där samhället också har en fostrande roll (Svensson, 2009). ”Människans relation till sin 

omvärld är en inre relation, där människan blir till i och genom sin relation till omvärlden och 

samtidigt formar sin bild av och sitt sätt att handla i förhållande till omvärlden” (Svensson, 

2009, s.16). Begreppet påverkan har även kommit att spela en betydande roll. Det syftas då 

till den påverkan som sker sinsemellan individer, vilket också hänger ihop med fostran. I 

denna relation är kvaliteter såsom gemenskap, delaktighet, ansvar, glädje, värme och kärlek, 

men även dess motsatser, avgörande. Dessa ingår i större begrepp såsom värderingar och 

normer, kunskaper och attityder, vilka har betydelse för fostran (Svensson, 2009).  

Eriksson Bergström (2013) hävdar att merparten av alla Sveriges barn idag går i förskolan 

redan i tidig ålder. 83 procent av alla barn i 1-5-årsåldern var i oktober 2011 inskrivna på 

förskolor i landet. Detta innebär att allt fler barn växer upp i ett samspel mellan hemmet och 

förskolan. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att en anledning till 

att allt fler barn samlas på förskolan kan bero på samhällsförändringarna med föräldrars 

ändrade arbetssituationer. Det kan också vara så att föräldrar har en tro att förskolan är något 

bra för barnet som ska bidra till dennes utveckling och lärande, och av denna anledning har 

sitt barn på förskolan. Samtidigt som barnen vistas allt mer på förskolan är det fortfarande 

föräldrarna som har huvudansvaret över sina barn och är den närmsta relationen barnen har i 

denna ålder.   

 

Problemformulering  

Det finns olika delar att undersöka inom fostran men problemställningen i denna studie 

handlar om att få en ökad förståelse för förskolepedagogers och föräldrars uppfattningar kring 

fostran. Varför just förskolepedagogers och föräldrars syn anses viktig är av den anledningen 

att de i sin vardag är i kontakt med fostran. Det är föräldrarna som bär det övergripande 

ansvaret över sina barn och deras fostran, samtidigt som allt fler barn vistas allt längre tid på 

förskolan där pedagogerna har ansvaret över barnen (Ivarson Jansson, 2001).  
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Bakgrund 

Här delges den forskning och litteratur som uppsatsförfattaren tagit del av för att få en 

bakgrund till studiens innehåll. Forskningsgenomgången belyser olika delar, dels ges en 

historisk inblick i hur fostran sett ut och dels kommer en del som belyser samarbetet mellan 

föräldrar och förskola. Därefter läggs fokus först på familjen och sedan förskolan för att sedan 

benämna en del som den tidigare forskningen tagit upp i samband med fostran, nämligen 

kommunikation. En sammanfattande del påvisar sedan kort viktiga delar ur 

forskningsgenomgången.  

 

Historik 

Simmons-Christenson (1997) som bedrivit forskning angående barnhistoria, påstår att fostran 

i alla tider utgått från samhällets krav. Trots olikheter mellan tidsepoker så finns det något de 

har gemensamt, nämligen kravet att alltid ha respekt för vuxna samt att lyssna på dessa. Ser 

man långt tillbaka i tiden, från forntiden och medeltiden kan det ses att barn från tidig ålder 

förberetts för det vuxna livet genom att barnen tidigt fått lära sig de vuxnas sysslor. Den 

tidens olika samhällsklasser hade förstås olika mål med sin fostran. För adelsflickor ansågs 

bildning i form av läsning passande, medan adelspojkar ansågs behöva lära sig hantering av 

vapen samt fysiska moment. De fattiga barnen i detta samhälle hade en avsevärt kortare 

barndom. Detta för att de tvingats arbeta och hjälpa familjen med försörjningen. Efter denna 

tid kom det som brukar kallas för humanismen, renässansen, och reformationen. Dessa var 

riktningar som sträckte sig bort från kyrkans tidigare maktmissbruk. Det blev här en större 

fokusering på individen, men trots det blev barn fortfarande uppfostrade mycket strängt. 

Under upplysningstiden kom en ny tid att präglas då det blev ett mer fritt tänkande där 

förnuftet fick styra och fostran av barnen bedrevs mer av föräldrarna själva. Under denna tid 

var filosofen John Locke en stor förebild med sin tro på människans förnuft och synen på att 

de nyfödda barnen var som oskrivna blad som fylls på med kunskap och erfarenhet allt 

eftersom utvecklingen sker. I samband med industrialismen där allt fler skulle börja arbeta 

kunde de dugliga ha långa arbetsdagar. Detta gällde även mammor till små barn som inte 

kunde klara sig själva. För de minsta barnen inrättades därför barnkrubbor där någon tog hand 

om de mest vanvårdade barnen som inte fick omvårdnaden från sina hem. Utvecklingen gick 

framåt och efter franska revolutionen kom ytterligare nya samhällsförändringar och ett nytt 

tänkande. Det var även här många kvinnor som arbetade och ett behov av barntillsyn var 

aktuellt. Nya institutioner framkom men med en ny inblick, nämligen att barnens behov skulle 

komma mer i fokus, dessa kallades småbarnsskolor. Innan 1800-talets slut hade samhället fått 

en annan syn på barn som egna individer. Snart därefter startade Friedrich Fröbel sin 

kindergarten som inte skulle innehålla omvårdnaden till barnen utan istället fokusera på 

folkbildning. Han syftade till att bevara barnens behov av att vara verksamma och genom 

deras lek ville han leda barnen till lärande och utveckling. Han menade också att dessa 

institutioner skulle vara som ett komplement till barnens hem, då dessa var de allra viktigaste 

för barnen. Förskolan har i Sverige funnits i drygt 160 år.  
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Samarbete mellan föräldrar och förskola  

Det finns en direkt koppling mellan förskolan och hemmen där barnen är den gemensamma 

nämnaren. Förskolan har setts som ett komplement till hemmen då de på ett sätt tar över 

föräldrarnas arbete med barnen då föräldrarna arbetar eller studerar. Det vanligaste idag är att 

båda föräldrarna har ett arbete och kan därför inte vara hemma med barnen. Enligt lag är 

föräldrarna de som bär på huvudansvaret över sina barn då de har både rättigheter och 

skyldigheter inför dem. Då de lämnar ifrån sig barnen på förskola eller daghem blir det istället 

personalen där som tar över ansvaret över barnet den tid som spenderas på förskolan. Det 

skulle kunna utryckas att föräldrarna får medhjälpare i sin fostran av barnet. Detta leder också 

till att ett samarbete däremellan blir nödvändigt. Vidare är det även av betydelse att 

föräldrarna och pedagogerna lär känna varandra. Detta för att föräldrarna då får en inblick i 

hur pedagogerna arbetar, samtidigt som pedagogerna får en uppfattning om hur familjen lever 

och hur deras vanor ser ut. Detta kan sedan underlätta arbetet med barnet. Det styrdokument 

som idag kallas läroplan har förut kallats det pedagogiska programmet. I detta styrdokument 

finns en plan för hur samarbetet mellan föräldrar och pedagoger bör se ut. Samarbetet de 

vuxna emellan är en förutsättning för att de verksamma inom förskolan ska kunna ge barnen 

en pedagogisk miljö som kompletterar hemmet. Som det såg ut innan detta pedagogiska 

program utformats var det mer så att föräldrarna fick anpassa sig efter verksamheten med dess 

struktur. Syftet med införandet av det pedagogiska programmet var att ett utökat samarbete 

mellan förskolepersonal och föräldrar skulle råda. Det är många individer som är engagerade i 

varje barn och varje individ har olika förmågor och metoder för tillvägagångssätt. Detta 

innebär att tillvägagångssätten för samarbete och interaktion bör vara många och omväxlande. 

Det är förskolan med dess personal som har ansvaret att skapa en relation mellan hemmet och 

förskolan med målet att nå fram till varje förälder (Ivarson Jansson, 2001).  

Almqvist (2007) har gjort en studie där hon undersökt förväntningar kring barnomsorg hos 

svenska och franska familjer. Hon fann att svenska föräldrar har en tendens att betona vikten 

av individualisering, att det är viktigt att se till det enskilda barnet. Detta menar hon kan 

kopplas till att professionell personal för barnomsorg har dessa grundläggande idéer som 

sedan förts över till föräldrarna. Författaren har också sett en tendens att föräldrar betonar 

vikten av pedagogik. En orsak till det kan vara att ett mål i den svenska offentliga 

barnomsorgen har varit att ytterligare pedagogisk verksamhet ska införas. Den svenska 

familjepolitiken har ett starkt fokus på en kollektiv omsorg, medan föräldrarnas förväntningar 

fokuserar på det enskilda barnet. Barnomsorgen tycks bibehålla en betoning på det enskilda 

barnet, vilket speglar de ideal föräldrarna har, detta samtidigt som barnet befinner sig i en 

kollektiv miljö. Barnet kan trots den kollektiva platsen fortfarande utveckla sin individualitet. 

Resultaten från denna studie tyder på att den svenska barnomsorgen har, i viss utsträckning, 

lyckats kombinera kollektiv omsorg med fokus på individuell självständighet. 

 

Familjen 

Ingen individ kan klara sig på egen hand från födseln. Alla barn behöver hjälp och skydd på 

fler olika sätt. Föräldrar har ett enormt ansvar gentemot sina barn, att hjälpa dem och lära dem 

att så småningom klara sig själva. Det innebär för de vuxna att vara goda förebilder för 
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barnen. Ser barnen upp till de vuxna försöker barnen också efterlikna dem. Föräldrar har på 

ett sätt här ett dubbelt ansvar, dels gentemot barnen men även mot samhället då de sedan 

lämnar över barnen ut till samhället (Enkvist, 2007). Forsberg (2009) hävdar att skaffa barn är 

något naturligt som de allra flesta unga individer någon gång i framtiden vill. Detta är alltså 

något som individer väljer själva och han menar därför att detta i förväg noga kan planeras. 

Statistik från Sverige år 2009 visar att svenska medborgare får barn relativt sent. Medelåldern 

för första barn för kvinnor var då 29 år och medelåldern för män vid första barn var 31 år. 

Forsberg menar också att de blivande föräldrarna då hunnit bli starkt motiverade att ta sitt 

fulla ansvar som föräldrar. Att skaffa barn ses som ett mycket viktigt beslut och det ses enligt 

normen vara viktigt att först ha ett stabilt och tryggt förhållande med den som individen 

väntar barn med. Det är också viktigt med en ekonomisk trygghet samt resonliga 

arbetsvillkor. Att skaffa barn kan på något sätt ses handla om att uttrycka att man funnit ”den 

rätte” att binda sig med och gör det genom att bli gemensamma föräldrar. Även om inte 

relationen mellan föräldrarna skulle hålla, kan beslutet att skaffa barn ändå ses som en 

handling för att resten av sitt liv binda sig till en annan människa. Även om partnerskap kan 

brytas så bryts inte kontakten med barnet, då normen säger att man aldrig överger sitt barn. 

Barn behöver känna trygghet och närhet och det är därför av största vikt att också föräldrarna 

försöker att skapa en trygg atmosfär och en nära relation till sitt barn.  

Från det att barnen är små är det från familjen de får närhet, kärlek och lek. När barnen sedan 

blir äldre blir också fostran allvarligare och det ställs högre krav. Det brukar sägas att 

familjens inlärning är den starkaste, detta på grund av att den kan sammanvävas med 

grundläggande ting såsom gemenskap och föda. Barnet är unikt på det sättet att det ständigt 

utvecklas och kan förstå social kommunikation innan barnet själv kan prata och vara delaktig 

i ett samtal. Om föräldrarna inför ett tidsschema för mattid samt sovtid glider barnet in i en 

dygnsrytm som känns tryggt. Vidare lär sig barnen så småningom att klara sig allt mer själv 

exempelvis att borsta tänderna och klä på sig. Detta sker sedan automatiskt, det är ingenting 

som barnet behöver fundera över hur man gör. Dessa goda vanor är bra för människor 

eftersom de inte kräver någon ansträngning och det går då att fokusera på andra, mer 

komplicerade uppgifter. Vanorna skapar också ansvarskänslor och är en typ av självdisciplin 

vilket är viktigt för den framtida psykiska hälsan hos barnet. Vanorna bidrar även till 

gränssättning och accepterandet av dessa (Enkvist, 2007).  Forsberg (2009) hävdar att det går 

att dela upp barnomsorgen i hemmet i direkt och indirekt omsorg. Den direkta omsorgen 

handlar då om exempelvis att läsa godnattsaga, hjälpa till med hemuppgifter eller skjutsa 

barnen på aktiviteter. Den indirekta innefattar sådant som att tvätta kläder, laga mat, diska och 

handla, sådant som är nödvändigt för att den dagliga verksamheten i hemmet ska fungera 

medan den direkta omsorgen är sådant som är direkt riktat till barnet och ofta tillsammans 

med barnet.  

 

Förskolan 

Enligt Eriksson Bergström (2013) är förskolan idag det inledande skedet i det svenska 

utbildningssystemet. Ivarson Jansson (2001) berättar att förskolan enligt staten inte är 

obligatorisk för att barnen ska klara av den fortsatta utvecklingen till skolans värld. 
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Inskrivning till förskola är något som delvis bestäms av föräldrarna som får ansöka om en 

plats hos en förskola. Dessa får sedan ett antagande eller ett nekande. Läroplanen för 

förskolan inleddes i Sverige 1998. Innan läroplanen kom var det socialstyrelsen som på 

uppdrag från regeringen utformat allmänna råd för förskoleverksamheten, då mellan år 1990 

fram till 1995. År 1997 beslutade regeringen att nya måldokument skulle införas. Det nya 

måldokumentet var tänkt som ett liknande styrdokument såsom skolans läroplan, fast en 

läroplan för förskolan och de yngre barnen. Målen som ingick i det nya måldokumentet, det så 

kallade pedagogiska programmet var att förskolepersonalen skulle ge möjligheter till varje 

enskilt barn att utvecklas både känslomässigt och tankemässigt, i samspråk med föräldrarna. 

Detta kunde sedan ligga till grund för att barnet kunde utvecklas till en hänsynstagande 

medmänniska med goda egna omdömen. Förskolan bör också ge barnet förutsättningar att 

vilja ta in ytterligare kunskap för att hjälpa sig själv och andra. I det pedagogiska programmet 

framgår även de grundläggande värderingarna som också uttrycks i socialtjänstlagen 

angående att barnen hos förskolan ska vägledas mot demokrati, hänsyn, jämlikhet, solidaritet 

och ansvar. Då dessa vägledanden påtalas i form av bör, ges ett visst utrymme för egen 

tolkning av begreppen och eget omdöme att utforma dessa hänvisningar efter förmåga och 

förutsättningar. Norman (2003) hävdar att det finns skillnader mellan olika förskolor, men det 

som är mest avgörande är pedagogernas förhållningssätt. Det arbetssätt som pedagogerna 

arbetar utifrån utgör alltså de väsentliga skillnaderna på de olika förskolorna. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) berättar vidare vad den nya läroplanens viktigaste 

punkter innehåller. De framlägger de grundläggande värdena, vilka också kan definieras som 

demokrati. Det handlar om individers okränkbarhet, lika värde, jämställdhet mellan könen, 

frihet och integritet. Detta förtydligas med mål om att alla barn ska få möjlighet att utveckla 

förmågan att uttrycka sina åsikter och tankar och också få medbestämmande över sin 

situation. De ska även utveckla förmågan att ta eget ansvar över sina handlingar samt utveckla 

den demokratiska förståelsen genom olika typer av samarbeten och beslutsfattande. Detta i 

likhet med det Sheridan et al. (2009) påvisar, att värdegrunder, samt barns delaktighet och 

inflytande är viktigt. Det är viktigt för att skapa en mening och förståelse i det de gör och det 

de lär sig. I detta kommer även lärandet med samarbete och samspelet med andra individer.  

Förskolan har två viktiga uppdrag, enligt Dobbs och Arnold (2009). Det ena handlar om den 

omsörjande delen över barnen medan föräldrarna studerar eller arbetar. Det andra uppdraget 

handlar om att föra över samhälleliga normer och värderingar till en ny generation, alltså har 

pedagogerna roller som står både för omsorg och lärande. Ofta är förskolepersonalen de första 

vuxna utanför familjen som barnet formar en fortsatt relation till. Ofta är det även på 

förskolan där en situation med en större gruppkonstellation först upplevs. För Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001) är omsorg också ett viktigt begrepp som handlar om omtanke 

och omvårdnad. Sedan tidigt har begreppet handlat om att ge samhälleligt stöd och service till 

de som behövde detta, då bland annat barn och äldre. Omsorg inom förskolan kan handla om 

olika situationer i verksamheten. Det kan vara moment som har direkt med omvårdnad att 

göra men det kan även vara hur det sociala samspelet fungerar, vilket har med lärande att 

göra. Den stund då förskolepedagogerna möter barnet, blir det också ett möte med barnets 

livsvärld och dennes erfarenheter. I samband med mötet med barnen blir också föräldrarnas 
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livsvärld med deras erfarenheter delvis framträdande, då föräldrarnas syn ofta överförs till 

barnen.  

Det kan tänkas finnas vissa likheter mellan miljön i förskolan och hemmiljön, såsom arbetet 

med barnen. Mängden barn är dock en stor faktor som skiljer dessa miljöer åt. Ytterligare 

något som skiljer dessa miljöer åt är att förskolan delar upp barnen i grupper beroende på 

ålder. Betydelsen en grupp har för barn kan diskuteras. En idé är att den energi som gruppen 

skapar också har en fostrande roll på barn. Små grupper om två till fyra barn har visat sig 

fungera bra. Dessa grupper kan barn själva styra, blir det däremot större grupper behövs 

struktur från de vuxna (Norman, 2003).  Som tidigare nämnts har förskolan setts som ett 

komplement till hemmet. Ytterligare ett exempel på det var då förskolan införde de så kallade 

syskongrupperna. Under en tid fanns det väldigt många barn som inte hade några syskon utan 

det fanns endast ett barn i familjen. I dessa syskongrupper fick barnen uppleva en nära 

relation till andra barn i olika åldrar. Det fanns också samhälleliga skäl att ha barnen på 

förskola då de lärde sig att kommunicera med andra utomstående individer samt för att träna 

på att klara sig själv utan mamma och pappa (Ivarson Jansson, 2001).  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påtalar en mycket central del inom 

förskoleverksamheten, nämligen leken. Då barn leker och testar nya saker och idéer möts de 

också av nya och oanade situationer och reaktioner. Till en början kan det nya upplevas som 

frustrerande för barnet då detta inte känns bekant och inte tillhör något som barnet vet. Efter 

att denna frustration lagt sig försöker barnet anpassa det nya till det som redan är bekant. 

Detta är en process där ny kunskap bildas. På detta sätt ses leken som en del av barnens 

inlärning. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att leken är en naturlig 

del av barnens vardagliga liv och ofta det de tycker är roligast om någon skulle fråga dem. Ur 

barnens perspektiv ses skolan som en plats som i större grad handlar om lärande medan 

förskolan ses mer som en plats för lek. För vuxna är det lätt att skilja på lek och lärande men 

för barn kan detta ingå i samma process. I barnens lek och i andra delar av förskolans 

aktiviteter handlar det mycket om att barnen ska få vara kreativa. Denna kreativa miljö leder 

som tidigare nämnts till inlärning då nya situationer uppkommer. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) hävdar att barnen inte skiljer på lek och inlärning utan att de i deras värld 

leker. Leken för barn handlar ofta om att skapa mening i det som omger dem. Förskolans 

personal har som uppgift att i leken inte störa, men stödja. Norman (2003) påpekar att barnets 

inlärning inte bara sker på förskolan då det även sker i hemmet. Oavsett var det sker handlar 

det om att barnet genomför aktiva upplevelser, vilket bidrar till erfarenheter. Interaktionen 

med barnet sker genom språk, symboler och gester. Denham, Bassett och Zinsser (2012) 

menar att förskolan med dess personal har uppgifter såsom att arbeta för att barn ska lära sig 

att sitta still, lyssna, följa instruktioner samt delta i gruppaktiviteter, såsom lekar. Alla dessa 

moment tillhör något som lärs in i en tidig ålder. Små barns känslomässiga kompetens och 

reglering av emotionella uttryck och kunskap om känslor är viktigt för barnens sociala 

kompetens, både under förskolan men även därefter. Användning av positiva känslor är 

exempelvis något som är inbjudande på arbetsmarknaden och är också något som underlättar 

kognitiva processer.  
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Det har enligt Eriksson Bergström (2013)  debatterats mycket om förskolan och huruvida det 

ses som en god pedagogisk miljö för barnen eller om det ses mer som en praktisk 

förvarningsplats för barnen. Ur en ekonomisk synvinkel är det också av stor betydelse att sätta 

ihop större barngrupper, utan att öka antalet pedagoger. Detta kan leda till att förskolan får en 

stämpel som förvarningsplats för barn snarare än en lärandemiljö.  

 

Kommunikation 

Emilsson (2008) har gjort en avhandling där tre empiriska studier genomförts med 

videoinspelade observationer på förskolor. Syftet var att undersöka dels demokratiska värden, 

såsom delaktighet och eget inflytande samt lärarnas uppmuntran och förmedling av detta till 

barnen. En viktig del som hon kom fram till var begreppet kommunikation, där det här var 

viktigt hur förskollärarna använde kommunikation för att förmedla sin önskan till barnen. Hon 

skriver också om begreppet intersubjektivitet, vilket handlar om att individer har en strävan 

att försöka förstå andra individer och deras handlanden. Detta i sin tur sker genom någon form 

av kommunicering. Vid kommunikation skapas något mellan individer som kan leda till 

samförstånd och ömsesidigt förtroende. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) skriver 

också om begreppet kommunikation och vilken betydelse det har. De hävdar att 

kommunikationen med andra individer samt försök till samförståelse sinsemellan ger mening 

till det vi söker mening kring, i vårt dagliga liv. Meningsskapande är en grundläggande 

mänsklig sysselsättning. Angående kommunikation hos barn beskriver Norman (2003) att den 

sociala världen kretsar kring samtal. Genom samtal är det möjligt att uttrycka känslor och 

utbyta tankar med varandra. Det gör det också möjligt, precis som Pramling Samuelsson 

nämnt, att bekräfta samhörighet och samförstånd samt överföra attityder och värderingar till 

varandra.  

 

Dobbs och Arnold (2009) påtalar relationen mellan förskollärarna och barnen samt relevansen 

gällande hur man som vuxen ser på barnet. De nämner som ett exempel från sin artikel att en 

lärare kanske ser på barnet som lat då barnet på en uteaktivitet inte är med de andra barnen 

och leker. Barnet kanske då blir beskylld från lärarna men i själva verket kanske det här 

barnet är blyg och därför inte söker sig till de andra vid uteleken. Lärarnas agerande hade då 

istället för beskyllande kunnat bestå av stöttning. Sheridan et al. (2009) påtalar också vikten 

av en god kommunikation mellan barn och pedagog. Från pedagogens sida är detta något som 

involverar vägledning och ömsesidighet. För barnen betyder en god kommunikation också ett 

gott samspel vilket underlättar barnens lärande och välbefinnande.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har här gått igenom historia kring hur fostran tidigare sett ut samt 

hur förskolan vuxit fram. Forskningen menar att det är av betydelse att det skapas en god 

relation mellan föräldrarna och förskolepersonalen då ett sorts samarbete existerar kring 

barnen. Den tidigare forskningen ser familjen som den viktigaste relationen små barn knyter 

an till, då det är föräldrarna som är ett barn närmast och också bär på det övergripande 
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ansvaret. Då föräldrarna på något sätt inte kan eller har tid att ta hand om sina barn på 

vardagarna finns möjlighet att lämna sina barn på förskolan, där många barn idag spenderar 

allt mer tid. Förskolan ses idag som en pedagogisk verksamhet med en läroplan som ska 

stödja förskolepedagogerna i arbetet med barnens utveckling och inlärning, där god 

kommunikation ses som ett betydande hjälpmedel. Det som den tidigare forskningen inte 

undersökt är den individuella synen på fostran, vilket är något som denna studie bidrar med.  

 

Förtydligande av centrala begrepp 

Fostran och uppfostran är snarlika begrepp men i denna studie kommer begreppet fostran att 

användas.  

Förskolepedagog, förskollärare samt förskolepersonal används som likvärdiga i denna studie.  

Benämningen för deltagarna i studien kan nämnas som antingen deltagare, aktörer, 

respondenter eller intervjupersoner. Dessa används som likvärdiga.  
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Syfte och Metod 

Syftet med denna studie är att beskriva vad förskolepedagoger och föräldrar har för 

uppfattning gällande fostran. Detta med hjälp av fokuserade intervjuer med ett antal 

förskolepedagoger och föräldrar. Nedan förklaras teoretiska begrepp samt studiens 

tillvägagångssätt. 

 

Ansats 

Denna studie har sin utgångspunkt i att få en förståelse om vad förskolepedagoger samt 

föräldrar har för uppfattning kring fostran. Det har då setts som relevant att använda sig av en 

kvalitativ metodteori. Den kvalitativa metodteorin utgår från hur individer uppfattar och 

tolkar verkligheten. Här ses betydelsen av att genomföra intervjuer för att förstå 

intervjupersonens perspektiv och tolkning av den egna erfarenheten (Backman, 2008). Den 

ansats som kommer att användas är den traditionella induktiva ansatsen, vilken innebär att all 

information samlas in för att sedan analyseras och till sist redovisas en slutsats (Hartman, 

2004).  

 

Design 

Denna studie har utförts som en empirisk kvalitativ studie för att få en förståelse för hur synen 

på fostran hos förskollärare samt föräldrar ser ut. En empirisk studie innebär att den är 

grundad på erfarenhetsmässig vetenskap. Enligt Hartman (2004) innebär en kvalitativ studie 

att en förståelse för individers livsvärld är det som eftersträvas. För att nå förståelse är 

tolkning av andra människors beteenden nödvändigt. 

 

Intervjuer 

Datainsamlingsmetod för denna undersökning har varit intervjuer. Den intervjuform som 

använts är fokuserade intervjuer som innebär att det finns en viss struktur med teman som 

valts ut för att besvaras. Inom de fokuserade intervjuerna ges en del fritt utrymme för 

intervjupersonerna att tala ohindrat inom gränserna för de olika teman som finns. Denna typ 

av intervju ger också tillfälle för intervjuaren att ställa följdfrågor om sådana skulle komma 

upp under samtalets gång (Bell, 2000). Trost (2010) menar att intervjuaren bör vara noga med 

att inte blanda ihop sig själv som intervjuare och som privatperson, utan skilja dessa åt under 

intervjutillfället. Man bör undvika att uttrycka sina egna åsikter, vilket tillämpats under 

intervjuerna. Lokalen där intervjun hålls kan vara avgörande för vad som sägs under 

intervjun. Helst ska miljön vara så ostörd som möjligt och samtidigt ska intervjupersonen 

känna sig trygg där intervjun sker. Något som undvikits under intervjuerna var att använda 

ordet ”varför”, vilket också Trost (2010) uppmanar. Begreppet ”varför” ses ha en negativ 

klang och en ifrågasättande betydelse, även om det inte syftas på detta sätt av användaren av 

ordet. Istället har andra uttryck använts för att få en vidareutveckling av svaret.  
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Urvalsprocess 

Då forskaren väl valt ut på vilket sätt denne ska samla in sina data är det tid att bestämma mot 

vem som undersökningen ska riktas. Som urvalsmetod för att finna respondenter till studien 

har först ett icke sannolikhetsurval gjorts, vilket innebär att det inte är något slumpmässigt 

urval som utgörs. Ett subjektivt urval har sedan valts att göras. Detta innebär att forskaren 

redan innan har en viss kännedom om de individer som undersökningen riktar sig mot. 

Forskaren väljer sedan medvetet ut individer som har relevans för studien, vilket också skett 

då vissa kriterier för att delta i studien funnits (Denscombe, 2009). Kriterierna för att 

individerna ska få delta i studien har för förskolepedagogerna varit att de ska arbeta som 

förskollärare på en förskola på en ort i Dalarna. Kriterierna för att få delta som förälder är att 

ha minst ett barn som går i förskolan där intervjuer genomförts med förskolepersonal.  

 

Procedur 

För att få en inblick i kunskapsläget inom fostran har litteratur sökts via universitetets 

databaser. Sökord som använts har främst varit nyckelorden, som står med vid abstraktet, då 

sökta både på svenska och engelska. Därefter fokuserades det på att hitta deltagare till studien. 

En förskola på en mindre ort i Dalarna blev kontaktad via e-post där syftet kort förklarades 

samt för att fråga om någon förskolepedagog var intresserad av att delta vid en intervju. Det 

förtydligades samtidigt att konfidentialitet i samband med deltagande kunde utlovas. Inga 

namn på de deltagande skulle komma att nämnas. Inte heller skulle den information som 

framkommit under intervjutillfället komma att nämnas för obehöriga. Namnet på orten där 

studien genomförts kommer heller ej att nämnas här då detta inte är relevant. E-post skickades 

ut för att ge alla en chans att enskilt svara om intresse att delta fanns eller inte. Detta också för 

att de skulle få chansen att förhålla sig anonyma gentemot sina kollegor om de så önskade. 

För att få tag på föräldrar att intervjua komponerades ett brev ihop som sedan skickades till 

förskolan. En överenskommelse blev gjord att förskolepersonalen sedan skulle dela ut detta 

brev till alla föräldrar.  

Då inga svarade återkopplades kontaktades förskolan återigen, då via telefon och personal 

blev tillfrågad att delta, vilka fyra tackade ja till. Föräldrar till barn på förskolan blev 

tillfrågade personligen då inga svar återkopplats där heller. Tider blev inbokade och 

intervjumaterialet blev färdigställt. För att få en föraning om hur lång tid intervjuerna skulle ta 

samt för att testa intervjufrågorna genomfördes en testintervju på en individ som inte deltog i 

själva studien. Har det tillåtits från intervjupersonernas sida har intervjuerna spelats in, detta 

för att underlätta analysprocessen. Enligt Trost (2010) är ljudinspelning vid intervjun en 

smaksak då det finns både för- och nackdelar. En nackdel kan vara att det tar relativt lång tid 

att transkribera hela intervjun. Fördelar kan vara att man får med mer innehåll än vid enbart 

anteckningar, samt att intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna och svaren och hålla igång 

intervjun istället för att ägna tiden åt att skriva så mycket som möjligt. Ett annat positivt inslag 

som ljudinspelningen ger, är att intervjuaren kan lära sig och utvecklas som intervjuare då 

denne lyssnar till sin egen röst och hör hur frågorna ställts.  
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De fyra intervjuerna med pedagogerna genomfördes först, då dessa också blev kontaktade 

först. Intervjuerna hölls på plats på förskolan i deras lokaler. Tre av dessa intervjuer blev 

inspelade med diktafon, och under den fjärde fördes anteckningar. Vid ett intervjutillfälle med 

en utav pedagogerna satt intervjuaren och intervjupersonen själva i ett rum där en dörr kunde 

slutas. De övriga intervjuerna med pedagogerna hölls i lokaler där intervjupersoner och 

intervjuaren var själva till en början. Rummen hade ingen dörr så det hände att någon 

passerade rummet under intervjun. Efter att intervjuerna med pedagogerna genomförts 

startade intervjuerna med föräldrarna. Två av dessa genomfördes på intervjupersonernas 

respektive arbetsplats. Den tredje intervjun med en förälder hölls på plats i en lokal på 

förskolan medan den fjärde och sista intervjun hölls hemma hos föräldern. De tre första 

intervjuerna med föräldrarna hölls på lugna platser där det gick att prata ostört. Den intervjun 

som hölls i förälderns hem var inte lika lugn då det blev mindre avbrott på grund av att 

respondenten inte var ensam hemma. Trost (2010) förespråkar att hålla intervjuer i lugna 

ostörda miljöer, men samtidigt i en miljö där intervjupersonen kan känna sig trygg. I denna 

studie har samtliga intervjupersoner fått bestämma var intervjun skulle äga rum. Efter att en 

intervju genomförts startade direkt arbetet med transkribering. Efter genomförandet med 

intervjun utan diktafon skrevs anteckningarna ned som en löpande text, då med hjälp av både 

anteckningarna samt intervjuarens minne.  

I början av intervjumötet gavs alltid information angående syftet med studien. Det berättades 

också att konfidentialitet utlovades samt hur intervjun var uppbyggd, med de olika teman som 

fanns. Det informerades också om att deltagarna när som helst hade rätt att avbryta hela 

intervjun och att de också hade rätt undvika att svara på frågor om de inte kunde eller ville 

svara. Intervjuaren frågade också om det accepterades användning av diktafon för inspelning 

av intervjun, innan intervjun startade. Efter att intervjun genomförts tackade 

uppsatsförfattaren intervjudeltagarna för deras deltagande och försökte återkoppla för att höra 

vad de tyckte om intervjun.   

 

Analysmetod 

I analysen sorterar man ut, grupperar och framför det viktigaste i intervjumaterialet. Enligt 

Merriam (1994) är analysen till för att skapa mening åt studien. Skulle informationen som 

samlats in inte analyseras skulle informationen vara obetydlig. Syftet är att försöka nå fram 

till slutsatser som kan vara tillförlitlig samt är grundad utifrån empiriskt data. Här har 

resultatet analysertas utifrån de intervjuer som har genomförts. Vid den induktiva 

analysmetoden som har använts i denna studie har först all data samlats in för att sedan 

analyserat allt material efter insamlingen. Vid denna typ av analys är det viktigt att först koda 

materialet, detta enligt Hartman (2004). Till en början skrevs all data ned inom de teman som 

fanns i intervjun (se bilaga 1). Därefter togs temarubrikerna bort för att söka efter 

gemensamma nämnare i texten. Efter att ha delat in texten på detta sätt uppkom fyra 

kategorier som ska hjälpa läsaren att tolka och förstå det som upplevs som intressant. 

Kategorierna som uppstod var värderingar, konflikthantering, utveckling samt 

kommunikation. Backman (2008) hävdar att det är viktigt att analysmetoden passar in i 

sammanhanget för att syftet med studien ska bli besvarat. Av vikt är också att komma ihåg att 



12 
 

tolkning är något som ses som individuellt då alla individer inte uppfattar en situation på 

samma sätt. Hartman (2004) menar vidare att tolkningen av resultatet kan komma att resultera 

i en teori där kategorier sätts i förhållande till varandra.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Det är viktigt huruvida undersökningar genomförs på ett etiskt riktigt sätt. Att handla 

ohederligt i samband med forskning får inte förekomma och det är därför viktigt att ta 

ställning till etiska aspekter, vilket också skett inför denna studie. Dessa aspekter är till för att 

skydda de individer som deltar i undersökningen, att de förblir anonyma i studien, blir 

underrättade vad undersökningen går ut på samt att de har rätt att neka till deltagande. Det är 

viktigt att inte förvränga den data som inkommer samt att redovisa både de resultat som stöder 

men även de som inte stöder intervjuarens egna synpunkter (Merriam, 1994). Vetenskapsrådet 

(2011) påvisar fyra viktiga krav som också tillämpats i denna studie. Kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska bli informerade om deras roll som 

deltagare, vad detta innebär, samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innefattar att 

deltagare själva har rätten att bestämma över sin medverkan i studien och det är forskarens 

uppgift att inhämta samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter på de 

deltagande förvaras på så sätt att inga obehöriga har tillträde till dessa, samt att tystnadsplikt 

angående deltagare och intervjuernas innehåll råder inför obehöriga. Nyttjandekravet handlar 

om att de uppgifter som samlats in angående enskilda individer i forskningssyfte endast får 

användas i forskningen.   
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Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer resultatet av den empiriska undersökningen att redovisas. 

Det innebär att det är intervjuerna som kommer att redovisas samt tolkningen av det som där 

framkommit. Aktörerna som deltagit i studien kommer inte att få fiktiva namn eller bli 

beskrivna utifrån ålder eller dylikt då detta kan leda till att respondenternas identitet kan 

framkomma.  

 

Aktörer 

De pedagoger som deltagit i studien har varit fyra kvinnor mellan 35 och 65 år som varit 

yrkesverksamma inom barnomsorgen mellan 10 och 30 år. Pedagogerna har hand om barn 

som är mellan ett och fem år. De föräldrar som deltagit har varit fyra mammor mellan 

åldrarna 25 till 35 år och som har mellan ett till tre barn i åldrarna två till åtta år. Samtliga 

mammor lever också tillsammans med fadern till barnen.  

 

Kategorier 

Resultatet kommer att redovisas utifrån olika kategorier som framkommit vid analysen av 

respondenternas svar vid intervjuerna. Kategorin värderingar uppkom då respondenterna 

samtalat om begrepp såsom rätt och fel, människors lika värde samt i termer av goda 

respektive sämre beteenden. Kategorin konflikthantering sågs som självklar då mycket 

handlade om just konflikter, vad barnen kan tänkas ha gjort och hur de vuxna sedan agerar 

och handskas med barnens reaktioner och känslor. Kategorin utveckling uppkom som en 

gemensam nämnare vid samtal kring vilken betydelse uppmuntran har för barn, samt 

delaktighet i olika sysslor, lekens och förskolans betydande roll. Detta kom att leda till barns 

lärande och utveckling på olika sätt. Till sist uppkom kategorin kommunikation som ansågs 

mycket betydande för alla respondenter. Tilläggas bör att vissa citat korrigerats av 

uppsatsförfattaren för att undvika talspråk och därmed underlätta läsningen. 

 

Värderingar 

Det framkom tydligt att värderingar som handlar om barnens beteenden beskrivs i termer som 

hur man är mot andra och allas lika värde. Pedagogerna pratar om att positiva beteenden ofta 

handlar om respekt för varandra samt att de visar hänsyn, har empati och kan acceptera 

varandra fast alla är olika och ser olika ut. Pratar de istället om negativa beteenden anser 

majoriteten av pedagogerna att det är svårare att yttra sig kring det negativa då de inte anser 

att barnen är dåliga och vill inte lägga den värderingen på barn, utan att de lärt in ett dåligt 

beteende. En av pedagogerna framförde denna åsikt:  

Jag anser inte att det finns några dåliga beteenden, utan det bara finns möjlighet för 

utveckling. Jag vill inte lägga värderingar i eller på barn. 

Övervägande antal föräldrar pratar om normer som beskrivs som oskrivna regler i samhället, 

sådant man förväntas göra och hur man förväntas uppföra sig. En förälder poängterar att man 
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ska försöka leva som man lär, då barn oftast inte gör som vuxna säger utan gör som de vuxna 

gör. Pratar föräldrarna om beteenden hos sina egna barn som är goda respektive sämre så 

hävdade de att sämre beteenden handlar om att barnen skriker och gapar och säger dumma 

saker, att de inte är artiga och trevliga eller inte lyssnar till de vuxna. En mamma påpekar att 

hon inte tycker om då hennes barn är okontaktbara, det vill säga inte alls lyssnar till henne. 

Hon menar samtidigt att det alltid finns någon orsak bakom, hon menar att det kan ha hänt 

något såsom dödsfall, mobbing eller att det varit någon jobbig situation inom familjen. En 

annan mamma påpekar också att man kan se på ett barns beteende hur barnet mår:  

Det jag tänker på beteenden hos barn, det speglar av sig väldigt mycket hur ett barn är 

uppfostrat, eller inte uppfostrat men hur ett barn mår, om de är stökiga och bökiga.  

En utav pedagogerna hävdar att vissa barn inte har förmågan att kunna se saker ur andras 

perspektiv. Anledningen till att förmågan saknas menar hon, kan bero på många olika saker. 

Det kan handla om diagnoser, om de har syskon eller om de är vana att vara själva mycket 

samt det sociala samspelet. De inlärda beteenden som av pedagogerna ansågs negativa är att 

skada eller såra någon annan, då både fysiskt och muntligt.  

De små tar ofta till handlingar istället för ord, men vi försöker få dem att prata med 

varandra istället för att slå om det är något som de tycker är fel, att de försöker tala om 

vad det är de vill. 

En mamma beskriver ett gott beteende hos barn på detta sätt:   

Att man rent konkret kan tacka för sig själv, visa att man är glad och trevlig, att man 

lyssnar och är uppmärksam. Samt att man i allmänhet har ett trevligt bemötande och 

uppförande gentemot andra människor. 

Likt den ovan nämnda föräldern hävdar de andra föräldrarna också att goda beteenden handlar 

om att vara artig och trevlig, att kunna lyssna och vara vänlig. En mamma uppskattar då 

hennes barn är hjälpsamt och ser att saker behöver göras, trots den unga åldern på barnet.  

 

Konflikthantering 

Föräldrarna ger olika exempel på vad de inte tolererar gällande sina barn. Trots att de berättar 

om olika situationer ligger tyngdpunkten vid ett våldsamt beteende eller ett ovårdat språk. 

Sker detta så griper de föräldrar, som också uttryckt detta, in och stoppar barnen i det de gör 

och säger åt dem att sluta. Blir det en konflikt berättar en förälder att barnen får lugna ner sig 

innan de kan prata om saken. Hon berättar själv: 

Det gäller att stoppa dem och sätta dem ner och fråga, vad är det ni håller på med? får 

man bete sig så här? och ja prata, vi pratar väldigt mycket med barnen, ibland tror jag att 

jag pratar för mycket med dem. 

En mamma berättar att hon försöker medla barnen emellan om de är osams eller försöker få 

bort fokus från en utav dem, så de kan vara på varsitt håll en stund. Samma mamma menar att 

svårigheten att få kontakt med sina barn är något som inte tolereras och hon ger sig inte innan 
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barnen har lugnat sig och lyssnat. En annan förälder nämner inte slagsmål eller fula ord som 

något som hon tar strid för som de andra föräldrarna gjort. Detta kan enligt uppsatsförfattaren 

ha att göra med att hon endast har ett barn och det kanske inte blir bråk med någon annan i 

den bemärkelsen som om syskon hade funnits. Istället menar denna mamma att deras barn 

stjäl saker, vilket inte föräldrarna tolererar. De går då in och tar ifrån barnet det som tagits och 

för det mesta så tas detta bra från barnets sida då det ger sig ganska lätt utan att det behöver 

bli någon större strid.  

Gällande konflikthantering menade en utav förskolepedagogerna att det är något som de 

ständigt arbetar med på förskolan. En annan pedagog uttryckte istället att hon inte upplevde 

att det var så mycket konflikter i den bemärkelsen, utan mer småsaker mellan barnen. 

Gemensamt för alla pedagoger är att de menar att de får välja sina strider med barnen och kan 

på så sätt se mellan fingrarna med vissa saker medan somliga saker definitivt inte går att 

ignorera. Sådant som de inte sägs tolerera är när ett barn beter sig illa mot ett annat barn eller 

på något sätt kränker någon annan. Där finns det ingen kompromiss, att man får slå ibland 

eller säga fula saker ibland, utan där är det alltid nej. En annan pedagog uttrycker att det är 

viktigt att alla får komma till tals i en konfliktsituation, att de berörda ska få göra sin röst hörd 

och berätta från sitt perspektiv vad som hänt och utifrån det försöker pedagogerna hjälpa dem 

att lösa sin egen konflikt.  

Hamnar de i en konflikt så försöker man ta de barnen som är involverade och höra vad 

som hänt så de kan försöka beskriva och berätta vad som hänt. Sedan försöker man ju 

prata med dem och höra hur de hade kunnat göra istället för att knuffa omkull eller slå 

eller vad det nu är som hänt och höra hur man kan lösa konflikterna ändå. Det är också 

det här att lära sig att säga nej om man inte vill vara med på vissa saker eller säga stopp, 

nu får du sluta och upphör det inte då så måste de springa och hämta en vuxen. Först 

måste man säga ifrån själv. Ibland går det bra och ibland går det inte bra, men det är så vi 

försöker jobba med dem. 

Pedagogerna berättar hur deras agerande mot barnen som är i konflikt kan se ut. De hävdar sig 

gå fram för att hålla sig nära barnet eller barnen som det gäller samt tar dem åt sidan för att 

det ska bli lugnare och för att de ska kunna prata. Vidare berättar de att de försöker ta reda på 

vad som hänt. Är det fler barn inblandade låter de alla prata och berätta sin version, också för 

att barnen ska lära sig att lyssna på varandra. Pedagogerna uttrycker att de försöker hjälpa och 

uppmuntra barnen att försöka lösa konflikten själva. Det kan vara att de får träna på att själva 

säga ifrån och säga stopp om någon gör något mot barnet mot barnets vilja. Ett annat exempel 

kan vara att pedagogen ställer frågan till barnen hur de hade kunnat lösa situationen istället för 

att exempelvis börja slå varandra. Det nämndes tidigare att pedagogerna kan se mellan 

fingrarna gällande vissa situationer, dessa kan handla om kläder. 

Det här med kläder är en sådan sak, är det fint väder ute så tvingar jag inte ett barn att ha 

vantar på sig om de inte vill ha, utan då tänker jag att då får de väl gå ut och frysa en 

stund så kommer de förhoppningsvis sedan. 

Ibland kan det också vara så att någon smiter ifrån när det är dags att plocka ihop leksaker 

men det är inte alltid den striden tas, berättar en pedagog, utan att det kan gå för en gång om 

de ser att det inte är så mycket kvar och det inte är någon annan som lider av det. En annan 
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pedagog menar att man får tänka efter först om man själv är beredd att ta striden och varför. 

Hon uttrycker att hon tror att man ofta reagerar först och säger nej innan man hunnit tänka 

efter och vet varför. Hon menar att hon kan välja att inte bråka om att något barn inte plockat 

undan sin tallrik efter sig vid maten då barnet kanske inte är på humör idag och barnet 

kommer göra det under morgondagen istället. Ytterligare en annan förskolepedagog ger ett 

exempel på en situation där hon kan släppa lite på vissa regler. Det kunde handla om husets 

gemensamma regler, då hela huset gör något tillsammans bör reglerna givetvis följas men är 

det endast två barn som ska göra något kan de reglerna tummas på.  

Föräldrarna som deltagit i studien hävdar att de också kan se mellan fingrarna gällande vissa 

situationer. En mamma menar att hon kan strunta lite i då barnen retas med varandra. Hon 

berättar också att hon tycker att barnen börjar bli så stora att då barnen har någon mindre 

konflikt eller är oense om något de ska komma överens om brukar hon låta de få lösa det 

själva, precis som pedagogerna uppmuntrar till. Det kan exempelvis handla om vilken bok 

som ska läsas för dem. Hälften av föräldrarna har gemensamt att de kan reagera och säga nej 

först, precis som en utav pedagogerna också uttryckt. En mamma uttrycker sig enligt följande:  

Ibland säger man nej och så tjatar de och då, ja det får väl gå då tänker jag. Det kan vara 

om de får en glass eller får följa in på affären istället för att sitta kvar i bilen, om man bara 

ska in lite snabbt. 

En annan mamma menar att hon ofta kan överreagera för att det blir stökigt kring barnen. Hon 

nämner som exempel att barnen brukar gå och plocka fram mat själva. Hon uttrycker att hon 

först kan bli irriterad då det blir så stökigt i köket, men samtidigt förstår hon att de är 

hungriga. Likaså berättar hon att hon kan bli irriterad över att barnen går och tar papper från 

dataskrivaren för att rita på, men kommer sedan på sig själv med att barnen måste få ge utlopp 

för sin kreativitet och fantasi.  

Om barnen inte lyssnar på sina föräldrar sägs föräldrarna agera lite olika för att få kontakt 

med dem. En mamma talar om att hon höjer rösten, för att de ska höra att det är allvar. En 

annan mamma berättar att hon säger åt barnen och sedan varnar hon och säger att om de inte 

gör som mamma säger så får de gå och lägga sig. Hon menar också att om hon nu skulle kalla 

det bestraffning så anser hon att effekten av att de får gå iväg och fundera en stund på vad 

som blev fel, blir som en typ av bestraffning. Skulle de få fortsätta som om inget hänt, 

funderar hon huruvida de skulle förstå markeringen att de gjort något dumt. En mamma säger 

sig ha en strategi att låta sina barn vara ifred då de är omöjliga att få kontakt med, men då det 

är något allvarligare brukar hon använda bestraffning. Hon påpekar att bestraffning låter dumt 

men att det brukar fungera om hon säger att de måste sluta för annars blir det inget 

lördagsgodis eller att locka med något annat, om ni gör det här nu så åker vi och gör något 

roligt sedan. En annan mamma berättar att hon sätter sig på huk för att få kontakt och kan på 

så sätt förklara vad som händer om barnet inte lyssnar.  

Föräldrarna pratar om hur de agerar utifrån sina barns reaktioner vid frustration. En mamma 

menar att då ett utav barnen blir ledsen i någon konflikt är det svårare att vara arg. Hon ger ett 

exempel där hon ändå måste vara konsekvent: 
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Har jag sagt att han ska gå och lägga sig och så blir han ledsen så kan jag ju inte trösta 

honom med att säga att han får vara uppe. 

I en sådan situation menar hon att hon måste stå för det hon sagt. En annan mamma berättar 

att hennes barn kan bli frustrerad och slänga leksaker i golvet så att de blir förstörda. Till en 

början hävdade hon att hon sade åt barnet och markerade att det inte var tillåtet, men då blev 

det bara värre. Nu sägs föräldern bara gå därifrån om barnet gör så och då slutar barnet. En 

annan förälder talar om att hon ofta får dåligt samvete då hon överreagerat på barnens 

beteenden, men säger samtidigt att hon önskar att kunna ta situationer lite lugnare men att det 

samtidigt också måste få bli fel ibland. 

Blir det situationer där barnen inte lyssnar på pedagogerna, hävdas majoriteten av dem bli mer 

bestämda. De försöker tala om först att barnen måste lyssna. Lyssnar de ändå inte, menar de 

flesta att de försöker förklara på ett annat sätt, att barnet måste lyssna för att pedagogen inte 

ska tappa tålamodet och talar om att det inte kommer att upplevas som kul för barnet. En 

annan pedagog vänder på det och menar att barnet vill att de vuxna ska lyssna på barnet och 

då måste också barnet lyssna på den vuxne.  

Jag säger först till barnet, du måste lyssna, du vill att jag lyssnar på dig, då vill ju jag att 

du lyssnar på mig. Jag vill ju att de respekterar mig som jag ska respektera dem, så jag 

försöker säga det och ibland kan de få sätta sig ner så de verkligen stoppas i det de gör. 

Då både ser de mig och hör vad jag säger.  

Likaså menar en annan pedagog, att hon får försöka ta barnet i knäet eller hålla om det för att 

få kontakt. Hon menar att då någon tar tag i barnet så upplever man lättare att någon vill något 

och försöker få kontakt. Hon uttrycker också att i stressituationer är det svårt att alltid vara 

jättepedagogisk.  

Barn kan agera väldigt olika då de blir arga, ledsna eller frustrerade. Blir barnen utåtagerande 

menar hälften av pedagogerna att de får ta dem med sig eller hålla dem en stund tills de lugnat 

sig. Därefter försöker de ta reda på vad som hänt då de hävdar att det inte är någon idé att 

prata med dem innan de lugnat sig. De andra pedagogerna menar att om barnen är 

utåtagerande mot andra barn så går de emellan så att de inte skadar varandra. En pedagog 

säger: 

Jag talar om för barnet att det är okej att bli arg men du får inte slå någon annan, det är 

okej att känna som du gör men det är inte okej att göra illa någon annan. 

Blir barnen istället inåtvända hävdar pedagogerna att de agerar likvärdigt genom att försöka få 

kontakt med barnet för att höra om han eller hon vill prata om det som hänt och ger då barnet 

ett val om de vill prata eller inte. De menar att de på detta sätt visar att de vuxna finns där. De 

tror alla att det är jätteviktigt att de finns där för barnen så att de känner att de blir sedda.  

 

Utveckling 

Pedagogerna som deltagit i studien menar att uppmuntran är något jätteviktigt för barnen då 

detta är något de blir stärkta av. De menar att det är något som de jobbar med till stor del på 
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förskolan, att försöka lyfta fram det positiva hos barnen. De ger exempel att det kan handla 

om att ett barn hjälper någon annan, om barnen själva har löst ett problem eller en konflikt. 

Det kan också vara så att de löst en uppgift på ett bra sätt eller att de vågar provsmaka mat. En 

pedagog uttrycker sig på detta sätt då hon förklarar på vilket sätt uppmuntran är av betydelse: 

Att de får reda på att de duger som de är, att jag tycker om dig och du duger som du är, 

och det där, vad bra gjort och tack för hjälpen om de vill hjälpa till. 

Att ge barnen uppmuntran anser förskolepedagogerna är roligt då de ser att barnen blir 

jätteglada och stolta om de får beröm. En pedagog tycker det är roligt att pusha dem, för 

barnen klarar så mycket mer än vad de tror. De tränar hela tiden på nya utmaningar och lär sig 

ständigt nya saker och blir glada då de lyckas bemästra det, berättar hon. Om det sedan är 

någon mer som deltar i det barnet gör och kan prata om det tillsammans, kanske det blir en 

uppmuntran i sig, tillägger hon. En annan pedagog uttryckte att positiv förstärkning är något 

som kan bli som en uppåtgående spiral, då positiva beteenden uppmuntras. Barnen vill då ofta 

göra mer av det för att få mer beröm och barnen blir glada och detta sprider sig ofta vidare till 

att fler barn också vill göra det som var bra och det blir då en positiv stämning för alla, menar 

pedagogen. En annan pedagog håller med de andra angående vikten av uppmuntran men 

berättar här hur hon tänker kring uttrycket ”duktig”: 

Jag skulle aldrig någonsin säga till barn, att du är duktig, inte ens positiva saker för jag 

tror inte på att man lägger det på personen. Jag vill inte sätta en stämpel på ett barn. Inte 

ens duktig för det kan göra att barnet får en massa krav att leva upp till i framtiden som 

den inte klarar av eller det blir för jobbigt att hantera. 

En mamma påpekar också att hon inte tycker om att uttrycka sig ”vad duktig du är” utan 

istället kan hon säga ”vad bra du löste den där uppgiften”, för att försöka lyfta handlingen till 

ett större perspektiv.  

Hälften av pedagogerna nämner i samband med samtal kring uppmuntran, det motsättande 

begreppet bestraffning, vilket är något som de inte arbetar med på deras förskola. Detta är en 

motsats till det hälften av föräldrarna påstår, då de hävdar att de kan använda bestraffning mot 

sina barn. En pedagog uttrycker att istället för att bestraffa ett barn för något de gjort är det 

bättre att prata om varför man inte får göra på detta sätt. Hon nämner också att det visserligen 

kan bli ett sorts straff för barnet om de missar något annat som händer på grund av den 

situation som uppkom till följd av barnets agerande. 

Föräldrarna pratar också en del om att ge uppmuntran till sina barn. Det är något som sker 

dagligen i stor mängd i dessa familjer, hävdar de. En förälder berättar om hur det används i 

deras hem: 

Uppmuntran används jämt tror jag, man kanske inte alltid låter jättepositiv när man säger 

det men man vill ändå tala om att det där var jättebra. Vi kör mycket tummen upp 

hemma, det har barnen lärt sig. 
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De berättar att barnen kan ha gjort olika saker för att få uppmuntran, det kan handla om att 

barnen ritat en teckning, plockat blommor, tackat efter sig, lånat ut saker till varandra, plockat 

undan på bordet efter maten eller hjälpt till med tvätten.  

Föräldrarna har gemensamt att de uttryckt att uppmuntran till sina barn är något jätteviktigt då 

de märker att barnen lyfts av att bli sedda. Majoriteten av föräldrarnas barn reagerar också 

väldigt positivt på beröm då de blir glada av det. En mamma menar att hennes barn inte 

reagerar särskilt över uppmuntran utan menar att det är något som bara finns. Två utav 

föräldrarna hävdar att uppmuntran inte behöver gå till överdrift. Sådant som föräldrarna 

tycker är viktigt att barnen lär sig, försöker de också förstärka, hävdar de. De menar att vissa 

saker inte behövs förstärkas varje gång då de vill att det ska ske automatiskt utan att barnen 

förväntar sig någon uppmuntran efteråt. En mamma diskuterar själv att det kan gå till 

överdrift om barnen är vana att ständigt få uppmuntran för det de gör och skulle de vid ett 

tillfälle inte få uppmuntran kanske barnen istället blir osäkra. En annan mamma påpekar att 

det kan vara lätt att glömma bort att ge uppmuntran till sina barn, att det är lättare att se då 

barnen inte uppför sig. Hon pratar vidare om vikten av att ge barnen uppmuntran och 

uttrycker följande: 

Jag tänker att det måste stärka deras självkänsla och självförtroende, att de får höra att de 

gör bra saker också och inte bara att man är arg hela tiden och skäller för att de gör dåliga 

saker. Det är helt klart jätteviktigt, att de får känna att de är bra och att de kan saker, 

skäller man bara hela tiden då känner de ju säkert till slut att de duger ingenting till och 

att det bara blir fel. 

En annan mamma berättar att hon upplever att barnen kommer till henne och berättar vad de 

gjort, inte bara för att få beröm utan även för att på något sätt lämna över det till henne så att 

hon vet barnen gjort, vilket hon tror också handlar om ett förtroende inför dem som föräldrar. 

En annan mamma hävdar att uppmuntran är viktigt även ur ett längre perspektiv då hon har 

sett frånvaron av uppmuntran hos ett barn och hur det sedan påverkat samma person i ett 

vuxet skede. Hon pratar också i termer om självförtroende och självkänsla. Hon funderar 

vidare kring barnen och föräldrarnas roll och uttrycker följande: 

Personligen tror jag inte att man kan forma barnen som en geleklump och sedan gjuta 

dem, utan uppfostran är något som man får jobba med hela tiden, under en lång period. 

Det som en mamma anser vara viktigt för henne i hennes fostran till sina barn berättar hon 

här: 

Uppfostra mina barn är bland det svåraste jag gjort i hela mitt liv men i grund och botten 

så handlar allt om uppfostran om något jag vill ge mina barn, vilket är jätteviktigt, och det 

är kärlek och trygghet. Jag har chansen att ge dem verktyg hur man ska vara, hur man ska 

bete sig, hur man ska klara sig i livet. Innan jag fick barn, tänkte jag mycket på min egen 

uppfostran, mycket kärlek och trygghet. Det är också mycket det här med att det är viktigt 

med regler och gränser. Jag tycker det är ens skyldighet som förälder och som vuxen att 

lära barnen var gränsen går, vad som är rätt och fel. Att också visa som förälder att om du 

har sagt en sak så gäller det att stå fast vid det, hur jobbigt det än är och barnet blir ledsen 

så gäller det att har du sagt en sak så lär du hålla ut det också och vara konsekvent. Det 
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hör till att barnen testar gränser, barnen ska få testa gränser, det har ju med utvecklingen 

att göra. 

Ytterligare en annan mamma berättar om hur hon ser på hur föräldrarna tar med sig 

erfarenheter från sin egen fostran och för över på sina barn: 

Det gör man nog omedvetet och sen finns det ju inte direkt någon kurs i att uppfostra barn 

utan då gör man oftast som det man själv har med sig eller så plockar man bort bitar som 

man själv inte riktigt köper och så pratar man med väninnor och får med sig, så har de 

gjort och så kanske jag också ska prova.  

Delaktighet i sysslor är något som alla föräldrarna sägs stödja sina barn i. De berättar att det 

oftast är vardagssysslor som barnen hjälper till med såsom att plocka fram på eller av från 

bordet vid måltid, hjälp med tvätt och att lägga i kläder i sina lådor och att de får plocka 

undan sina leksaker då de lekt klart, eller hjälpa till med sysslor ute på gården. En mamma 

berättar att de tidigare delgett ena barnet en egen syssla att ansvara över i hemmet för att 

barnet på det sättet skulle få lite pengar för att kunna köpa sig något som barnet önskade sig. 

Hon menade att denna typ av uppgift med en ”morot” fungerade mycket bra då ansvaret togs 

på fullt allvar hos barnet. En annan mamma berättar att hon och hennes sambo haft väldigt 

olika uppväxtsituationer då ena individen verkligen fått göra rätt för sig i sitt barndomshem 

medan den andre inte haft några som helst krav på sig från sitt barndomshem. Hon menar att 

detta gör att varken hon eller sambon vill att barnet ska växa upp som någon utav de som 

föräldrar haft det och menar att de blir en bra komplettering av varandra som föräldrar. En 

annan mamma klargör att hon tycker det är viktigt att barnen får lära sig saker som de kan ha 

nytta av längre fram i livet, hon beskriver hur hon menar nedan: 

Det har att göra med, jag ska inte säga verktyg men det är saker som jag försöker lära 

dem som de kommer ha nytta av längre fram, alltså att man lär sig att ta rätt på efter sig 

själv. Jag tycker också att det är viktigt att hjälpa varandra. Det gäller inte bara när du ska 

duka bordet eller plocka av utan det handlar om längre fram, över huvudtaget, att hjälpa 

varandra, hjälpas åt och hjälpa till. Det behöver inte ha med själva sysslan att göra, det är 

det jag vill lära dem. 

Pedagogerna har gemensamt med varandra och föräldrarna att de anser att delaktighet i olika 

sysslor är viktigt för barnen. Pedagogerna berättar att barnen deltar i bland annat dukning av 

bord inför matstunden och undanplockning av leksaker. De får då lära sig att de ska plocka 

undan efter sig innan de går vidare till nästa aktivitet eller lek. Två utav pedagogerna nämnde 

att det barnen gör i sysslorna tillför mycket annat också såsom planering och matematik. I och 

med deltagandet i olika sorters sysslor menar en pedagog att barnen lär sig ansvar.  

Då lär man sig att ta ansvar och det är någonting som är väldigt viktigt när man blir vuxen 

om du ska kunna ha ett arbete, då måste du kunna ta ansvar i din arbetssituation i det 

jobbet du utför, kunna följa tider och så. Jag tror på att ha ett tidigt ansvar, att ha det i sig 

från början. Det är också viktigt att lära sig att vara rädd om saker, att man inte får hålla 

på att förstöra leksaker, för vi har ju inte pengar att köpa hur mycket som helst fast det är 

på en förskola. 
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Hälften av pedagogerna menar att barnen lär sig att göra egna val och veta vad de vill, inte 

bara göra som kompisen gör, tack vare delaktigheten. Respekten inför andra är också något 

som upprepas, exempelvis vid dukningen, två barn har bestämt och fått planera dukningen en 

dag och då får de andra respektera hur dukningen ser ut och dagens bordsplacering, berättar 

en förskolepedagog. En av pedagogerna menar att det barnen lär sig i ett tidigt skede i livet, 

har de sedan med sig resten av livet då det förväntas av människor att man ska veta hur man 

ska bete sig och utföra vissa saker.  

Något som en pedagog nämnde var lekens betydelse, hon uttryckte sig såhär:  

Jag tror att leken är jätteviktig, det är där de lär sig mycket och bearbetar saker. 

Vidare berättade hon om en situation då två barn hade lekt och ”härjat” med kuddar såsom det 

hade varit bråk, men barnen hade lekt ett tv-program. Hon poängterade att de som pedagoger 

får vara lyhörda för vad barnen leker och inte bara anta att det är bråk. En annan pedagog 

menar att de även kan uppmuntra leken barnen har. De kanske inte går in mitt i leken och talar 

om att de leker fint med varandra, då hon menar att barnen kan bli störda av avbrottet. 

Däremot hävdar hon att de kan säga något uppmuntrande efter att de lekt klart.  

Något som föräldrarna mer har pratat om är förskolans betydelse för deras barn och 

samarbetet mellan hemmet och förskolan. Nedan följer citat från två föräldrar:  

Förskolan är jätteviktig, de gör ju största delen av uppfostringen, nejdå men jag märker 

hur mycket mitt barn lär sig där, som det här med alla sånger och lär sig lekar och det här 

med att träffa olika barn, sådant man inte hade kunnat göra här hemma. 

Man jobbar ändå lite med samma, det här med att vänta på sin tur och dela med sig och 

att man ska vara snälla mot varandra, det är samma värderingar. De är lika och det känns 

som att vi jobbar åt samma håll. Innan jag visste så mycket vad förskolan var så trodde 

jag att det var att passa barn, någonstans där man fick lämna sina barn och sedan hämta 

dem och så fick de leka på dagen. Nu när jag är mer insatt så ser jag att de lär barnen 

jättemycket, det är inte bara en förvaring som jag kanske trodde att det var förut, utan de 

jobbar hela tiden med saker som barnen behöver få med sig. 

En förälder uttrycker att hon anser att personalen är mycket pedagogisk och hon ser också 

förskolan som en förberedande etapp för barnen inför vad som kommer senare.  

Det kan tolkas att föräldrarna tycker att förskolan är bra för deras barn på det sätt att barnen 

utvecklas genom att lära sig nya saker, lära sig det sociala samspelet med andra individer samt 

att de verkar få en annan stimulans där än vad de får hemma. En mamma uttrycker att hon inte 

alltid tycker att det känns bra att lämna bort barnen så mycket som hon gör men hon påstår att 

förskolan är bra och utvecklande för hennes barn. 

 

Kommunikation 

Att det är viktigt att prata med barnen är en gemensam åsikt för de fyra deltagande 

pedagogerna.  
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Att prata mycket med barnen ger barnen förhoppningsvis nya ord som de kan lära sig att 

använda. Det är oerhört viktigt att kunna kommunicera i dagens samhälle då det är ord 

och språk överallt. 

En pedagog uttrycker att hon anser att det är viktigt att prata direkt till barnet, även om 

barnets föräldrar är med. Är det något som gäller barnet säger hon sig prata till barnet och är 

det något som gäller föräldrarna så pratar hon till dem. Hälften av pedagogerna menar också 

att det är av betydelse att återkoppla den information som delgetts, att barnet också förstått det 

som informerats eller det man läst i en bok. De andra pedagogerna nämner kroppsspråk och 

ansiktsuttryck som viktiga kommunikationsmedel. Alla barn som går på förskolan kan ännu 

inte prata men en pedagog menar att de barnen uttrycker sig väl genom tecken, vissa ord, ljud 

samt ögonspråk.  

Något som föräldrarna yttrat är att det är viktigt att ha en god kommunikation till sina barn. 

De är också överens om att det handlar om ett samspel, mellan de som föräldrar, och barnen. 

Hälften av föräldrarna menar att för att kommunicera med barnen så sänker de sig till barnens 

nivå och försöker förklara mer och på ett sätt som barnen förstår. En mamma säger istället att 

de över huvudtaget pratar mycket men att de sedan barnen varit små har försökt att prata med 

dem, inte som vuxna, men ändå att prata på riktigt. Hon berättar vidare om något som hon 

tycker är viktigt: 

Även om det är något som gått på tok eller något som blivit fel, är det viktigt att de 

känner att de kan komma till mamma om det är något, det tycker jag är jätteviktigt. Det 

skapar trygghet och det vill jag att mina barn ska känna. 

Föräldrarna pratar vidare om kommunikation och samspelet mellan förskolan och hemmet 

och de anser alla att de har ett gott samarbete kring barnen. Hälften av föräldrarna uttryckte 

sig specifikt kring att de uppskattar att förskolepersonalen vid hämtningstillfället alltid 

berättar något, vad de har gjort under dagen och något specifikt om deras barn. Detta så att 

föräldrarna upplever att personalen ser barnen på dagarna. De upplever också att 

förskolepersonalen kan svara på frågor kring barnen om sådana uppstår.  

En pedagog beskriver hennes upplevelse kring relationen mellan förskolepersonalen och 

föräldrarna:  

Den är jätteviktig, det är jätteviktigt att alltid berätta lite om dagen så att föräldrarna vet 

att vi har sett barnet under dagen. Vi tar ju hand om det viktigaste de har så det är 

jätteviktigt att den kommunikationen fungerar. 

Förskolepersonalen berättar främst om den dagliga kontakten de har med föräldrarna. De 

säger att det är då föräldrarna lämnar och hämtar sina barn. De hävdar att det där finns 

utrymme att berätta om det hänt något speciellt som kan vara relevant för andra parten att veta 

innan de tar över. De berättar också att de skriver månadsbrev som skickas ut via e-post till 

föräldrarna varje månad där de skriver vad de har gjort, hur det gått och vad de kommit fram 

till. Enligt pedagogerna sker den övriga kontakt med föräldrarna genom föräldramöten och 

enskilda samtal, liknande utvecklingssamtal.  
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Sammanfattning av resultatet 

Av resultatet kan det ses att respondenterna har liknande värderingar kring arbetet med barn. 

Deras uppfattningar vad som anses vara rätt och fel samt vad goda och sämre beteenden är, 

tolkas som liknande. Gällande konflikthantering nämner aktörerna olika konfliktsituationer 

som de upplevde återkommande tillsammans med barnen. Trots att de nämner olika 

konfliktsituationer tolkas de här ha en gemensam syn på hur de bör agera vid konflikter kring 

barnen. Majoriteten av respondenterna hävdar att de väljer sina strider med barnen. Sådant 

som de hävdar är viktigt ger de sig inte gällande, utan det kan handla om mindre betydande 

saker som de inte tar någon strid för. Barnens utveckling är något som alla respondenterna 

arbetar för. Alla respondenterna anser att kommunikation är en viktig beståndsdel inom 

relationer, då god kommunikation ses ge positiva följder både för barnet och de vuxna. Det 

förekommer många likheter i respondenternas åsikter. En grundläggande orsak till detta kan 

vara att de har gemensamma värderingar, vilket framkom redan under första kategorin. Finns 

dessa grundläggande värderingar, kan det tolkas att arbetet utifrån värderingarna inte skiljer 

sig allt för mycket åt mellan individerna som har gemensamma värderingar.   
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Diskussion 

Under denna del kommer en diskussion att föras kring resultatet av studien samt en 

återkoppling av vad den tidigare forskningen kommit fram till jämfört med denna studie. Det 

kommer också att föras en metoddiskussion där kritik till studien tas upp.  

 

Resultatdiskussion 

I denna studie har syftet varit att beskriva vad förskolepedagoger och föräldrar har för 

uppfattning gällande fostran. 

Det har uppfattats en del skillnader men också många likheter respondenterna emellan. Över 

lag kan nämnas att förskolepedagogernas svar inte skiljer sig åt till lika stor del som 

föräldrarnas svar. Detta kan tänkas bero på att pedagogerna har en gemensam bakgrund då de 

genomgått liknande utbildning och har liknande erfarenhet tillsammans med barn.  

Slutsatser som skulle kunna dras i denna studie är det som Sheridan et al. (2009) menar i 

inledningen, att anledningen till att allt fler barn samlas på förskolan kan bero på olika saker. 

Det kan dels bero på en förändrad arbetslivssituation för föräldrar då båda oftast arbetar. Det 

kan också bero på att föräldrarna tror att förskolan är bra för barnen i ett fostrande syfte. Alla 

medverkande föräldrar i denna studie ansåg att förskolan är bra för barnen. Mycket tack vare 

att barnen får lära sig det sociala samspelet med andra barn och vuxna, vilket ansågs som 

mycket viktigt.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) berättar vad den nya läroplanens 

viktigaste punkter innehåller, vilka är liknande de tidigare eftersträvandena. De pratar om 

demokrati och grundläggande värderingar. Det handlar om individers okränkbarhet, lika 

värde, jämställdhet mellan könen, frihet och integritet. Alla barn ska få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar samt ha medbestämmande över sin situation. 

Barnen får även möjlighet att utveckla förmågan att ta eget ansvar över sina handlingar samt 

utveckla den demokratiska förståelsen. En del av läroplanen handlar om normer och värden, 

vilket syftar till att förskolan ska förespråka respekt, öppenhet och ansvar samt att lära sig att 

ta hänsyn och utveckla viljan att hjälpa andra. Dessa begrepp som läroplanen tar upp har 

också pedagogerna nämnt, då de vid olika tillfällen nämnt att de utgår från läroplanen i arbetet 

med barnen. Syftet med studien var dock inte att undersöka huruvida pedagogerna arbetar 

utifrån läroplanen men det har lett till en annan fundering. Denna handlar om hur mycket som 

präglar pedagogernas syn på uppfostran, hur mycket påverkar deras egen barndom och 

uppfostran och till hur stor del påverkar yrket deras syn? Denna fråga kan också ställas 

angående de föräldrar som deltagit i studien, vad är det som präglar deras syn? Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001) berättar att då man ser ett barn, ser man också en del av 

föräldrarnas livsvärld, då föräldrarnas syn ofta överförs till barnen. Fler utav föräldrarna 

påtalade också detta och funderade själva över hur mycket de som föräldrar för över på sina 

barn, kanske omedvetet. Hälften av antalet föräldrarna berättade att saker de själva upplevt 

under sin uppväxt ville de inte föra över till sina barn. Detta medan en annan förälder 

berättade att hon tog med sig mycket av det hon fått under sin uppväxt, kärlek och trygghet, 
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för att ge det till sina barn. En annan förälder berättade att hennes tanke var att de som 

föräldrar för över mycket, omedvetet till sina barn, samt även tar till sådant som man kommer 

ihåg från sin egen uppväxt. Hon hävdade också att man kan utbyta tankar och idéer med 

vänner och kanske testa något nytt som fungerat bra för andra. Det kan här tolkas att det man 

som förälder själv har med sig i sitt bagage tydligt har en påverkan på sin egen uppfostran till 

sina barn. Antingen tas det med och görs likadant då detta upplevts som positivt för föräldern 

eller så tas det med i den bemärkelse att man som förälder inte vill att deras egen 

uppväxtsituation ska upprepa sig och man gör då tvärtom med sina barn.  

Det som både pedagogerna och föräldrarna har gemensamt i denna studie är deras åsikter om 

att uppmuntran är något som är bra för barnen. De menar att barnen lyfts och stärks av att veta 

att de gör något bra och kan saker. En pedagog uttryckte att det blir som en uppåtgående, 

positiv spiral då uppmuntran ges, då barnet ofta vill göra mer av det som är bra. Detta kan 

kopplas samman med det som Denham, Bassett och Zinsser (2012) hävdar, att användning av 

positiva känslor är något som gynnar alla individer, i olika åldrar.  

Enkvist (2007) påtalar att vanor är bra för barnen då dessa är något som inleder barnen i 

trygghet då detta är något bekant återkommande. Vanorna är också något som till sist blir att 

ske automatiskt, vilket också leder till fördelar då barnen kan ägna sin uppmärksamhet åt 

andra viktigare upptäckter. Att vanorna finns leder också till att en gränssättning sker då 

vanorna är bestämda och ingen idé att bråka om, vilket leder till en viss acceptans. Det 

upplevs att förskolan arbetar med just tidsschema och vanor. Alla dagar verkar inte se 

likadana ut men att barnen får mellanmål en viss tid, de äter lunch en viss tid och de går alltid 

ut minst en gång per dag, efter lunch. En mamma uttryckte att det är viktigt att som vuxen 

sätta gränser åt barn. De förväntas inte kunna veta själva var gränsen går utan att någon talar 

om det för dem.  

Något som ansågs viktigt både hos föräldrarna och pedagogerna är kommunikationen, både 

kommunikationen mellan de vuxna och barnen men även kommunikationen mellan förskolan 

och hemmen. Norman (2003) menar också att kommunikation för barn handlar mycket om 

samtal, där de kan utbyta tankar med varandra. Detta leder till att samhörighet mellan 

individer kan infinna sig och attityder och värderingar kan sedan komma att föras över till 

varandra. Föräldrarna menade att deras kommunicering med barnen är viktig då de vill kunna 

förstå sina barn, samt att barnen förstår och lyssnar på vad föräldrarna säger. 

Kommunikationen har också med förtroende att göra, menar de, då barnen ska kunna vända 

sig till föräldrarna, oavsett vad som händer. Både föräldrarna och pedagogerna anser att det 

sociala samspelet är något mycket viktigt då man i detta sammanhang utvecklas. Det var en 

av de viktigaste anledningarna för de deltagande föräldrarna att ha sina barn på förskolan, just 

för att barnen skulle få kommunikation och socialt samspel med andra barn. Något som kan 

kopplas samman med kommunikation och samspel är barnens lek. De medverkande 

pedagogerna nämnde leken som något betydande för barnen då de menar att det är där barnen 

lär sig mycket och bearbetar mycket, saker de sett i sin omgivning eller saker de sett på tv. En 

mamma uttryckte också att hennes barn ibland måste få ge utlopp för deras kreativitet, vilket 

var något även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) nämnt som viktigt. Precis 

som respondenterna nämnt påpekar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
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lekens betydelse för barnen, då leken är en del av barnens inlärningsprocess. I leken möts 

barnen av nya och oanade situationer vilket barnen måste hantera på något sätt. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006), Emilsson (2008) och Johansson och Pramling Samuelsson 

(2001) hävdar alla att leken för barn ofta handlar om att skapa mening i det som omger dem. 

Individer har en strävan att försöka förstå andra individer och deras ageranden, vilket sker 

genom kommunikation. De tolkningar som ständigt görs för att försöka förstå andra individer 

och för att försöka få en samförståelse är ett meningsskapande. Individer söker finna mening i 

det man söker mening kring, vilket sker i interaktionen med andra. Meningsskapande är en 

grundläggande sysselsättning för människan.  

Av de kategorier som resultatet visade kan en koppling dras mellan dem. Det begrepp som ses 

genomsyra hela denna studie är utveckling då detta är något som ständigt sker för barnen i 

förskoleålder. Ur kategorin värderingar uppkommer grundläggande tankar angående hur 

barnen ska bete sig, ofta i samvaro med andra individer samt för att utvecklas till goda 

medmänniskor. Konflikthantering är också en del som handlar om utveckling på det sätt att 

barnen där också får lära sig vad som är rätt och fel samt får lära sig att hantera de känslor 

som uppkommer vid olika typer av konflikter. Kategorin som heter utveckling uppkom då 

flera respondenter påpekade att det faktum att barnen får hjälpa till, leder till utveckling såsom 

att de lär sig ta ansvar och lär sig inför framtiden. Här framkom det även att uppmuntran är 

något som stärker barnen och deras självkänsla. Delen som handlar om kommunikation är 

också en del som leder till ett utvecklande då kommunicering och det sociala samspelet är 

mycket betydande för individer och det är ofta där ett meningsskapande sker. Mellan 

kategorierna konflikthantering och kommunikation finns också en länk då det uppstår någon 

form av kommunikation mellan de som är i en konflikt, och sedan ska försöka lösa denna. I 

kategorin värderingar framkom det vad bra och sämre beteenden innebär för aktörerna och 

inom kategorin konflikthantering framkom en ännu tydligare bild av uppfattningar kring 

värderingar då deltagarna berättade hur de såg på konfliktsituationer samt hur de själva 

agerade som vuxna.  

Det denna studie bidragit med är att ha påvisat individers individuella uppfattningar kring 

fostran. Trots vissa olikheter i intervjuerna kan en underton av medvetenhet tolkas, både hos 

pedagogerna och föräldrarna. De har uttryckt att hanteringen av barnen inte alltid är lätt, 

vilket kan tolkas som en ödmjukhet inför uppgiften att fostra, men de verkar ändå ha en 

strategi och ett mål med fostran av barnen. Målen kan ses handla om att få barnen att visa 

respekt inför andra, visa hänsyn samt vara goda medmänniskor. Medvetenheten om målet 

med fostran, att de vet hur de vill att barnen ska vara som människor, men samtidigt har 

insikten att det får bli fel ibland, att barnen på så sätt också utvecklas, upplevs som en sund 

inställning till fostran.   

 

Metoddiskussion  

Då denna studie inte innefattar fler än åtta respondenter kan det vara en svårighet att dra 

paralleller utifrån denna datainsamling till en större population. Merriam (1994) påtalar 

validiteten, giltigheten i studien om hur väl man mätt det man avsett mäta. Validiteten i denna 
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studie kan vara svårt att uttala sig om då det i kvalitativa studier alltid finns risker med att 

genomföra tolkningar, vilka är subjektiva. Syftet har handlat om att få ökad förståelse för 

förskolepedagogers och föräldrars upplevelser kring fostran, vilket också uppfyllts genom att 

ha använt en kvalitativ metodteori med intervjuer som datainsamlingsmetod. Reliabilitet är 

också något som förespråkas vid forskning. Detta innebär att studien ska vara pålitlig. 

Reliabilitet i samband med kvalitativa studier kan, precis som validiteten, ses som 

problematiskt då det är tolkningar av andra individers upplevelser som ska utföras. För att 

stärka reliabiliteten i denna studie har tillvägagångssättet noga förklarats samt har en hel del 

citat använts i resultatet. Hartman (2004) påtalar också studiens tillförlitlighet och menar att 

det har en viss betydelse om en studie genomförts ensam eller tillsammans med någon. Har en 

individ genomfört studien själv, som i detta fall, blir det endast en individs tolkning av det 

som sagts vid intervjuerna. Att ha en individs tolkning ses inte som lika tillförlitlig som om 

två deltagit vid intervjuerna samt samarbetat vid tolkningen av dem. Dels kan det vara så att 

det en individ uttalar tolkas av mottagaren annorlunda än den som uttalat sig. Det kan också 

vara så att det som en individ uttrycker kan tolkas olika hos olika individer.   

Det faktum att en oerfaren intervjuare genomfört denna studie kan ha kommit att påverka 

resultatet i en riktning som en van, erfaren intervjuare kanske inte hade fått. 

Uppsatsförfattaren var i början av intervjuperioden mer osäker på frågorna, medan de kom 

mer spontant och naturligt ju fler intervjuer som genomförts. Intervjutiden var satt till högst 

en timme, vilket ansågs som lagom. Skulle intervjutiden pågått längre kan det tänkas som för 

lång tid att avsätta för de som blir intervjuade. En annan sak som kan påverka resultatet är det 

faktum att intervjupersonerna kan ha känt igen intervjuaren och därmed kanske inte velat dela 

med sig så mycket av sina erfarenheter. Det kan även påverkat i motsatt riktning, om 

intervjupersonerna känt till intervjuaren, att de hellre delgett sina upplevelser till någon som 

är något bekant, snarare än till någon helt okänd. Detta tas upp då studien gjorts på en mindre 

ort där invånarna lätt känner igen varandra.  

Alla respondenter har med lätthet kunnat prata om fostran, men det märks att vissa pratar 

hellre än andra och vissa har mer att säga än andra. Alla individer är olika och har olika lätt 

för att uttrycka sig. Det kan upplevas att alla respondenter menar samma sak men de uttrycker 

det på olika sätt då alla har olika lätt för att formulera sig. Något som också kan ha påverkat 

intervjuerna och hur mycket som har sagts är det Trost (2010) nämner, nämligen platsen för 

intervjun. Han menar att en lugn plats där intervjupersonerna känner sig trygg är att föredra.  

Under analysprocessen var det svårt att inte ”fastna” kvar i tankemönster kring de redan 

färdiga teman som använts under intervjuerna. De teman som använts kom delvis att resultera 

i resultatkategorierna då de känts relevanta i resultatet.  Det är dock viktigt att försöka att 

tänka bredare för att inte missa viktiga detaljer i intervjuerna. Resultatet delades först in i de 

teman som fanns i intervjun. Dessa bearbetades sedan och det uppkom då delvis andra 

gemensamma nämnare, så kallade kategorier. Valet av induktiv analysmetod har känts som 

relevant för studien då analysen av resultatet inte önskade påbörjas innan all data var 

insamlad. Detta för att inte påverka och styra de nästkommande intervjuerna. Något som 

försvårat analysprocessen var det faktum att alla respondenter inte diskuterat exakt samma 

saker. Det beror på att det funnits utrymme att fritt uttrycka sig, inom ramen för de 
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färdigställda temana. Följdfrågor har också ställts av intervjuaren men dessa har inte varit 

exakt samma till alla, då alla intervjuer formats utefter den som blivit intervjuad.  

Det nämndes tidigare, under analysmetoden, att analysen kan komma att resultera i en teori. 

Larsson (1994) menar att teoribyggnad är en central del i forskning. Att ha en teori handlar 

om att hitta mönster eller centrala linjer i data. För att finna teorier krävs en tolkning av data 

som påvisar det allmänna. Fejes och Thornberg (2009) diskuterar också teorins betydelse i en 

studie. En teori ger förklaringar till det man kommit fram till. Somliga väljer att lägga fram 

sin studie utan teori, då det man kommit fram till oftast finns med i resultatdiskussionen. 

Andra väljer att koppla ihop teori i direkt anslutning till resultatets kategorier. De hävdar att 

det är forskarens val, huruvida denne vill gå tillväga. Till denna studie har det inte lagts upp 

någon teori då resultatdiskussionen presenterar studiens resultat sammankopplat med den 

tidigare forskningen och där påvisar de allmänna kopplingar som går att dras mellan denna 

studie och den tidigare forskningen inom området.  

 

Förslag på vidare forskning 

Då denna studie upplevts som intressant att genomföra skulle gärna en större undersökning 

kunnat genomföras med fler deltagare för att lättare kunna dra paralleller till en större 

population. Då respondenterna i denna studie enbart bestod av kvinnor hade det också varit av 

intresse att utföra en liknande studie med enbart män för att därefter kunna jämföra de olika 

studierna för att se om skillnader uppkommer mellan män och kvinnors uppfattningar kring 

fostran. Det upplevdes att det som föräldrarna pratade om under intervjutillfället skilde sig 

mer än jämfört med pedagogernas intervjuer. Detta väcker en annan nyfikenhet, vad är det 

som gör att föräldrarnas svar skiljer sig mer åt? Det skulle vara av intresse att forska vidare på 

detta och kanske mer bakomliggande orsaker till varför fostran ser ut som den gör hos olika 

familjer. Något som är närliggande till detta är också hur mycket arvet påverkar, dels för hur 

fostran sker men också hur mycket som barnet redan har med sig genetiskt, som inte påverkas 

av den yttre miljön.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuteman      

 

 Normer och värderingar      

 

 Arbetet med konflikter 

 

 Positiv förstärkning/uppmuntran 

 

 Kommunikation 

 

 


