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Abstrakt 

 
Vårt syfte med studien var att undersöka om och hur pedagogerna på förskolan lyfter fram 

barns intressen från informella lärmiljöer och deras förhållningssätt till intressen om de 

innefattar populärkultur. 

 

De frågor vi sökte svar på var: 

 

 Hur uppmärksammar pedagoger barns intressen från informella lärmiljöer? 

 Hur vidareutvecklar pedagoger barns intressen från informella lärmiljöer? 

  Vilket förhållningssätt har pedagoger till barns intressen om de innefattar 

populärkultur?  

 

För insamling av material använde vi kvalitativa undersökningsmetoder. Vi valde att intervjua 

och observera pedagoger på två avdelningar på en förskola med barn i blandade åldrar mellan 

ett och fem år.  

 

Resultatet av studien visade att pedagogerna aktivt lyfter fram barns intressen från informella 

lärmiljöer i samtal och de utvecklar även aktiviteter utifrån barns egna intressen. När det 

gällde populärkultur i intressen så samtalar pedagogerna med barnen om dem i lika hög grad 

som om andra intressen från informella lärmiljöer, för att bekräfta barnen och deras kultur, 

men de undviker helst att utveckla populärkulturella intressen till aktiviteter.  

 

Nyckelord 

Barns intressen, formella och informella lärmiljöer, sociokulturellt perspektiv, populärkultur 

 

 

 

 

 

 

  



Förord 

 

Vi anser att vår studie kan bidra till ökad förståelse för utveckling av barns intressen och att vi 

som blivande pedagoger har användning av denna förståelse då vi planerar vår verksamhet. 

Det är viktigt att bemöta och bekräfta barns alla intressen eftersom det är en del av deras 

livsvärld. Det står också i förskolans läroplan att pedagoger ska utgå från barnens intressen 

och erfarenheter när de formar sin verksamhet. 

 

Vi vill tacka pedagogerna och barnen som ställt upp i vår undersökning och att vi blev väl 

bemötta. Vi kände oss varmt välkomna. Vi tackar för intressanta svar som vi fick under 

intervjuerna. Vidare vill vi tacka våra handledare för er hjälpsamhet och att ni har varit snabba 

på att svara på våra frågor. Ett stort tack till vår handledningsgrupp för er respons på vårt 

arbete. 

 

    Sarka Erikssonova & Lena Korpi 
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1. Inledning 

  

I nuvarande svenska förskolevärlden och i övriga samhällen brukar vi se våra barn som 

kompetenta. Det betyder att de kan och förstår mycket av sin omvärld tack vare olika 

lärsituationer och lärmiljöer som de vistas i, både formella och informella. 

 

Alla människor lär sig något i alla de vardagliga situationer som de ingår i, inte bara eller 

huvudsakligen då lärande är ett syfte med verksamheten.   

    (Nelson & Svensson, 2005:56) 

 

I vårt arbete kommer vi att belysa om och hur pedagogerna i förskolan lyfter fram barnens 

intresse från informella lärmiljöer, dvs. de kunskaper och förmågor som formas utanför 

förskolans väggar (t.ex. hemmet). Vi kommer även att undersöka pedagogernas 

förhållningssätt till barns intresse om de innefattar populärkultur.  

 

Populärkultur är en del av vårt liv och det går inte att förneka dess påverkan på vårt 

vardagliga liv, våra värderingar och handlingar. Människor är ständigt omgivna av medier 

som TV, radio, och Internet, som förmedlar bl.a. populärkultur dagligen. 

  

Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet framförallt i samspel med andra och 

kommunikation är viktig för att de sociokulturella resurserna ska skapas och föras vidare 

(Säljö, 2000:22). Därför är det viktigt att barnens erfarenheter, intressen och upplevelser från 

informella miljöer kommuniceras och utvecklas också på förskolan. Förskolans läroplan 

(hädanefter Lpfö 98, rev 10) säger:  

 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 

utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 

ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.   

 (Lpfö 98,  rev. 2010:9) 
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1.1 Centrala begrepp 

Uppsatsen innehåller några centrala begrepp som vi här försöker förklara och förtydliga.  

1.1.1 Formella och informella lärmiljöer 

Lärandet är en ofrånkomlig bit av människans liv. Enligt det sociokulturella perspektivet går 

det inte att undvika att lära sig oavsett var man befinner sig, dvs. människor lär sig något i alla 

vardagliga situationer som de upplever. Ett barns vardag är fylld av en oändlig rad av intryck 

och upplevelser som uppkommer både från formella och informella lärmiljöer (Nelson & 

Svensson, 2005:56). 

  

Carlgren (1999:9) definierar lärande i institutioner som ett formellt lärande medan allt lärande 

som sker utanför skolan brukar kallas informellt. Hon uppmärksammar också påståendet att 

man lär sig kunskaper som används i olika praktiska sammanhang i skolan, medan de 

informella lärmiljöerna, som familjen och hemmet, inte blir tagna på samma allvar.  

  

Till de formella lärmiljöerna hör framförallt institutioner som har som mål att överföra 

kunskap och färdigheter. För barn är det framförallt skolan och förskolan som bildar sådana 

lärmiljöer. Strukturen i dessa verksamheter följer etablerade modeller i vilka det är möjligt att 

kontrollera lärprocessen och förutse utveckling av den (Nelson & Svensson, 2005:56). Denna 

process går efteråt att utvärdera. Verksamheten kan dra slutsatser och utföra åtgärder 

beroende på målen som ska uppnås. 

  

De informella lärsituationerna skapas oftast utanför officiella institutioner och dessa 

situationer utgår från att lärprocessen är en oändlig och pågående företeelse som inte är 

planerad och inte behöver utvärderas. I mötet med omvärlden väcks intresse hos barn 

oplanerat och ofta upplevelsebaserat (Nelson & Svensson, 2005:56). Artefakter som leksaker 

eller medier som datorn används utan att syftet blir att lära sig något, t.ex. kan datorn 

användas i avseende att kommunicera med kompisar, inte för att lära sig behärska 

datakunskap (ibid.). Det vi här inbegriper i informella lärmiljöer är t.ex. hemmet och 

fritidsaktiviteter som gympa, dans och simskola. 
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1.1.2 Det kompetenta barnet 

Kompetenser hos barn kan ha flera olika karaktärer. Sommers (2005:24) definition av det 

kompetenta barnet vilar på att barnet redan från födseln är redo för att delta i mänsklig 

kommunikation och lära sig i samspel med andra människor. Själva begreppet kompetens 

beskriver Sommer (2005:43) som kunnande och skicklighet. Vidare skiljer Sommer (2005:46) 

mellan grundkompetenser, som är medfödda och bland dem tillhör de sociala, emotionella - 

och kognitiva kompetenser, som är de första stegen på ett livslångt lärande. De nya 

kompetenserna kommer till på vägen och några av dem försvinner igen och några av dem 

utvecklas och förfinas (ibid.). 

 

Brodin och Hylander (2002:51) menar att barnet redan vid tre-fyra månaders ålder kan känna 

en viss glädje över att det känner sin egen förmåga. Det kallas av Brodin och Hylander 

kompetensglädje. Även Löfdahl (2004:29) ser på barn som kompetenta sociala aktörer. Hon 

skriver att barns kompetenser skapas beroende på barns intressen och behov och kan se olika 

ut hos olika individer.  

1.1.3 Populärkultur 

Begreppet populärkultur är svårt att definiera på ett tydligt sätt, eftersom definition, 

förhållningssätt och inställning skiljer sig från person till person. Fast (2008:105) tolkar olika 

författares syn på populärkultur. Fast framhåller också andra forskares definition att 

populärkultur är lika med kultur producerad för många människor och att den betecknar 

kulturprodukter som är använda och spridda massvis bland folk. Persson (2000: 22) skriver att 

själva ordet ”populär” kan signalera både positiv och negativ laddning beroende på vem som 

använder begreppet och i vilket sammanhang.  

 

Sparrman (2006:24) påpekar en konflikt mellan vuxnas och barns syn på populärkultur och 

dess användning i vardagen. Sparrman anser att vuxna ofta tolkar populärkulturella fenomen 

och produkter från deras perspektiv utan att ta reda på hur barnen ser på dessa produkter och 

hur barnen använder dem. 

 

I vårt arbete menar vi med populärkultur framför allt medialt framträdande fenomen och 

produkter riktade till barn. Till sådana produkter räknar vi i vår studie framförallt filmer, 

barnprogram på TV, populära figurer från både film och TV, kläder och musik. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Vårt syfte är att undersöka om och hur pedagogerna på förskolan lyfter fram barns intressen 

som de har i informella lärmiljöer, t.ex. hemmet. Vi ska även undersöka vilket 

förhållningssätt pedagogerna har till barns intressen om de innefattar populärkultur. Vi anser 

att detta har relevans för det pedagogiska arbetet och för utveckling av verksamheten, 

eftersom det bidrar till förståelse för och utveckling av barns kompetenser.  Vi kommer att 

fokusera på om pedagogerna uppmärksammar och vidareutvecklar barns berättande om sina 

intressen från informella lärmiljöer. Med uppmärksammande menar vi att samtala om vad 

barn är intresserade av. Med vidareutveckling menar vi att göra någon aktivitet eller något 

projekt av barns intresse.  

  

Våra frågeställningar är: 

 Hur uppmärksammar pedagoger barns intressen från informella lärmiljöer? 

 Hur vidareutvecklar pedagoger barns intressen från informella lärmiljöer? 

 Vilket förhållningssätt har pedagoger till barns intressen om de innefattar 

populärkultur? 

1.3 Disposition 
 

Examensarbetet består av sju kapitel. Det första kapitlet innehåller inledning, syfte och 

frågeställningar samt disposition av arbetet. Den teoretiska bakgrunden belyses i det andra 

kapitlet. Det tredje kapitlet innehåller en litteraturgenomgång av tidigare forskning på 

området. Det fjärde kapitlet beskriver val av forskningsmetoder, beskrivning av metoder, 

urval av intervjupersoner och observationstillfällen, material från datainsamling, etiska 

aspekter, bearbetning av data och granskning av metod. Kapitel fem innehåller resultat från 

och analys av den empiriska undersökningen. I kapitel sex diskuteras de resultat som 

framkommit gentemot den teoretiska bakgrunden och de tidigare undersökningar som har 

redovisats i kapitel tre och förslag ges till vidare forskning. I sista kapitlet sammanfattas 

resultatet. Här finns också ett slutord. 
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2. Teori  
 

Detta kapitel behandlar den sociokulturella teorin som vi använt i studien. Under vår 

undersökning har vi utgått från den sociokulturella teorin vars grundtanke är att lärande sker 

via interaktion med andra i olika kollektiva verksamheter och att kommunikation mellan 

människor är avgörande i dessa lärprocesser (Säljö, 2000:22). Vidare använde vi oss av ett 

psykologiskt perspektiv för att få bättre förståelse för barns livsvärld och känslor. Där har vi 

utgått från de teorier som Brodin och Hylander (2002) samt Sommer (2005) lyfter fram. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Roger Säljö är professor i pedagogik och utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket 

innebär att människor lär genom kommunikation och samspel (2000:9). Säljös (2000:48) 

perspektiv bygger på Vygotskijs idéer. Lärandet kan se ut på olika sätt, enskilt eller i grupp 

och kan förändras över tid. Vi kan lära oss på olika sätt beroende på kultur (Säljö, 2000:13–

14). Hur omgivningen ser ut, vilka resurser och krav som finns har betydelse för hur vi lär. 

Människan är en kulturvarelse. I vardagen samspelar vi med varandra och tänker tillsammans 

(Säljö, 2000:17). 

 

Enligt Säljö (2000:24–26) finns det en föreställning i den kultur vi lever i, om att lärandet sker 

individuellt och för sig själv i varje persons hjärna. Det finns en uppfattning om att 

kunskaperna inhämtas och att det handlar om inlärning där kunskap lagras i hjärnan och vid 

behov kan plockas fram. Om läraren överför och förmedlar information till eleverna som 

mottar den blir det en enkelriktad kommunikation. Kunskap uppfattas ofta som neutral och 

sanningsenlig men ur ett sociokulturellt perspektiv anses kunskap vara resultatet av ett 

engagemang. Kunskapen skapas inte av en neutral observatör utan genom att handla i ett 

socialt sammanhang och på så sätt skapa en förståelse för sin omvärld (ibid.)  

 

Säljö (2000:34–35) anser att vi delar erfarenheter med varandra genom språket. Lärandet är 

alltså inte begränsat till vad vi själva upplevt personligen. I samspelet kan vi fråga varandra 

och låna information och färdigheter. Till stor del skapar våra sociala och kulturella 

erfarenheter vårt beteende och vårt sätt att kommunicera.  
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Säljö (2000:36) utgår från Vygotskij som menar att individen utvecklas genom en biologisk 

mognad då hon kan ingripa i omvärlden och kontrollera kroppen, men individen är också 

kommunikativ, fysiskt och verbalt, och strävar efter att samspela. Omvärlden kan se olika ut i 

olika kulturer och samhällen och uppfattas då på olika sätt av barnen, beroende på vilken 

kultur de lever i. I de miljöer där barn har materiella förutsättningar kan det materiella bli en 

stor del av leken och det kommunikativa. Det som kan skilja sig åt mellan olika kulturer är 

också vilka förväntningar som finns på barnet, t.ex. hur det ska agera. Säljö (2000:37) 

framhäver att genom kulturen skapas och kommuniceras kunskap och färdigheter. Individen 

blir delaktig i denna kunskap med hjälp av kommunikation. Utifrån det som andra talar om 

väljer barnet ut det som är viktigt och intressant. 

 

Säljö (2000:40–41) hävdar att det är i familjen den primära socialisationen sker och det är där 

de grundläggande färdigheterna förmedlas genom språk och olika regler när det gäller t.ex. att 

visa hänsyn och hur man samspelar. Relationen till familjen är mycket känslomässig och 

familjen vet oftast vad barnet har upplevt och kan återkoppla till olika händelser. I miljöer 

som är institutionaliserade, som t.ex. skolan, sker den sekundära socialisationen. Relationen 

till institutionen är inte som den till familjen. Läraren har inte så bred och djup uppfattning 

om barnet och hur barnet är utanför verksamheten. Lärandet och det sociala samspelet blir 

därför annorlunda. Hemma finns ingen synlig pedagogik (ibid.). Det finns ett närmare 

samband mellan instruktion och den färdighet som man möter. Lärandet sker så att säga i en 

pågående aktivitet. Säljö (2000:47) framhäver också att samtal i vardagen är viktigt för 

lärandet och skapar kunskap som formar individen.  

 

Leif Strandberg är legitimerad psykolog och har arbetat med skolpsykologi, skolutveckling 

lärar- och rektorsutbildning. Han ses som en av de mest konkreta uttolkarna av Vygotskijs 

sociokulturella teori om lärande. Strandberg betonar i sin bok bland annat att barn är från 

första början socialt kompetenta och att samspel mellan människor är en grundläggande 

förutsättning för människors lärande och utveckling (2006:47). Strandberg (2006:54) förklarar 

också att barn befinner sig i en utvecklingszon som kan överskridas i samarbete med vuxna 

eller andra duktiga barn, så att barnet lär sig och utvecklar sina förmågor vidare. Antagandet 

om den närmaste (proximala) utvecklingszonen är en av grundpelarna i Vygotskijs teori.  
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2.2 Psykologiskt perspektiv 
 

Psykologen Marianne Brodin tillsammans med psykolog och fil.dr och universitetslektor i 

psykologi Ingrid Hylander (2002:10–11) anser att känslor formar barns samspel med varandra 

och samspelet mellan barn och vuxna. Pedagogen kan bemöta barnens känslor på olika sätt 

t.ex. med bekräftelse eller genom att ignorera. Affekter, som är det kroppsliga uttrycket, 

vägleder oss genom att vi närmar oss det som är intressant och undviker det som skrämmer 

oss. Andra i omgivningen förstår och kan påverkas av affekterna från en människa. Den 

känslomässiga dialogen mellan människorna är ömsesidig och är en kommunikation som kan 

ske med och utan ord. Barnen kommunicerar ofta på detta sätt och utvecklar på så sätt 

självkänsla och social kompetens. Barnens känsloupplevelser behöver bli bekräftade. När 

barnet i kommunikation med andra upplever samspel och samförstånd kan barnet utveckla 

förmågan att förstå sig själv och andra (ibid.).  

 

Det finns en koppling mellan känslor och lärande. Det finns t.ex. en vilja att lära sig om det 

handlar om ett intresse som ger mycket glädje. Brodin och Hylander (2002:12–13) betonar att 

tankar och känslor hör samman och att lärande inte bara innebär att tänka. När barnet visar 

intresse för något innefattar det också känslor, t.ex. glädje, och barnet motiveras att lära sig.  

 

Brodin och Hylander (2002:40) beskriver vad som menas med intresseaffekt genom att 

hänvisa till andra forskare. Intresseaffekten är viktig i lärandet. Hjärnaktivitetens intensitet 

höjs av intresset vilket gör att det blir en förstärkning av intresset vilket i sin tur skapar nytt 

intresse. Vi har ett motivationssystem redan när vi föds som har betydelse för våra behov, 

t.ex. behovet av fysisk överlevnad. Ett annat behov som barnet har sedan födseln är att 

undersöka omvärlden med nyfikenhet, vilket har betydelse för kompetensutvecklingen. 

Barnet skapar också aktivt en mening med sin omvärld. Barnets aktivitet stimuleras av 

intresseaffekten. Eftersom intresseaffekten är så betydelsefull för lärandet är det viktigt att 

pedagogen tar tillvara barns intressen och utmanar barnet vidare för att hålla intresset vid liv 

(ibid.). Enligt Brodin och Hylander (2002:41-43) vet en pedagog med erfarenhet vad som 

intresserar barn, t.ex. det som barnet kan hantera och påverka väcker intresse. Barnen delar 

gärna intressen med andra. Barnen får då en bättre relation till varandra och det bildas en 

gemenskap. Att fokusera på och dela intresset tillsammans med barnet gör att ett lärande kan 

skapas utifrån intresset men också att barnet får en känslomässig bekräftelse.  
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Brodin och Hylander (2002: 44) påpekar att om det är svårt att upptäcka vad som intresserar 

en del barn är det viktigt att pedagogen är entusiastisk och kan väcka barnens intresse genom 

att vitalisera material. Om intresset ignoreras finns det risk att intresset försvinner. Självbilden 

kan ta skada om ens visade intresse för något blir feltolkad, t.ex. att ens nyfikenhet i 

utforskandet uppfattas som att man förstör. Enligt Brodin och Hylander (2002:93) är det 

viktigt med ömsesidigt intresse. Genom att ens egen existens uppmärksammas blir det också 

en bekräftelse på existensen. Genom att väcka en annan människas glädje väcks också ens 

egen glädje. Ömsesidighet i intresset och glädjen i ett positivt möte kan skapa en god 

självkänsla.  

 

Enligt Sommer (2005:43) visar undersökningar att barnet är försett med kompetens. 

Möjligtvis finns det då förutsättningar för att människan redan vid första kontakten med den 

sociala omvärlden börjar ta del av gemenskap med andra människor. Aktiviteten mellan 

barnet (och dess kompetens) och den sociala omvärlden är det som utmärker förhållandet 

emellan dem och som möjliggör utveckling av olika kompetenser. För utveckling är det 

viktigt med de personliga relationerna. Enligt Sommer (2005:99-100) är familjen viktig för 

barns utveckling – inte bara för aktiviteterna som görs tillsammans utan just för relationen 

barnet har med sin familj. Men förskolan är ett viktigt komplement till den mer känslomässiga 

familjen och hemmet. Sommer (2005:116) menar att hemmet och förskolan (och skola) är 

viktiga arenor för barnets utveckling. Barnet lär sig att bli en del av olika sociala situationer 

på ett aktivt sätt vilket kan kallas interaktiv kompetens. Sommer (2005:122–124) framhäver 

att barnet inte kan förhandla om allt då barnet deltar i sociala samspel som är arrangerade men 

barnet använder sig av de sociala möjligheterna och är med och skapar socialt samspel. 

Kompetensutveckling handlar främst om att kunna delta i det sociala och ingå i kulturen.  

 

3. Tidigare forskning 
 

Det finns inte, vad vi har kunnat hitta, någon studie i Sverige som behandlar just det syftet 

som vi har. Däremot finns det studier som behandlar liknande tema. I detta kapitel kommer vi 

att presentera dessa studier . 

 

Anette Sandberg som är docent i pedagogik och beteendevetaren Tuula Vuorinen (2007) har 

studerat hur förskollärare och föräldrar upplever samverkan mellan hem och förskola. 
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Sandberg och Vuorinen (2007:5) refererar sin studie till ett forskningsprojekt som handlar om 

samverkan mellan hem och förskola som gjorts vid Mälardalens högskola. Syftet med 

projektet var att undersöka hur samverkan på förskolan upplevs av föräldrar och förskollärare. 

Sandberg och Vuorinen (2007:5) genomförde sin studie genom att intervjua förskollärare och 

föräldrar dels enskilt, dels i fokusgrupper. Enligt Sandberg och Vuorinen (2007:121) är 

studien ett underlag för att reflektera vidare och inte för att ge en lösning på hur samverkan 

mellan förskola och hem ska fungera. Sandberg och Vuorinen (2007:121) tar mest upp brister 

i samverkan då detta ofta togs upp av förskollärare och föräldrar. Exempel på brister var bl.a. 

svårigheter med att förstå och hantera kulturella skillnader t.ex. olika syn på vilken roll 

personalen på förskolan har när det gäller fostran av barnen (Sandberg & Vuorinen, 

2007:102). Studien kom också fram till att förskolepersonalen ibland anser att föräldern är i 

behov av stöd i sin roll som förälder, och att föräldrarna ansåg sig själva vara de mest 

betydelsefulla för barnet (Sandberg & Vuorinen, 2007:121).  

 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007:94) menade förskollärarna i deras studie att 

förskolebarnen erbjuds ett annat kulturutbud, som inte förekommer i hemmet i lika stor 

utsträckning, och att förskolan på så sätt kompletterar hemmet. Exempel som de ger på 

hemmets kulturutbud är medias masskultur. Hur förskolan ska vara ett komplement till 

hemmet påverkas av att personalen har en föreställning av det liv som barnet har utanför 

förskolan (ibid.). Sandberg och Vuorinen (2007:94) hävdar att förskolläraren gör det möjligt 

för barnet att bara kunna vara och delta i fri lek och välja egna aktiviteter, om förskollärarens 

uppfattning är att familjen stressar barnet mycket med många aktiviteter.  

 

Pedagogen Ann Åberg (2005:5-6) delger sina erfarenheter om utvecklingen av sin förskola i 

boken Lyssnandets pedagogik där lektorn Hillevi Lenz Taguchi är gästförfattare. Åberg 

arbetar på en förskola i Bromma där den pedagogiska praktiken utvecklas. Hon lyfter bl.a. 

fram den ökade förståelsen för barns kunskapsväg med hjälp av pedagogisk dokumentation. 

Förståelsen ledde till att hennes förhållningssätt som pedagog ändrades. Åberg (2005:5) 

menar att förskolan är en plats där lärandet sker gemensamt och att det är en plats för 

demokrati (t.ex. delaktighet och lyssnande). Åberg ger exempel på förändringsarbetet i sin 

vardag ur ett praktiskt perspektiv. Hennes inspirationskälla är Reggio Emilias förskolor och 

de pedagogiska tankar som finns där (2005:6). Lektorn Lenz Taguchi (2005:6) arbetar på 

lärarhögskolan i Stockholm och har ett teoretiskt perspektiv i boken. Enligt Åberg och Lenz 

Taguchi (2005:10) är det viktigt att det skapas möjlighet för barnen att vara delaktiga i 
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vardagen. Vuxna kan vara mer fokuserade på kunskapsförmedling än att lyssna på barnens 

tankar. Att lyssna medvetet och vara ärligt nyfiken på vad barnen gör och vilka tankar de har 

är viktigt. För att skapa en demokratisk förskola behöver pedagogerna en bra ”hörstyrka”. 

Åberg och Lenz Taguchi (2002:44) framhäver betydelsen av mindre barngrupper. På Åbergs 

förskola formades möten för barnen där det fanns större förutsättning för att kunna lyssna, 

reflektera och diskutera om det som intresserade barnen. 

 

Marianne Brodin och Ingrid Hylander (2002:7) som vi presenterade närmare i teorikapitlet 

utförde en studie som handlar om hur barn utvecklar sina upplevelser om sig själva och sin 

självkänsla genom interaktion med andra människor. Utgångspunkt för deras forskning blev 

självpsykologin och det affektteoretiska perspektivet. Som metod för forskningen användes 

intervjuer och observationer. Brodin & Hylander (2002:13) ser pedagogernas samspel med 

barnen på förskolan som källan för barnens utveckling oavsett i vilka omständigheter det sker.  

 

Fil.dr Carina Fast är verksam både vid Institutionen för didaktik och vid Institutionen för 

utbildning, kultur och medier vid Uppsala universitet. Fast fokuserar i sina studier på barns 

skriftspråkliga aktiviteter och dess betydelse för barns språkutveckling. Bland annat berör 

hennes forskning populärkulturens betydelse för barn och deras livsvärld. I sin avhandling 

beskriver Fast (2007:99) begreppet populärkultur som en kultur producerad för många 

människor. Hon hänvisar i sin text till andra författare, som ser på populärkultur som om den 

står i motsats till finkultur, och som därmed anses mindre värd. För barn är dock 

populärkulturen en källa till stor glädje (Fast, 2008:107), och den frågar inte efter de vuxnas 

nyttoaspekt. Fast (2008:139–141) framhåller flera positiva aspekter av populärkultur genom 

att påpeka att pedagoger kan utnyttja populärkultur på ett bra sätt i verksamheten, t.ex. som en 

utgångspunkt för dialog om negativa sidor inom populärkulturen, eller som hjälpmedel för att 

försöka involvera barn som annars är svåra att nå. Om läraren skaffar sig kunskap om 

populärkultur kan han koppla barns erfarenheter från informella miljöer till verksamhetens 

innehåll (ibid.). Fast använde sig av etnografiska metoder i sin forskning, då hon studerade, 

intervjuade och observerade barn och deras skriv- och läslärning under längre perioder (tre 

år). Resultaten av Fasts studier visade att barnen tack vare populärkultur och medier kunde 

läsa och skriva i hög grad långt innan de började på skolan (2008: 151). 

 

Annica Löfdahl är fil. dr i pedagogik och forskare vid Karlstads universitet. Löfdahls studie 

(2004:7) handlar om barnens lek i förskolan med fokus på hur de kulturella och sociala 
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aspekterna av barns lekar påverkar deras meningskapande. Huvudfrågorna för Löfdahls 

undersökning var vilka kunskaper och färdigheter barnen uttrycker i leken och hur barnen 

skapar gemensam mening. Som utgångspunkt tog Löfdahl att barnen är kompetenta och 

kapabla att göra egna antaganden om omvärlden. I sin studie använde Löfdahl observation av 

lekar och intervjuer med barn som forskningsmetoder, och hon utgick från ett sociokulturellt 

perspektiv. Löfdahl (2004:29) betonar att kompetenta barn ska betraktas som medskapare till 

sin kunskap, kultur och identitet. Barn deltar aktivt i skapandet av sina egna liv och 

omgivande samhällen. Barn lär av varandra i leken och genom den skapar de kunskap genom 

tolkning av andras och egna handlingar och som följd ökar deras utvecklingsnivå (Löfdahl, 

2004:22). 

 

Fil. dr Anna Sparrman är forskare och lärare vid tema Barn, Linköpings universitet. Hennes 

forskning fokuserar på barns och ungdomars vardagliga meningskapande kring visuella 

kulturer med inriktning mot medier, konsumtion och sexualitet. I Sparrmans text (2006:29) 

hittar vi också hennes tolkning av definition av populärkultur som att den ofta är kopplad till 

svaghet, kroppsfixering eller flärd, medan finkultur anses associera kunskap och tanke. Men 

hon påpekar också att denna konflikt snarare uppstår i vuxenvärlden, dvs. att vuxna har större 

problem med fördomar kring populärkultur än barn (ibid.). Vuxna tolkar enligt Sparrman ( 

2006:24) ofta de populärkulturella produkterna från deras perspektiv utan att ta reda på hur 

barnen ser på dessa produkter och till vad barnen använder dem. I sin studie definierar 

Sparrman (2006:27–29) skillnaden mellan barnkultur och barns kultur. Med barnkultur 

menas kultur som är skapad för barn av vuxna, medan i barns kultur är barnen medskapare av 

kulturen, dvs. att barn skapar produkter tillsammans med kompisar. Sparrmans syfte med 

studien är att förstå barns kultur men hon betonar att barns kultur alltid uppstår i dialog med 

en omgivande barnkultur (Sparrman, 2006:27). Även hon använder i sin forskning kvalitativa 

metoder som intervju och observation. 

 

Margareta Rönnberg är fil. dr och film- och barnkulturforskare. Hennes forskning fokuserar 

på barn och bildmedia. Rönnbergs inställning till populärkultur är positiv till skillnad från en 

allmänt negativ bild om populärkultur som riktar sig mot barn. Enligt vuxna är barns kultur 

förenklad, ytlig eller torftig men Rönnberg (1997:54–55) påstår att det är för att program eller 

andra populärkulturella produkter inte är avsedda för vuxna.  Rönnberg (1997:93) ser TV-

tittande som inspirationskälla till barns lek, där barn inte leker slaviskt efter TV-programmen 

utan de blandar TV-handlingar med sina egna erfarenheter från vardagen. Barn kombinerar 
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enligt Rönnberg gamla lekar med nya idéer från populärkultur i sina fantasilekar. Rönnberg 

rekommenderar i slutet av sin bok både för föräldrar och för förskolepersonal att försöka 

förstå barns perspektiv på populärkultur genom att personalen (och föräldrarna) tar sig tid till 

att verkligen iaktta och lyssna på barnen, både när de tittar på TV/film och när de leker eller 

samtalar utifrån media (Rönnberg, 1997:260). 

 

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson är verksamma vid 

Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Deras studier handlar om 

förskolan som lärandemiljö för barn. Sheridan m.fl. (2002:29) studerar förskolans kvalitet 

genom att fokusera på hur lärare och barn samspelar för att skapa nya kunskaper och 

pedagogernas kompetens att sammanföra förskolans målsättningar (läroplan) med barnens 

idéer. Även här presenteras barn som socialt kompetenta aktörer som genom samspel med 

andra är kapabla att skapa mening och förstå fenomen och situationer som de är involverade i 

(ibid.). Forskarna använde olika metoder i sina studier, bl.a. enkätundersökning och 

observationer. Resultatet av undersökningen lyfter fram skillnader i kommunikation och 

samspel mellan pedagoger och barn på olika förskolor.  

 

4. Metod 
 

I detta kapitel går vi igenom metoderna för vår undersökning. Vi har valt att använda oss av 

kvalitativa metoder för insamling av data för vår undersökning. De största fördelarna med 

kvalitativa metoder är dels att de går att anpassa efter situationen och hur undersökningen 

utvecklar sig och dels att det går att samla in data så länge det behövs. Kvalitativa metoder går 

också bra att kombinera med andra metoder, både kvalitativa och kvantitativa (Eliasson 

2006:27; Einarsson & Hammar Chiriac 2002:23). Dessutom hade vi frihet att välja vilken 

nivå vi ska lägga oss på, dvs. hur bred eller djup studie vi ville utföra för att nå 

undersökningens syfte på det bästa sättet (Eliasson 2006:27). Vi bestämde oss för att använda 

de två vanligaste kvalitativa metoderna, nämligen observationer och intervjuer. Förutom 

litteratur, tidigare forskning och olika teorier kring temat, har dessa två metoder legat som 

huvudunderlag för vår forskning och vårt examensarbete. Vi kommer nu beskriva våra 

metoder, vilka karakteristiska drag de har och varför vi använde dem. 
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4.1 Intervjuer 
 

Vi intervjuade sju pedagoger som arbetar på två olika avdelningar på en förskola.  Med 

pedagoger menar vi både förskollärare och barnskötare. Det vi ville ta reda på var 

pedagogernas uppfattning och inställning till de impulser som kommer från barnen själva och 

som har sitt ursprung i andra – informella –  miljöer än förskolan (hemmet, danslektioner, 

simskola etc.). Upplever pedagogerna dessa impulser som en tillgång för barns utveckling 

(t.ex. språkutveckling, motorik, kunskaper om något tema) och samspel med andra, både barn 

och vuxna? Lyfter pedagoger fram och vidareutvecklar barnens idéer i förskolans vardag? 

Fördelen med intervjumetoden är att det går att anpassa intervjun efter situationen och hur 

undersökningen utvecklar sig (Eliasson, 2006:27). Vi kunde t.ex. anpassa oss med intervjutid 

efter den intervjuade personens arbetstid eller eventuellt sjukdom, osv.  

 

Ett hjälpmedel för våra intervjuer blev det som kallas intervjuguide (se bilaga 3), som 

egentligen är ett manus som strukturerar intervjuns förlopp. Vi valde att göra en 

halvstrukturerad forskningsintervju, dvs. vi sökte förståelse av teman i den levda 

vardagsvärlden ur de intervjuade pedagogernas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 

2009:43). Halvstrukturerad intervju kan man förstå som ett slags vardagssamtal som 

innehåller ett syfte och en särskild teknik. Denna typ av intervju är inte ett helt öppet 

vardagssamtal men inte heller ett slutet frågeformulär (ibid.). I den halvstrukturerade 

intervjun kan intervjuguiden innefatta flera frågor för att gå igenom och täcka in flera 

områden. Intervjuaren kan gå på djupet i vissa frågor i intervjuguiden, förtydliga dem och 

följa dem så långt den intervjuade medger (Eliasson 2006:26).  

 

I vår intervjuguide valde vi att ha tre temadelar för att täcka in flera områden. Första delen 

berörde samarbete med hemmet för att undersöka om pedagogerna den vägen får kunskap om 

barns intressen utanför förskolan. Andra delen av intervjun handlade om hur pedagogerna 

lyfter fram barns intressen från informella lärmiljöer. I sista delen ställdes frågor om 

pedagogernas inställning till ett barns intresse som innefattar populärkultur. Vi valde att 

anteckna och spela in intervjuerna på bandspelare. En fördel med bandspelare är att det ger 

möjlighet att citera intervjuade personer ordagrant om det är relevant i analysen, och 

forskaren kan gå tillbaka till inspelningarna om det skulle behövas för att t.ex. tydliggöra 

några uttalanden i intervjun. Som nackdel kan ses att det tar tid att transkribera alla intervjuer 

(Eliasson 2006:25).  
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För att inte eventuellt tappa bort viktiga tankar som intervjuade pedagoger uttryckte valde vi 

att spela in intervjuerna trots att det skulle ta mer tid att skriva ut. Med inspelning ville vi 

undvika att anteckningar under intervjun försvårar samtalets förlopp, dvs. att det tar tid när 

man ska skriva svar och möjligtvis skapa ett visst obehag, att t.ex. ögonkontakt försvinner och 

samtalskänslan begränsas på det sättet.   

 

4.2 Observationer 
 

Förutom intervjuer gjorde vi ett antal observationer på båda avdelningarna på förskolan för att 

dokumentera och tolka pedagogernas beteende i verksamheten, dvs. om det som sagts i 

intervjun också kan tolkas som överensstämmande med vad som sker i verksamheten. Enligt 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002:23) ses observation som en pålitlig metod att samla in 

data om grupper av människor. Metoden är inte avhängig av vad personer säger att de gör 

eller tänker utan observation visar och bygger på vad som faktiskt händer (ibid.). Fördelen 

med denna metod var att undersökningspersonerna (i vår studie pedagoger och barn) gav 

information kring vårt syfte genom sitt handlande, dessutom kunde vi studera andra typer av 

information som icke-verbalt beteende (kroppsspråk) eller omedvetna processer som hände i 

gruppen (ibid.).  

 

I vår undersökning använde vi en teorigenererande observation som tar utgångspunkt i 

empirin (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002:18). Det betyder att vi försökte generera ny 

kunskap inom vår frågeställning. Samtidigt höll vi oss till en hög grad av struktur av 

observationerna, dvs. vi förberedde ett observationsschema (se bilaga 4) där vi definierade de 

kriterier och situationer som vi ville fokusera på (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002:119). 

 

Vi använde oss av anteckningar under observationerna, eftersom vi ville behålla naturlighet i 

pedagogernas beteende så långt det gick. Vår uppfattning var att en kamera skulle kunna 

påverka pedagogernas naturliga beteende. Även Einarsson och Hammar Chiriac (2002:25) 

skriver att en nackdel med tekniska hjälpmedel kan vara att t.ex. en kamera kan upplevas av 

undersökningspersoner som en viss form av hot eller obehag. Dessutom fanns en risk att vi 

samlade på sig mycket mer material än vi behövde och det kunde bli krävande att bearbeta 

materialet. Å andra sidan är videoinspelning ett smidigt sätt att fånga helheten, registrera t.ex. 

tystnader, pauser, kroppsspråk. Forskaren kan också gå tillbaka och se insamlade data om och 
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om igen, medan anteckningar kan begränsa möjligheten till detta (ibid.).  Men vi har ändå valt 

enbart anteckningar.  

 

Vi anser att vår observatörsroll liknade den som både Eliasson (2006:23) och Einarsson och 

Hammar Chiriac (2002:27) beskriver som deltagande observatör, dvs. att vi var närvarande i 

miljön men vi deltog inte aktivt i gruppen och omgivningen, vi koncentrerade vår 

uppmärksamhet på att göra observationer och dokumentera dem med hjälp av anteckningar. 

Dessa primärdata, dvs. de som vi själv har samlat in, analyserade vi och tolkade med hjälp av 

teori, tidigare forskning och litteratur som vi nämnde i teoridelen ovan. Vi var medvetna om 

att vår närvaro på ett visst sätt kunde påverka den observerade gruppen. Detta påpekar också 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002:27).  

 

Enligt vårt observationsschema koncentrerade vi oss på situationer där barns intressen från 

informella miljöer (hemmet, fritidsaktivitet) eller populärkultur (musik, filmfigurer) kommer 

fram och hur pedagogerna agerar i dessa situationer. Genom att vi båda observerade samma 

grupp vid samma tillfälle förstärktes reliabiliteten. Reliabilitet handlar om överensstämmelse 

mellan forskningsfråga, datainsamling och analys (Einarsson & Hammar Chiriac 2002:42). 

Reliabiliteten hos observationer kan förstärkas med att kontinuerligt skriva ned vad man gör 

och vilka metodologiska och analytiska överväganden forskare arbetar med under 

studien/observationen (Einarsson & Hammar Chiriac 2002:43).  

 

Utifrån vårt observationsschema valde vi ut relevanta situationer. Med relevanta menar vi 

sådana situationer där pedagoger och barn samtalar eller gör en aktivitet som sker med en 

koppling till barns intressen och informella lärmiljöer. De situationer som vi observerade var 

t.ex. lämning på morgonen, frukost, fri lek och aktiviteter. Vi valde dessa situationer för att få 

möjlighet till att få syn på hur samtalen och aktiviteterna kring barns intressen kan se ut vid 

olika vardagliga händelser. Vi anser att observationsschemat hjälpte oss att öka validiteten 

hos våra observationer. Med validiteten menar Kvale och Brinkmann (2009:264) att en 

undersökningsmetod studerar vad den utger sig för att studera. 

 

Vi tog också hänsyn till när pedagogerna ansåg att det var lämpligt att komma och observera, 

eftersom de ibland hade annat inplanerat vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att observera 

då. Förmiddagen var också lämpligast då det var fler barn på förskolan. Vi var medvetna om 
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att just när vi observerar behöver det inte uppstå en situation där barnets intressen hemifrån 

lyfts fram. Det betyder inte att det inte händer vid andra tillfällen. 

 

4.3 Urval  
 

I vår studie tänkte vi från början genomföra intervjuer och observationer på flera förskolor. 

Efterhand fick vi ändra våra planer med hänsyn till att förberedelse, insamling av data och  

analys av data är tidsmässigt väldigt omfattande. Vi valde istället att göra vår undersökning på 

två avdelningar i en och samma förskola. På båda avdelningarna vistas barn i åldern ett till 

fem år. Under vår undersökning intervjuade vi sammanlagt sju pedagoger (både förskollärare 

och barnskötare). 

 

4.4 Etik 
 

För att uppfylla de fyra huvudkraven på forskningens etik som Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver i Forskningsetiska principer så bra som möjligt valde vi att först kontakta förskolan 

och pedagogerna och fråga om de vill delta i forskningen överhuvudtaget. Sedan skickade vi 

ett informationsbrev (se bilaga 1) för att informera pedagoger om undersökningssyfte, hur vi 

tänkte genomföra undersökningen och om deras deltagande (informationskrav). I brevet 

förklarade vi bl.a. hur vi ska bearbeta insamlade data på ett konfidentiellt sätt 

(konfidentialitetskrav), dvs. att informationen som vi erhöll under intervjuerna inte kommer 

att avslöjas för någon på ett sätt som skulle möjliggöra att spåra informationer till den 

intervjuade personen (Denscombe, 2004:218). Vi ansåg att vår undersökning inte skulle 

framkalla eller behandla konflikter, därför nöjde vi oss med ett muntligt informerat samtycke 

från berörda intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 2009:87).  

 

Angående planerade observationer av barn lämnade vi blanketter till vårdnadshavare för 

godkännande av observationerna (se bilaga 2), där vi förklarade vårt syfte med 

observationerna och försäkrade att barnens identitet inte blir avslöjad (samtyckeskravet). Vi 

har valt att skydda pedagogernas och barnens identitet genom att använda pseudonymer både 

på plats och på personer (Denscombe, 2004:219). Det sista kravet som Vetenskapsrådet 

(2002:6) nämner är nyttjandekravet som vi uppfyllde genom att använda insamlade data bara 

för vårt forskningsändamål. Vi ska inte använda materialet till annat än vårt examensarbete 
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och vi ska inte visa eller låna ut vårt material för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 

2002:14).  

4.5 Material 

4.5.1 Intervjuer 

Det material vi har samlat in består av intervjuer och observationer. Vi har intervjuat sju 

pedagoger. Vi har gjort transkriberingar av alla intervjuer för att underlätta analys, dvs. vi 

behöver inte lyssna på bandspelaren om och om igen utan har alla svaren i textform framför 

oss. Frågorna vi ställde i intervjuerna handlade om förskolans samarbete med hemmet, 

barnens intressen som de har hemma och i andra informella lärmiljöer och vad pedagogerna 

har för uppfattning om populärkultur. Vi kopplade ofta frågorna till om pedagogerna lyfte 

fram barnens intressen enskilt med barnet eller om det skedde i samspel med andra barn. 

Dessutom ville vi veta om pedagogerna vidareutvecklar barnens berättande om sitt intresse 

och gör en aktivitet på förskolan där intresset kommer i fokus. 

 

Pedagogerna svarade ganska likartat på frågorna men kom med olika exempel på hur de 

fångar upp barnen och deras intressen. Intressen lyfts fram både enskilt med barnen och i 

grupp. Då föräldrar lämnar barnet på morgonen samtalar pedagogen med barnet och då 

händer det att de pratar om vad barnet gjort hemma och intressen lyfts fram. Ibland kan det 

vara flera barn som delar ett intresse och samtalar med varandra och pedagogen. Det händer 

att det görs en aktivitet kring barnens intressen t.ex. barnen har ett intresse för 

melodifestivalen och leker att de gör melodifestivalen på förskolan. Leken vidareutvecklas till 

uppvisning för barn, pedagoger och föräldrar. Ett annat exempel som kom fram i intervjuerna 

var att ett barn hade stort intresse för ugglor som visade sig genom att hon ofta ritade ugglor 

och föräldrarna berättade också att hon gillar ugglor. Förskolan (båda avdelningarna) hade 

hittat tips på hur man kunde göra egna ugglor. Den avdelningen, med barnet som har intresset 

för ugglor, kom då att tänka på att de på detta sätt kunde vidareutveckla barnets intresse och 

även få med de andra barnen. Förutom att tillverka egna ugglor så lånade de böcker om 

ugglor och pratade om hur ugglor kan se ut. 

4.5.2 Observationer 

Vi observerade barn och pedagoger under åtta dagar på förskolan. Detta skedde på morgonen 

och/eller förmiddagen och vi observerade vid olika tillfällen. Vi ville komplettera våra 

intervjuer med observationer för att se om barnens intressen synliggörs i verksamheten och på 

vilket sätt.  
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Exempel på det vi såg i våra observationer var att barnen hade tryck på sina tröjor (från 

filmen Bilar) som de gärna ville samtala om med både pedagoger och barn. Det vi också såg i 

våra observationer var att intressen som dans lyftes fram, men också olika upplevelser barnet 

har utanför förskolan som barnet får ett intresse för och gärna vill berätta om. 

 

Vi använde oss av ett observationsschema för att förenkla analys av observationerna. I 

schemat har vi antecknat vad och när ett fenomen hände, vilka som observerades (barn och 

pedagoger) och på vilket sätt de inblandade reagerade i situationen. Det kunde t.ex. vara ett 

barn som pratade om någonting hemifrån och då observerade vi också hur andra barn och 

pedagoger reagerade på det barnet berättade och om det ledde till någon aktivitet. Schemat 

har vi kompletterat med en mer detaljerad beskrivning av situationerna som vi har observerat. 

 

Huvudmaterialet för vår analys är intervjuerna där det tydligt framkom om och hur de lyfter 

fram barns intressen från informella lärmiljöer. I observationerna blev det inte lika tydligt hur 

barns intresse synliggörs och utvecklas i verksamheten, men detta material används som 

komplement till intervjuerna. 

 

4.6 Analysmetod 
 

Utgångspunkten för analysen av vårt material var teorier som sociokulturellt perspektiv som 

fokuserar på kommunikation och samspel. Vi kopplade också analysen till tidigare forskning 

med liknande syfte. Vi valde att göra en analys enligt Kvales och Brinkmanns (2009: 217-

219) beskrivning av intervjuanalys med fokus på meningen. Vi kategoriserade pedagogernas 

svar (t.ex. positiv eller negativ inställning till populärkultur) som kommit fram under 

intervjuerna och som sedan analyserades. Vi har utgått ifrån vad enskilda eller flera 

pedagoger har sagt och inte specifikt utifrån vilken avdelning de arbetar på. Observationerna 

har vi analyserat genom att sortera olika situationer enligt deras relevans för vårt syfte, dvs. 

att vi valde ut situationer som handlade om intressen eller populärkultur och kompletterade 

våra intervjuer med observationer. 
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4.7  Granskning av metoden   
 

Från början tänkte vi jämföra de två avdelningarna i analysen men efter att vi genomfört 

intervjuerna upptäckte vi att det var mer intressant att analysera de enskilda pedagogernas 

tankar och inte jämföra specifika avdelningar.  

Vi kunde kanske använt oss av enkätundersökning men av föreläsningarna kring 

undersökningsmetoder kom vi på att antal svarande personer borde vara större än vi planerat i 

vår studie, för att öka reliabiliteten. 

5. Resultat 
 

Vi har valt att dela in resultatkapitlet i två delar där vi först analyserar hur pedagogerna lyfte 

fram barns intressen från informella lärmiljöer för att sedan i nästa del fördjupa oss mer i 

pedagogernas förhållningssätt till barns intressen när de innefattar populärkultur. Delarna är i 

sin tur indelade i olika underavsnitt. Analyserna utgår från både våra intervjuer och 

observationer. Alla namn i analysen är fiktiva. 

 

5.1 Hur lyfter pedagogerna i förskolan fram barnets intressen från 

informella lärmiljöer?  
 

Första delen i detta kapitel behandlar hur pedagogerna på förskolan lyfter fram 

förskolebarnens olika intressen som de också har i informella miljöer. Vi börjar med att 

redogöra för hur pedagogerna fick kunskap om barnens intressen för att sedan gå in på hur 

pedagogerna uppmärksammar och vidareutvecklar deras intressen. Samspelets betydelse för 

barnens intressen tas också upp då ett barns intresse kan intressera andra barn. Samspelet sker 

antingen mellan pedagog och barn eller sinsemellan barnen. Intressen som vi lyfter fram är 

bl.a. dans, hockey och kläder men också det som vi och pedagogerna kallar upplevelser som 

t.ex. att vara på äventyrslandet eller ha picknick på stranden. Även om pedagogerna upplever 

att det är svårt så försöker de lyfta fram varje barns intresse. 

5.1.1 Hur pedagogerna får kunskap om barns intressen 

Det vanligaste enligt våra intervjusvar och observationer var att pedagogerna fick kunskap om 

barns intressen via samtal. Antingen tog barnen initiativ till att berätta eller så frågade 

pedagogen. Då barnen delade med sig av sina intressen på förskolan brukade pedagogerna 

samtala om det genom att t.ex. ställa frågor för att barnet skulle berätta mer. Samtalen uppstod 
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i alla situationer i förskolans vardag t.ex. i hallen vid lämning och hämtning, i matsituationer, 

fri lek etc. Under intervjun sa pedagogen Sandra: 

 
(Exempel 1.) 

De berättar ju mycket vad de gör, vad de ska göra, aktiviteter de har utanför förskolan… 

Sandra 

 

Barnens intressen lyftes fram i vardagssamtal och enligt Säljö (2000:47) är vardagssamtal 

viktigt för lärandet. Det skapar kunskap som individen formas av. 

5.1.2  Hur pedagogerna uppmärksammar barnens intressen 

Under våra observationer såg vi flera exempel på pedagogernas samtal med barnen som 

handlade om intressen och upplevelser. Vid ett tillfälle satt Kalle på en grävskopa i sandlådan 

och grävde ett hål och pedagogen Lina stod bredvid. Kalle berättade att han grävde fjärrvärme 

som morfar skulle ha i sitt hus. 

 
(Exempel 2.) 

Lina:  Ja du har ju sett när morfar har satt fjärrvärme i huset. 

Kalle:  Jag gräver ner i marken. Jag ska gräva och så kommer det värme i huset. 

Lina:  Du måste ha ett rör. 

Kalle hämtade ett rör och fortsatte att gräva fjärrvärme. Lina och pojken samtalade om vad han 

gjorde. Tre barn kom fram och ville också gräva. 

Lina:  Ni får vänta tills han är klar. 

Kalle:  Det tar lång tid. 

Barnen gick och Lina och Kalle samtalade inte mer. Kalle fortsatte att gräva. 

 

Linas intresse för vad Kalle berättade kan liknas vid det som Åberg och Lenz Taguchi 

(2005:10) betonar som viktigt att tänka på som pedagog t.ex. att lyssna medvetet och vara 

ärligt nyfiken på barnens tankar och vad de gör. Lina visade intresse och nyfikenhet på det 

Kalle sa och gjorde genom att lyssna på det Kalle berättade och förde samtalet vidare. Enligt 

Åberg och Lenz Taguchi (ibid.) kan vuxna vara mer inriktade på att förmedla sin kunskap än 

att lyssna på de tankar som barnen har och därför behöver pedagoger en bra ”hörstyrka” för 

att skapa en demokratisk förskola. Lina var mer inriktad på vad Kalle berättade även om hon 

under samtalet påpekade att han måste ha ett rör. Lina förmedlade annars inte sin kunskap om 

fjärrvärme utan Kalles kunskap om fjärrvärme lyftes fram. Han fick också möjlighet att ta den 

tid han behövde för att gräva färdigt. 
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Enligt Brodin och Hylander (2002:10) formas barns samspel (med både barn och vuxna) av 

känslor. Barnens känslor kan bemötas på olika sätt av pedagogen. Det kan ske genom att 

barnet bekräftas eller ignoreras. Ett exempel på att pedagogerna bekräftar barnen är när 

Sandra berättade om att de har en pojke som går på hockeyskola på söndagar och varje 

måndagsmorgon när han kommer till förskolan berättar han att han varit där. Sandra ställer 

alltid frågor till honom då, t.ex. vad han gör på hockeyn, vad han har på sig osv. Det är så 

härligt, man ser att han brinner för detta berättade Sandra under intervjun. 

 

Sandra tog bl.a. gympa som ett exempel på barns intressen som lyfts fram i form av samtal 

men där barnen också visar hur de gör olika rörelser. I våra observationer fick vi möjlighet att 

se att gymnastiken lyftes fram och att det kopplades till barnens fritidsaktiviteter. När barnen 

skulle ha gympa till en bamseskiva samtalade Sandra med barnen innan de satte igång med 

gympan. 

 
(Exempel 3.) 

Sandra: Hur många går på gympa? 

Fem barn av sju räckte upp handen. Anna och Lisa berättade att de går på samma gympa. 

Sandra:  Vad gör ni på gympan? 

Anna och Lisa satte sig ner och gick på alla fyra (kräftgång): 

Anna:  Vi går baklänges. 

Sandra: Vilken dag går ni på gympan? 

Anna och Lisa:    Lördagar. 

De andra barnen pratade också på samma gång. 

Sandra:  Var ligger gympan? 

Lisa:  Vid affären. 

Sandra vände sig till Karin: När har du gympa? 

Karin:  Måndagar. 

Sandra:  Var ligger gympan? 

Karin:  Vet inte. 

Sandra:  Är den inte på skolan? 

Karin:  Ja det är den! 

Sandra frågade sedan de andra barnen om de går på gympa. 

Erika:  Jag går inte på gympa. 

Sandra:  Mamma och pappa berättade att du brukade göra bamsegympa hemma. Med 

mamma och pappa. 

Erika nickade och log. 
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Detta samtal mellan pedagog och barn kan liknas vid det som Säljö (2000:25–26) menar med 

att kunskap skapas i ett socialt sammanhang för att få större förståelse för sin omvärld. Sandra 

gjorde det möjligt för barngruppen att berätta om sitt intresse för gympa, delge denna kunskap 

till varandra och då göra det möjligt för barnen att få en större förståelse för omvärlden. Säljö 

(ibid.) menar på att ur ett sociokulturellt perspektiv är engagemang det som resulterar i 

kunskap och inte neutralitet som kunskap brukar uppfattas. Det blir annars en enkelriktad 

kommunikation om läraren bara överför information till elever som bara mottar den. I 

kommunikationen i samtalet om gympa visade både Sandra och barn engagemang genom 

visat intresse att samtala. Sandra berättade själv om att ett av barnen, Erika, gör bamsegympa 

hemma men fick också respons från Erika då hon nickade och log. Sandra ställde annars 

frågor till barnen så att de själva fick möjlighet att berätta vilket gjorde att samtalet inte blev 

en enkelriktad kommunikation. 

5.1.3  Hur pedagogerna utmanade och vidareutvecklade barns intressen 

I intervjuerna berättade pedagogerna att det händer att de spinner vidare på samtalet genom att 

göra en aktivitet och utmana barnet vidare. Sandra sa att: 

 
 

(Exempel 4.) 

Om de kommer och berättar något hemifrån så fångar vi ju upp det. Vi avfärdar ju inte det utan 

spinner vidare på det. 

Sandra 

 

Pedagogerna kom med flera exempel i intervjuerna på hur de spinner vidare på barns intresse 

för att utveckla deras färdigheter. Även Strandberg (2006:54) framhåller att barn kan 

överskrida sina aktuella förmågor med hjälp av en vuxen eller en duktig kompis. Exempel på 

barns intressen som pedagogerna särskilt lyfte fram var dans och gympa. Flera av barnen hade 

detta som fritidsaktivitet och det är något som pedagoger och barn ofta samtalade om. Båda 

avdelningarna hade utvecklat barnens dansintresse genom att barnen fick skapa en egen 

melodifestival som blev en sång- och dansuppvisning för föräldrarna. Brodin och Hylander 

(2002:40) betonar att skickliga pedagoger för barns intresse vidare genom att tillbringa nya 

utmaningar och idéer till det som barn visar intresse för. 

 

Sandra berättade om ett annat exempel på att de vidareutvecklar barnens intresse. En flicka på 

hennes avdelning var intresserad av ugglor. Detta berättade hennes föräldrar men det 
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framgick också genom att hon bl.a. ofta ritade ugglor och pedagogerna uppmuntrade detta 

intresse. Pedagogerna på båda avdelningarna fick tips på hur de kunde skapa egna ugglor och 

då tyckte pedagogerna på flickans avdelning att genom att göra dessa ugglor fångade de 

samtidigt upp flickans intresse. De utvecklade aktiviteten till att låna böcker om ugglor på 

biblioteket. 

 

Pedagogen Mona berättade om att hon försökte locka in flickan i målarrummet och göra 

ugglor. Hon ville inte men gick ändå in för att kolla. Andra barn kom in och ville göra ugglor. 

Mona och barnen använde internet till att ta reda på hur olika sorters ugglor ser ut och 

tillsammans mätte de ugglornas vingbredd. När barnen skulle ha gympa ville flickan göra 

ugglor och Mona tyckte det var viktigt att uppmuntra flickans initiativ och istället för att vara 

med på gympa fick flickan göra en uggla. Enligt Brodin och Hylander (2002:44) kan det vara 

svårt att upptäcka en del barns intressen men att det då är viktigt att pedagogen visar 

entusiasm och väcker intresse hos barnen genom att materialet vitaliseras. 

 

Mona berättade att de har en flicka som har ett klädintresse, speciellt klänningar. I ett av 

rummen fanns det plastdinosaurier i en balja med sand för barnen att leka med. Mona och 

flickan kom på idén att göra klänningar till dinosaurierna. Detta var något vi också 

uppmärksammade när vi observerade. Mona föreslog att de skulle fortsätta med klänningarna 

och valde ut tyger som de tillverkade klänningar av. Sedan klädde de på dinosaurierna. Andra 

barn lockades då att leka med dinosaurierna. 

5.1.4 Hur barns intressen lyfts fram i samspel 

Pedagogerna ansåg i intervjun att de lyfter fram barnens intressen både enskilt och i grupp. 

När det sker enskilt är det ofta i form av samtal i samspel med en pedagog men i vissa fall 

leder det till att andra barn blir nyfikna och intresset väcks även hos dem. Pedagogen Carina 

berättade under intervjun om en flicka på förskolan som börjat på gympa och ville öva på att 

stå på händer. Carina berättade att pedagogerna då tog fram en gymnastikmadrass och andra 

barn blev lockade att vara med. Pedagogerna gjorde då aktiviteter kring det här. De fick även 

tag i en bänk till att gå balansgång på. Carina sa att de på så sätt använde flickans intresse till 

att göra aktiviteter och att dessa aktiviteter ledde till att två andra barn också ville börja på 

gympa. Detta exempel från intervjun med Carina kan kopplas till det Säljö (2000:9) 

framhäver, att människor lär sig genom att kommunicera och samspela. Flickan fick möjlighet 

att utveckla sitt intresse på förskolan och då fler barn ville vara med blev det i samspel med 



24 

andra. Säljö (2000:17) hävdar att det som har betydelse för hur vi lär är vilken kultur vi lever 

i, hur omgivningen ser ut och vilka resurser och krav som finns. Pedagogerna i detta exempel 

skapade möjlighet för lärande genom att göra gympaaktiviteter och ta fram material såsom 

madrass och bänk. 

 

Ett exempel som ofta togs upp i intervjun då det handlade om hur barnets intressen lyfts fram 

i sampel var att det ofta sker i musiksammanhang. Lina berättade: 

 

(Exempel 5.)  

Som här om året, då satt de här inne med en pedagog och åt lunch och började prata om någon låt 

som de tog från datorn och det utmynnade till slut till ett Rocktema. Barnen delade upp sig, några 

spelade låtsasgitarr, några ville dansa och det blev en hel grupp som blev involverad. Det blev så 

stort så att vi spelade in musik och lånade gympasalen på skolan, de uppträdde för de andra barnen 

(från andra avd.) och sedan för föräldrar. Så då blev det någonting stort. 

Lina 

 

Carina gav exempel på när hon lyfte fram barnens intressen enskilt (i samspel med pedagogen 

men utan andra barn): 

 

(Exempel 6.) 

Vi håller på att jobba med ett vattenprojekt som precis har börjat. Vi har en tjej som precis har 

börjat på simskola, vi pratade om vattnets färg och att det är genomskinligt. Vi kollar och samlar 

vatten och så här…(barnet säger då): Jo, men på simskolan vet du där är vatten ju grönt. (ped.) Är 

det grönt där? (barn) Joo... (ped.) Är det verkligen grönt? (barn) Ja, det är det. Så tittar vi på 

vattnet och efter ett tag säger hon: Nej men det är inte grönt, men bottnen i bassängen den är målat 

i grönt. Då pratade vi om simskolan.    

Carina 

 

Sedan berättade Carina om en annan flicka som hade svårt att förklara hur hon hoppade i 

bassängen på simskolan. Carina föreslog då att hon kunde ta med sig kameran till simskolan 

och be sin pappa ta bilder på henne när hon hoppade i vattnet och sedan visa bilderna. Carina 

sa att detta var mellan flickan och pedagogerna och inte de andra barnen. Carina berättade att 

det var viktigt för flickan att visa för de vuxna att hon lärt sig hoppa från kanten och lärt sig 

de olika simövningarna. Här vidareutvecklade pedagogerna barnets intresse för simskolan och 

enligt Brodin och Hylander (2002:40–43) stimuleras barnets aktivitet av intresseaffekten. 

Intresseaffekten är viktig för lärandet och pedagogen bör därför tillvarata barns intressen och 

utmana barnen för att utveckla intresset så att intresset hålls vid liv. Det som barnet kan 
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hantera och påverka är det som ofta väcker intresse. Intresset som barnet har delas gärna med 

andra. Det blir då en bättre relation mellan barnen och gemenskap bildas. När ett intresse 

delas med barnet skapas ett lärande utifrån intresset och barnet bekräftas känslomässigt. 

 

Den aktivitet som sker mellan det kompetenta barnet och den sociala omvärlden skapar 

möjlighet för utveckling (Sommer, 2005:43). Sandra berättade om hur barn växer genom att 

få visa vad de kan: 

 

 

(Exempel 7.) 

Jag tror det var när vi hade det här med melodifestival så kom det in mycket det här med dans, att 

de ville dansa. Då var det de som gick på dans, de smittade med sig till de andra, att de också fick 

vara med. Så fick de växa, de som gick på dans på fritiden, de växte ju i att få visa, växte i sin roll 

där. 

Sandra 

 

Pedagogen Frida menade att det kan vara ganska svårt att lyfta fram ett enskilt barns intresse i 

grupp: 

  

(Exempel 8.) 

Om det är ett barn som är väldigt intresserat av någonting då är det klart att man pratar med det 

barnet om det men sen om man ska lyfta fram det i hela gruppen, det är ju det som är mycket syftet 

på förskolan att ta barnens intresse och lyfta fram det så ska det bli något av det, men om det bara 

är ett barn som älskar nyckelpigor t.ex. om de andra inte är intresserade, hur gör man då? Det kan 

jag tycka är rätt så svårt. Ofta så jobbar man i grupp så då blir det ju att man tar någonting i 

gruppen men sen får man ju försöka tillgodose allas behov och det är ju inte enkelt det heller. 

Frida 

Frida fortsatte sedan med att säga: 

Det tycker jag hänger mycket på mig som pedagog också. Det är ju viktigt att jag kan inspirera 

andra barn och viktigt att jag ser att andra barn blir kanske intresserade så att man trycker fram de 

lite mer men sen tror jag att barnen kan inspireras av varandra: ”Åh, har du hittat det! Åh, det vill 

jag också hitta!”, så det tror jag det är nog både och. Det är väldigt viktigt som pedagog att man 

hjälper de andra barnen att hitta intressen. 

Frida 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2002:44) lyfter fram betydelsen av att ha barnen i mindre grupper. 

Åbergs förskola formade möten mellan barnen där lyssnandet fick ökad förutsättning genom 

att barnen fick möjlighet till reflektion och diskussion om något de är intresserade av. Flera 
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pedagoger lyfte fram att det är de äldre barnen som uppmärksammas mest när det gäller att 

lyfta fram intresset. Frida sa under intervjun att: 

 
(Exempel 9.) 

Många barn är ju framåt och vill berätta mycket då kan det ju vara de som lyfts fram mest… jag 

försöker i alla fall att se alla barn och försöker prata med alla barn men sen kan det ju vara många 

som inte har utvecklat det här nyanserade talspråket ordentligt och då kan det bli svårt att få ur 

dem också. Om man vet någonstans vad de gillar om man vet vad de har gjort så kan vi ju ställa 

lite ledande frågor… 

Frida 

 

Fridas uttalande visade på att hon försöker göra barnet delaktig genom kommunikation och 

enligt Säljö (2000:37) kan kommunikationen göra individen delaktig i den kunskap som 

skapas genom kulturen. 

 

Enligt Säljö (2000:40–41) sker den primära socialisationen i familjen. De färdigheter som är 

mest grundläggande förmedlas här via språk och regler såsom att visa hänsyn och hur man 

samspelar med andra. Familjerelationen är väldigt känslomässig och familjen vet för det 

mesta vad barnet upplevt och kan göra återkoppling till olika händelser.  Den sekundära 

socialisationen sker i institutionaliserade miljöer som t.ex. skola. Barnets relation till 

institutionen är inte samma som den till familjen. Hur barnet är utanför verksamheten har 

läraren inte lika stor uppfattning om. I hemmet sker lärandet och det sociala samspelet på ett 

annat sätt då det inte finns en synlig pedagogik där. Denna skillnad framgick exempelvis 

tydligt när Carina i en intervju sa att när barnen är yngre får de veta mer om barnens intressen 

via föräldrar, både muntligt och skriftligt, för att sedan när barnen är äldre berättar barnen 

själva. 

 

I observationerna vid lämning på morgonen framgick det att föräldrarna, till både yngre och 

äldre barn, berättade för pedagogen vad de t.ex. har gjort i helgen. Både pedagog och förälder 

försökte göra barnet delaktig i samtalet genom frågor. Ibland var barnet delaktigt genom att 

själv berätta eller nicka. 

 

Några pedagoger pratade om svårigheterna med att lyfta varje barns intresse. Lina sa att det 

inte går lyfta varje barns intresse samtidigt eftersom det är många barn men att det ändå är 

viktigt att vara lyhörd och lyssna in barnen. Jenny sa att hon tänker varje dag på att säga något 
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positivt till varje barn. Även lyfta fram de tysta och reserverade barnen genom att ledsaga 

dem in i lekar och skapa ett intresse för något.  

 

Carina menade också att det är svårt att hinna med att lyfta varje barns intresse. Det finns barn 

som tar mer plats än andra och då gäller det för pedagogen att också lyfta fram de som inte 

säger så mycket. Det är lättare att lyfta fram de barn som tydligt visar vilket intresse de har. 

Som exempel tog hon en flicka som gillar att rita och få med detaljer i sina teckningar. Hon 

ritade av kläder och gjorde även en docktröja av papper till sin docka. Flickan visste inte vad 

en bolero var för något så Carina tog med sig en bolero hemifrån för att visa. Då ritade flickan 

av boleron och tillverkade en egen med paljetter. Flickans andra intressen som gymnastik 

lyfts också fram och Carina tror det beror just mycket på att flickan tar för sig. Carina anser 

att mindre barngrupper hade underlättat för att lyfta fram varje barn. I detta exempel visade 

Carina intresse för flickans klädintresse och tog med sig ett eget klädesplagg för att visa 

flickan. Betydelsen av ett ömsesidigt intresse är något som Brodin och Hylander (2002:93) 

också lyfter upp. Ens egen existens bekräftas genom att bli uppmärksammad av någon. Egen 

glädje väcks om man väcker glädje hos någon annan. Det skapas en god självkänsla av möten 

som är positiva och där det finns en ömsesidighet i intresset och glädjen. 

5.1.5 Upplevelser som en del av barns intressen. 

Enligt pedagogerna berättar barnen ofta om olika upplevelser som de varit med om som de 

intresserar sig för. I intervjuerna nämndes Liseberg, Busfabriken och resor som några 

exempel som handlade om upplevelser. Enligt Brodin och Hylander (2002:11) finns det en 

koppling mellan lusten till att lära och det glädjande intresset. Lina berättade om en pojke som 

inte gillade att rita men som upptäckte glädjen och tekniken med att rita då han kunde utgå 

från sitt intresse för Liseberg: 

 
(Exempel 10.) 

En pojke var fascinerad av Liseberg och rita detta.  Så fick han ett stort papper i korridoren och så 

ritade han upp de olika karusellerna och med små detaljer som kameror på karusellerna. Då var det 

mest han själv. Han tyckte om ritningar och var väldigt teknisk på det sättet. Och han tyckte inte 

om rita från början överhuvudtaget men där fick man fram lusten när han skulle beskriva och visa 

olika karuseller. Och efter det började han rita. Det är lite häftigt. Och det var inte några andra 

barn som gick på det utan det var hans lilla projekt . Ibland kunde han komma och säga ”Du 

fröken nu vill jag rita lite från Liseberg” Aha, då tog man ner det då och så fortsatte han och sedan 

satte man upp det. 

Lina 
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Några pedagoger nämnde vikten av att ha fingertoppskänsla i samtalen med barnen. En del 

barn gör väldigt mycket aktiviteter och andra barn inte lika mycket. Sandra sa t.ex. att man 

inte ska prata för mycket om semester och resor pga. att det kan finnas barn som aldrig reser. 

Pedagogen Jenny ansåg att det kan bli mycket samtal om just aktiviteter som Äventyrslandet 

och Busfabriken och att hon blir glad när hon ser föräldrar som har picknick på stranden med 

sina barn. Det kan vara samtal om sådana aktiviteter också, inte bara om Äventyrslandet och 

liknande. Det viktigaste är att man är tillsammans.  

 

Detta kan jämföras med Sandbergs och Vuorinens (2007:94) studie om samverkan mellan 

hem och förskola. Förskolans kompletterande roll till hemmet påverkas av att personalen har 

en föreställning av det liv som barnet har utanför förskolan. Om det uppfattas som stressigt 

med många aktiviteter skapar förskolläraren möjligheter för barnet att bara kunna vara, med 

fri lek och aktiviteter som barnet själv har valt (ibid.). 

5.2 Pedagogernas förhållningssätt till barns intresse när det innefattar 

populärkultur 
 

I andra delen kommer vi att redogöra för pedagogernas berättelser om deras vardag med 

populärkultur. Vi lyfter fram exempel på hur pedagogerna jobbar med barns intressen och 

vilken inställning pedagogerna har till populärkultur i barns livsvärld. De populärkulturella 

fenomen som framkom tydligast i studien var filmer och barnprogram på TV samt 

populärmusik. Populärkulturella produkter som förekom var framför allt kläder med figurer 

från de populära filmerna och barnprogrammen. 

5.2.1  Pedagogernas uppfattning om begreppet populärkultur 

Vid frågan om pedagogernas personliga uppfattning om vad begreppet populärkultur innebär 

för dem fick vi mestadels svaret att populärkultur är en del av dagens samhälle, någonting 

som man stöter på dagligen. Andra åsikter var att det är en blandning av olika nya influenser 

av olika kulturer. En del pedagoger svarade att det är något nytt, något som är inne just nu. 

Frida har förknippat populärkultur med populärmusik. Som exempel tog hon fram en av de 

populäraste artisterna bland barnen, Eric Saade: 

 

(Exempel 11.) 

Om det är ny musik till exempel vad som är populärt nu och vad barnen är intresserade av, att det 

är Erik Saade hit och dit.  

Frida 
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De flesta pedagoger nämnde i detta sammanhang filmen Bilar, populära figurer som Hello 

Kitty, Spiderman eller TV-serien Pokémon och Bakugan. Lina konstaterade att till 

populärkulturen hör enligt henne dagens kultur som vi lever i. Som exempel framhöll Lina 

musik, teater, tidningar, datorer, video. Fast (2007: 99) tolkar i sin avhandling Perssons 

(2000:22) mening att populärkulturen ofta beskrivs som massproduktion, dvs. kultur som är 

producerad och riktad till många människor. En annan beskrivning som Fast använder handlar 

om att populärkultur anses som mindre värd. Sparrman (2006:29) nämner också andra 

forskares tolkning av begreppet som att populärkultur kopplas samman med svaghet, flärd 

och kropp medan hög- eller finkultur förknippas med tanke och kunskap.  

 

I kontrast mot dessa yttranden framhåller Sparrman (2006:24) en konflikt mellan vuxnas och 

barns syn på populärkultur och dess användning i vardagen. Sparrman anser att vuxna ofta 

tolkar populärkulturella fenomen från deras perspektiv utan att ta reda på hur barnen ser på 

dessa produkter och till vad barnen använder dem. Även Rönnberg (1997:54–55) påpekar att 

den kulturen inte är avsedd för vuxna, så den kan inte heller bedömas av vuxna på ett relevant 

sätt, dvs. från barns perspektiv.  Även i de intervjuer som vi har genomfört utryckte 

pedagogerna inte sammanhanget mellan populärkultur och svaghet, tvärtom menade de flesta 

att populärkultur kan hjälpa till att bekräfta barnen och lyfta barnens intresse eller utveckla 

olika förmågor. Ett tydligt exempel på hur man använder populärkultur för att utveckla 

språket beskrev Lina under intervjun: 

 

(Exempel 12.) 

Det är ju som det här med Bilarna, de älskar ju detta …då pratar man om det och då får man 

försöka föra en dialog : 

Jag:  Ja är den bilen snabb och vad gör den här bilen för någonting? 

Emil:  Det är en bärgare. 

Jag: Vad är bärgare för någonting? 

Emil:  Den hämtar bilar som är trasiga.  

Så då får du in språket också genom att möta barnen där de befinner sig.  

Lina 

 

Det som Lina beskrev stämmer med Säljös (2009:34) påstående att genom språket och 

kommunikation har människor en unik förmåga att dela erfarenheter med varandra. Säljö 

(2009:37) skriver vidare att kommunikation mellan människor är viktig för individen som blir 
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delaktig i sina egna lärandeprocesser och genom kommunikation blir barn medvetna om vad 

som är intressant och värdefullt. 

5.2.2  Hör populärkultur till förskolan? 

På frågan om populärkultur hör till förskolan fick vi olika svar. Svaren varierade på en skala 

från tveksamma ”jag vet inte” via  ”man kan inte undvika det” till tydligt jakande svar. Alla 

pedagoger mer eller mindre konstaterade att oavsett deras personliga uppfattning om 

populärkultur i förskolan kan de inte ignorera att populärkultur är en viktig och oundviklig bit 

av barnens livsvärld. Några svarade positivt på frågan: 

 
(Exempel 13.)  

Ja, absolut, allt som speglas i samhället är vår uppgift att lyfta om barnen är intresserade.  

Mona 

 

(Exempel 14.) 

Ja, för om det är barns intresse och det är ju lite det som är syftet att man ska fånga det, deras 

intresse.  

Frida 

 

Uttalandena av ovan citerade pedagoger syftade på förskolans läroplan, där det står att de 

behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Lpfö98, rev.2010:12) 

 

Andra pedagoger tog avstånd från en ensidigt bejakande inställning genom att de påpekade 

vissa nackdelar med populärkultur eller föreslog andra lösningar. 

 
(Exempel 15.) 

Vi kan ju inte undvika det . Vi kan inte stå utanför det övriga samhället utan vi måste ju delta. Så 

får man väl försöka kanske tona ner det lite. 

 Lina 

(Exempel 16.) 

Jag kan nästan tycka att det är för mycket. Jag tycker ju det är roligare när de kommer med 

någonting som till exempel ugglor eller ishockeyn. 

Sandra 

 

Alla intervjuade pedagoger förstod dock att populärkultur och intressen förknippade med 

populärkultur är jätteviktiga aspekter för barn och då kom pedagogernas professionella sida 

fram. De såg positivt på det populärkulturella inflytandet på förskolan och försökte använda 

sig av detta fenomen på bästa sätt för barnens skull. Deras handlande får stöd av Brodin och 
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Hylander (2002:13) som skriver att barnets intresse spelar en angelägen roll som motivation 

för lärandet och att pedagogernas samspel med barnen runt deras intressen är viktigt för att 

barnen skaffar sig nya erfarenheter som påverkar deras utveckling, oberoende av 

utgångsförutsättningar. Vidare skriver Brodin och Hylander att barnens känsloupplevelser och 

läroprocesser är sammanflätade och pågår kontinuerligt oavsett var barnet vistas. (ibid.).  

5.2.3  Intressen som innefattar populärkultur 

För att belysa pedagogernas förhållningssätt till barnens intressen som innefattar 

populärkultur har vi valt ut några intressanta exempel som pedagoger framhållit och som visar 

hur de utnyttjar populärkultur som förmedling till barnens lärande och samspel med lärarna 

och andra barn.  

 

Exempel på en lyckad aktivitet som innefattade populärkultur beskrev Anna i sin intervju. 

Anna berättade att på grund av musiktävlingar som Idol och Melodifestivalen var barnen 

väldigt intresserade av just populärmusik. Anna beskrev att de på förskolan använde denna 

företeelse och som projekt utförde de ett evenemang där barnen uppträdde för den andra 

avdelningen på förskolan och till och med för föräldrar i en hyrd lokal.  För barnen var detta 

projekt väldigt intressant, barnen kände sig delaktiga och aktiva. En del av barnen sjöng, en 

del låtsasspelade instrument och en del av barnen dansade vid evenemanget. Eftersom barnen 

på avdelningen är i blandade åldrar (ett till fem år), blev detta projekt samtidigt ett utmärkt 

tillfälle att bilda bra förutsättningar för samspel mellan barn.  

 

Musikevenemanget är ett exempel på att samspel och andra sociala kompetenser är en 

grundläggande förutsättning för barnens utveckling av andra förmågor bl.a. intellektuella, 

emotionella och existentiella, precis som i Strandbergs tolkning av Vygotskijs sociokulturella 

teori (2006:47). Detta exempel kan kopplas också till Vygotskijs teori om den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Det kan tolkas som att de yngre barnen utvecklar sina förmågor 

genom att samspela, imitera och lära sig av sina äldre kamrater och sina lärare under 

projektets gång. Även Löfdahl (2004:22) betonar att barn lär av varandra genom att i leken 

tolka andras och egna handlingar och därmed ökar sin utvecklingsnivå. I denna aktivitet som 

främjar barns samspel och samarbete såg vi också en tydlig koppling till Säljös (2000:22) 

tolkning av sociokulturellt perspektiv på lärandet, vars grundtanke handlar just om att 

människor skaffar sina kunskaper genom kommunikation och interaktion med andra. 
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Barnens intresse för dans och populärmusik framkom också vid våra observationer. Vid flera 

tillfällen såg vi att barnen satte på CD-spelaren och började dansa och låtsassjunga. Vid ett 

tillfälle tog en flicka med sig två mikrofoner hemifrån och lånade dem till sina kompisar för 

att inleda leken som innehöll sång och dans till en poplåt. Vi såg också att texten till låten 

”Popular” var uppsatt i barnens ögonhöjd på en av dörrarna på förskolan.   

5.2.4  Hello Kitty och andra populära figurer  

I intervjuerna på båda avdelningarna förekom samma populära figurer som barnen pratade om 

eller hade med sig hemifrån (som leksaker eller kläder). De flesta pedagogerna nämnde Hello 

Kitty eller Spiderman som tydliga exempel på populära figurer. Därefter följde filmen Bilar 

och dess huvudaktörer (Bärgarn, Blixten Mc Queen). Några av pedagogerna berättade om 

Bakugan, Pokémon , My little pony eller Barbie-dockor.  

 

Observationerna visade att populära filmfigurer som barnen har på sina kläder (här från 

filmen Bilar och Hello Kitty) gav anledning till samtal mellan barn och mellan barn och 

pedagoger. Enligt sociokulturellt perspektiv är just kommunikation mellan människor viktig 

för lärande och utveckling (Säljö, 2000:37).  

 

Barnen diskuterade med varandra både figurernas namn och deras karaktär i filmen och 

pedagogerna visade intresse för barnens intentioner genom att t.ex. fråga barnen om de har 

sett filmen på bio. Trots sitt eventuella personliga motstånd till populärkultur visade det sig 

alltså i observationerna att pedagoger prioriterade barnens intresse och använde populärkultur 

på ett positivt sätt till att främja barns lärande, identitet och utveckling.  

 

Pedagogerna beskrev att ovan nämnda populära figurer ofta används som tema till dialog med 

barnen. Carina Fast (2008:141) skriver att när lärarna låter barnen berätta om sina kunskaper 

om någon figur, film och dylikt kan lärarna skapa bra förutsättningar till samtal om negativa 

sidor inom populärkultur (t.ex. våld). En annan möjlighet ser Fast i att lärarna har möjlighet 

att genom samtal om populärkultur skapa bra relationer med barn som annars är svåra att nå. 

Det bekräftades också under intervjuerna genom följande exempel: 

 
(Exempel 17.) 

Vi har en kille som älskar den här filmen Bilar och han vill inte till den andra avdelningen varje 

morgon. För där inne finns en Bärgarn och det är ett sätt att locka honom att gå in där och leka, 

man vill ha ett samarbete. Och det är ett sätt att få honom att gå in där och ha kompisar i hans 
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ålder. Andra killar, eftersom han är den enda kille här i den ålder, då har han lärt känna andra barn 

där inne. Då har den Bärgarn hjälpt på det sättet att det är OK att gå på den andra avdelningen. Då 

är det ok att använda populärkultur och sedan de berättar, det är ett sätt att få ett samtal med de 

små barnen. 

Carina 

(Exempel 18.) 

Det beror lite på vad det är, men vi hade en pojke som var väldigt, vad ska man säga, han hade 

svårt och leka med de andra barnen, han hade svårt att komma in i gruppen. Han var lite mer 

ensamt barn och för sig själv och älskade att sitta och rita och då tittade han ofta på Cartoon 

Network hemma på det tecknad och så. Då blev det att vi började prata om det och den här 

Svampbob fyrkant. Då gjorde vi i ordning här i hallen, i korridoren en stor plats till honom där han 

kunde sätta upp sina bilder och så då lyfter han sig själv på något sätt. Att han blev sedd. De andra 

kunde titta vad han hade gjort för någonting och han berättade om det, han kunde ju dessa filmer 

utantill och om vissa spel kunde han sitta och berätta. 

Lina 

 

Pedagogerna såg möjligheter att använda figurer som hjälpmedel till lärande av språk eller 

matematik. Sheridan m.fl. (2010:29) beskriver lärarnas kompetens att förena förskolans 

målsättningar med barnens egna tankar, deras intentioner och vilja att lära sig som en bra 

pedagogisk kvalité på förskolan. Pedagogerna i undersökningen verkade visa ett bra kunnande 

i att kombinera dessa aspekter. Detta visas bl.a. av följande exempel: 

 
(Exempel 19.) 

Det är ju som det här med Bilarna, de älskar ju detta…//…så då får du in språket också genom att 

möta barnen där de befinner sig. //  Man kan ju höra sådana utryck är i filmerna att barnen 

använder sig av det. Det kommer ju in i språket definitivt. Det är klart att de blir påverkade av det. 

För det är det de vill. 

Lina  

(Exempel 20.) 

Men om man verkligen är intresserad och kanske frågar, man tänker ” vad är det för fråga som jag 

ska tänka”, man kan säga ”Hur många bilar har de då? Var de många eller hur många var de?” Åh, 

då var de ”dom och …”, så plötslig har man inne matematik där . Eller ”Vad var det för färger?” 

Vi har en kille som inte kan färger. Han är super superbra med sitt språk, men färgerna blandas . 

Men jag kan säga så här att ”Du vet den färgen som Blixten har, sådan färg vill jag måla med”, då 

är det röd. Men då vet du att han lär sig färgerna så. 

Carina 

(Exempel 21.) 

...men visst det kan ju absolut leda till ett lärande, det kan ju vara färger hit och dit. Hello Kitty är 

ju vit och då vet man kanske att vit är vit.              

Frida 
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(Exempel 22.) 

Det här med kanske titta på TV, läsa eller det här med andra språk, ofta är det väl engelska uttryck 

och engelska namn det är ju samma med, ja de lär sig ju sjunga sånger och det är också positivt det 

här med framträdande och våga stå inför grupp och det är också viktigt. 

Anna 

5.2.5  Bekräfta barnet genom att uppmärksamma populärkultur 

Enligt Brodin och Hylander (2002:93) är grunden för en positiv självbild glada upplevelser, 

som man är med om, både ensam och tillsammans med andra. Vidare skriver Brodin och 

Hylander att för barnen och deras självförtroende är det viktigt att bli sedd genom bekräftelse 

av någon annan, både vuxen och andra barn. Barn smittar varandra med glädje och intresse 

när de leker och dessutom kan de lära av varandra. I pedagogernas berättelser finns det flera 

exempel på barnens gemensamma intresse som innefattade populärkultur: 

 
(Exempel 23.) 

Det blir ju ett gemensamt intresse. Det är likadant det här med Bilar, det är ju också mycket, de 

kommer även med bilarna, själva leksaksbilen men på tröja, som Kalle, han hinner ju bara få av 

sig jackan, han hinner knappt säga hej utan:”Titta bilar jag har bilar!” Ja men då försöker man 

ändå ”Jag vill först heja på dig.” Jag tänkte lilla Sigge (1 år) för Emil har ju på sin kudde Bilar och 

då kom han ju med hans kudde en dag och … helt liksom och då kan man ju prata då var han ju 

intresserad av detta lilla Sigge. Så även en så liten knatte hur de…och då kanske han tittar mycket 

på filmen hemma, att han sitter och ser detta. 

Sandra 

 (Exempel 24.) 

Men samtidigt när barnen kommer de är ju så glada, de kommer in och berättar ” Oh, nu har jag 

fått den här T-shirten och så är det Bilar på”, och de har tittat på filmen och då är det en stor del av 

deras värld. 

Carina 

 

Det som Carina sa ovan bekräftades också i en av de observerade situationerna där det var 

viktigt för en pojke att visa sina kunskaper om filmfigurerna från filmen Bilar. Genom att visa 

sin tröja med tryck (från filmen Bilar) för pedagoger och andra barn sa han de olika 

filmfigurernas namn. Pedagogen visade intresse och bekräftade pojkens kunskap om filmen. 

5.2.6  Nackdelar med populärkultur 

När intervjun berörde nackdelar med populärkultur kom det fram spontana reaktioner som att 

det är överflödigt med populärkultur, att det är för mycket överallt och barnen (och vuxna) 
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blir översköljda med det kommersiella och reklam nästan ständigt. Några av pedagogerna 

uttryckte sin uppfattning om att populära figurer är tydligt könsrelaterade.  

 
(Exempel 25.) 

Där är det mycket att så här ska det vara på flickor, Hello Kitty tjejen och Spiderman på en pojke. 

Vi hade ju en flicka som ville ha Spiderman på trosor, men det finns ju inte Spiderman på trosor, 

men strumpor fick hon ju tag i. Där tycker jag att det är väldigt negativt för där blir det så 

fokuserat på killar tjejer. När det gäller genus tycker jag att det är väldigt negativt.  

Jenny 

 

Det dök även upp en åsikt att populärkultur kan skapa ett grupptryck, som Frida säger i 

samtalet: 

 
(Exempel 26.) 

Frida:  Men nackdelar kan ju vara att bara för att en flicka, som har ganska hög 

rang eller vad man ska säga i hierarkin, har det här så måste alla andra ha 

det också. […] Då kan jag tycka att det är lite negativt det här med att 

man kanske väljer något för att någon annan gör det och inte för att man 

själv vill. 

Intervjuaren:  Att alla ska tycka likadant menar du? 

Frida:  Ja, kanske så. Jag tror inte det är speciellt så mycket här nu men jag kan 

se att det skulle kunna bli så. 

5.2.7  Populärkultur som utmaning för pedagogerna 

En företeelse eller snarare spontan reaktion uppstod från flera av pedagogerna under pågående 

intervjuer. Trots att det inte fanns någon fråga om det uttryckte flera av pedagogerna 

oberoende av varandra att de kanske behöver ”uppdatera” sina kunskaper och översikt över 

nutida barns kultur, som TV-program och olika figurer. Som exempel på detta har vi valt att 

presentera dessa uttalanden: 

 
(Exempel 27.) 

Och jag själv har inte små barn längre och då märker jag att man kommer ifrån det här med 

barnprogrammen. När man hade små barn, då var man i samma värld, men ibland tänker jag att 

man skulle ha lite tid och kanske sitta ett par kvällar och titta på barnprogram och det gör jag inte 

hemma nu. Och det kanske man borde göra så att man kommer in i barnens värld lite mer, för det 

kan jag känna att när de pratar om olika figurer då måste jag i och för sig fråga dem också. På det 

sättet måste de förklara för mig vad är det. Så det är också bra för språkutveckling.  

Lina 
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(Exempel 28.) 

[…] men jag har inte ens sett detta, jag får gå hem och sätta mig och titta. Innan kunde man vara 

mer delaktig och lyssna för man var med och titta på barnprogram när min dotter var liten men nu 

gör man ju inte det. 

 Jenny 

 

Margareta Rönnberg (1997:260) framhåller en rekommendation i samma anda, när hon 

skriver att vuxna bör skaffa sig en aning om vad barnens aktuella favoritprogram handlar om 

för att kunna delta i samtalet och leken. Först då kan de vuxna närma sig förståelse för varför 

programmen är omtyckta av barnen, dvs. att kunna fatta barnens perspektiv på programmen.  

 

I konsensus med pedagogernas upplevelser skriver också Fast (2008:139) bland annat att 

läraren genom kunskap om populärkultur kan koppla till barnens erfarenhet från informella 

lärmiljöer, dvs. hemmet och andra fritidsaktiviteter, i förskolans aktiviteter. 

 

6. Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med vår studie var att undersöka om och hur pedagogerna på förskolan lyfter fram 

barns intressen från informella lärmiljöer och vilket förhållningssätt pedagogerna har till 

barns intressen om de innefattar populärkultur. I det här kapitlet kommer vi att reflektera över 

vårt resultat. Vi kommer även ge förslag till fortsatt forskning. 

 

 6.1. Diskussion 

 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010:9) ska verksamheten ta hänsyn till barnens 

idéer och intressen och detta ska tillvaratas för att det ska bli mångfald i barnets lärande. 

Läroplanen specificerar inte vilka intressen som ska lyftas fram. Vi har därför tolkat det som 

samtliga intressen, däribland intresset för populärkultur. 

 

Enligt Säljö (2000:47) är samtal en grund för lärande. I vår undersökning visade det sig att 

barn och pedagoger ofta samtalar om barnens intressen och upplevelser. Pedagogerna 

betonade att detta är en viktig uppgift för dem för att bekräfta barnet och utveckla dess 

kompetenser. I viss utsträckning leder samtalet till en vidareutveckling i form av en aktivitet 

där ett eller flera barn deltar. Men i de flesta fall stannar det vid samtal. En anledning till detta 
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kan vara att det är flera olika intressen som i så fall måste lyftas fram samtidigt och det är inte 

möjligt enligt pedagogerna. Däremot sker ofta vidareutveckling när barnen har ett gemensamt 

intresse, som t.ex. dans och gympa.  

 

Brodin och Hylander (2002:93) menar att barnet blir bekräftat då intresset uppmärksammas 

och att det stärker självkänslan. Vår studie visar att även populärkultur används för att 

bekräfta barnet. Vi upplever att pedagogerna inte använder sig av populärkultur för att det är 

bra i sig utan som ett hjälpmedel för att utveckla barnet och stärka barnets självkänsla.  

 

Vi förväntade oss att pedagogernas inställning till populärkultur skulle vara mer negativ än 

det visade sig i studien. Pedagogernas inställning till populärkultur var mest positiv då det 

handlade om musiksammanhang som t.ex. Melodifestivalen. Pedagogerna uttryckte sig mest 

negativt om figurer som Hello Kitty och Spindelmannen (på kläder) då de menade att dessa 

figurer är riktade mot ett specifikt kön. Samtidigt kunde de ändå se möjlighet till lärande 

genom populärkulturen, på samma sätt som för barns andra intressen. Vi upplevde att 

pedagogerna hade ett professionellt förhållningssätt när de oavsett personligt tycke om 

populärkultur kunde se på populärkulturen utifrån barnets perspektiv. Flera pedagoger 

uttryckte att de kanske borde uppdatera sina kunskaper angående barnprogram. Enligt 

Sparrman (2006:27) är det viktigt att förstå barns kultur för att få ökad förståelse för barnens 

livsvärld. Vi har samma uppfattning om att det är viktigt för vårt yrke att ha kunskap om 

barnens kultur för att kunna få större förståelse för barns perspektiv. 

 

Å ena sidan vill inte pedagogerna förneka populärkultur då den är en del av samhället som de 

inte kan bortse från, eftersom den är en del av barnens vardag. Observationerna visade också 

att pedagogerna samtalar med barnen om t.ex. filmfigurer. Å andra sidan anser pedagogerna 

att det är för mycket av populärkultur och vill hellre erbjuda barnen något annat. 

 

Vår uppfattning är att nuvarande pedagoger och vi blivande pedagoger bör ta chansen och 

utnyttja informella lärsituationer och därmed också populärkultur som redskap till barnens 

allsidiga utveckling.  Vi bör försöka använda oss av populärkultur i vårt yrke på bästa sätt, 

inte bara för att följa läroplanens riktlinjer utan också för att främja barnens utveckling. 

 



38 

6.2 Slutsatser 

 

Studien har visat, att på den förskolan vi gjorde vår undersökning, är pedagogerna positivt 

inställda till barnens intressen från informella miljöer. Detta kunde vi se utifrån både 

intervjuerna och observationerna. Barnens intressen handlade ofta om aktiviteter som t.ex. 

gympa, hockey och dans eller upplevelser såsom fika med kompisar eller gå på 

Äventyrslandet. Det visade sig att pedagogerna lyfter fram barns intressen, främst i form av 

samtal. Det händer ibland att en pedagog lyfter fram ett barns intresse genom att göra en 

aktivitet och på så sätt utmanar barnet och vidareutvecklar intresset. I våra intervjuer med 

pedagogerna framkom det flera exempel på aktiviteter där pedagogerna utgått från ett intresse 

som barnet har och som de utövar även i informella miljöer. I observationerna fick vi också se 

hur barnens intressen lyftes fram, t.ex. utgick pedagogerna från barnens musikintressen och 

spelade musik som barnen gillar, bl.a. poplåtar, och barnen dansade inför andra barn som var 

publik. Pedagogerna berättade under intervjuerna att de strävar efter att lyfta varje barns 

intressen, vilket inte är enkelt att hinna med. De betonade hur viktigt det är att utgå från 

barnen och att det som de berättar också bekräftas och om det finns möjlighet också utmanas 

genom att pedagogen ställer frågor eller utvecklar det som barnet berättar till en aktivitet. 

 

Pedagogernas inställning till populärkultur var både positiv och negativ. Alla uttryckte sig om 

att populärkultur ofta är en stor del av barnens intressen. Därför, menade pedagogerna, går det 

inte att bortse från populärkultur även om de själva (pedagogerna) personligen kan tycka att 

det är för mycket av populärkultur i barnens vardag. En annan negativ uppfattning var att det 

inom populärkulturen ofta är indelat vad pojkar respektive flickor ska tycka om och leka med, 

t.ex. att flickor ska leka med Hello Kitty och pojkar med Spindelmannen. Några av 

pedagogerna lyfte ändå fram att det kan finnas ett lärande i populärkulturen, som t.ex. att det 

kan gynna språkutvecklingen. 

 

Exempel på vad pedagogerna uppfattar som populärkultur är populära figurer från 

barnprogram och filmer, bl.a. Hello Kitty, Spiderman, Bakugan och Bilar. En pedagog 

nämnde också t.ex. musik och datorer som en del av populärkulturen. Enligt pedagogerna 

under intervjun är det främst i musiksammanhang som populärkulturen lyfts fram i form av 

att de spelar skivor med populära låtar, däribland melodifestivallåtar som också blivit 

uppvisning för föräldrarna. Men även samtal om olika figurer som t.ex. bilarna i filmen Bilar 

lyfts fram, då filmen är ett av barnens stora intressen. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att prova en annan undersökningsmetod, som t.ex. fokusgrupp där 

alla deltagarna (pedagoger) sitter och diskuterar temat tillsammans. Skulle resultatet bli 

annorlunda då, eftersom vi nu har gjort alla intervjuer individuellt? Det skulle också vara 

intressant att jämföra svaren från individuella intervjuer och en fokusgrupp. Ett annat förslag 

kan vara att ordna en fokusgrupp med bara föräldrar och en grupp med bara pedagoger och 

därefter analysera om och hur deras svar skiljer sig. Vi anser att fokusgrupper skulle kunna 

tillföra en diskussion och på så sätt synliggöra om deltagarna har olika synsätt. Diskussionen 

kan leda till ökad förståelse och förbättrat samarbete mellan pedagoger och föräldrar. 

 

7. Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning har varit att studera om och hur pedagogerna på förskolan 

lyfter fram barns intressen från informella lärmiljöer och vilket förhållningssätt pedagogerna 

har till barns intressen om de innefattar populärkultur. De teorier vi använt är det 

sociokulturella perspektivet och fenomenologiska principer. Det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2000) handlar om samspel och kommunikation och dess betydelse för lärande. Den 

tidigare forskning vi förhållit oss till handlade om relevanta teman för vår studie t.ex. om 

barns kultur, barns intressen och självkänsla. 

 

Våra valda metoder var intervju och observation. Vi valde dessa metoder, eftersom en 

kvalitativ undersökning kan skapa ökad förståelse för den studerade personens livsvärld.  

Valet av plats för studien och undersökningspersoner blev en förskola där sju pedagoger 

deltog i undersökningen. De etiska principer för forskning vi utgick från var t.ex. att vi 

informerade pedagogerna på förskolan om vårt undersökningssyfte. Vi samlade in materialet 

genom intervjuer och observationer. Under intervjun hade vi en intervjuguide till hjälp och 

under observationerna använde vi ett observationsschema.  

 

I resultatet framkom att pedagogerna på den studerade förskolan var positivt inställda till och 

lyfte fram barns intressen från informella lärmiljöer både i samtal och i aktiviteter. Även 

barns intressen med sin grund i populärkultur uppmärksammades, men de stannade oftast vid 

samtal, medan andra intressen hellre utvecklades till aktiviteter av pedagogerna.   
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                   BILAGA 1  

 
Informationsbrev till pedagogerna 

 

              

  Halmstad den 17 oktober 2011 

 

Bästa förskolepedagog! 

 

Vi läser nu näst sista terminen på lärarutbildningen till förskollärare vid Högskolan i 

Halmstad. Vi undrar om du vill delta i denna studie som kommer att ligga till grund för vårt 

examensarbete? Syftet med denna intervjustudie är att studera om och hur pedagogerna på 

förskolan lyfter fram barns intressen från informella lärmiljöer (t.ex. hemmet) och vilket 

förhållningssätt pedagogerna har till barns intressen om de innefattar populärkultur. 

Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter. Vi tänker spela in intervjuerna på en bandspelare och 

endast vi kommer att lyssna på det inspelade materialet. 

 

Resultatet av denna studie kommer att redovisas som ett examensarbete vid lärarutbildningen 

vid högskolan i Halmstad. Det betyder att detta är en offentlig handling. Vi kommer att 

behandla intervjusvaren på ett konfidentiellt sätt, dvs. anonymt så att de inte kan kopplas till 

dig personligen eller till din arbetsplats. 

 

Vi skulle uppskatta din medverkan i denna intervjustudie och när examensarbetet är klart, 

skickar vi gärna ett exemplar till dig om du så önskar. 

Om du har frågor angående arbetet är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lena Korpi     Sarka Erikssonova 

Tel:    Tel:  

E-post:    E-post:  

        
Handledare: Emilia Aldrin, Ove Svensson 

Högskolan i Halmstad, E-post:  
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                   BILAGA 2 

          Till vårdnadshavare. 

 

Vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet vid högskolan i Halmstad. Under hösten 

kommer vi skriva vårt examensarbete vars syfte är att undersöka om och hur pedagogerna på 

förskolan lyfter fram barns intressen från informella lärmiljöer (t.ex. hemmet) och vilket 

förhållningssätt pedagogerna har till barns intressen om de innefattar populärkultur.  

För att möjliggöra detta arbete kommer vi att utföra observationer med ett antal barn. 

Dessa kommer att äga rum vid några tillfällen de närmaste veckorna.  Syftet med 

observationer är att se hur verksamheten lyfter fram barns förmågor och intressen.  

För att vi ska kunna utföra dessa observationer behöver vi ert godkännande. Resultatet 

av denna studie kommer att redovisas som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid 

högskolan i Halmstad. Det betyder att detta är en offentlig handling. Informationen vi samlar 

ihop till vårt examensarbete hanteras konfidentiellt. Det betyder att varken barn eller förskola 

kommer att nämnas vid namn och inget barns identitet kommer på något sätt att utges.  

Vi behöver ert svar lämnat på er förskola senast ………………. 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar  

Lena och Sarka  

 

Barnets namn:__________________________________________  

 

Jag/Vi ger vårt godkännande till observation;  

 

       JA                   NEJ  

 

Målsmans underskrift:____________________________________________  

 
Kontaktuppgifter:  

Lena Korpi – tel.  

Sarka Erikssonova – tel.  

Handledare: Emilia Aldrin, Ove Svensson. E –post:   
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                    BILAGA 3 

Intervjuguide 

I inledningen ska intervjuaren definiera situationen för intervjupersonen, berättar kort om 

syftet, användningen av bandspelare och frågar om intervjupersonen har några frågor innan 

intervju börjar (Kvale, 2009:144) 

 

Intervjufrågor 

1a Hur samarbetar er verksamhet med föräldrar?   

(Samarbete kan innebära tex. om ni tar tillvara tips från föräldrar på aktiviteter som kan hjälpa 

deras barn, om ni informerar regelbundet föräldrarna om vad som hände på förskolan, 

föräldrarnas inflytande)  

1b Är verksamheten ett komplement till hemmet och på vilket sätt?  

 

Barns intresse 

2. Får du på något sätt kunskap om barnens intressen utanför förskolan? 

3. Om ja, vilken typ av intressen? Kan du ge några exempel? Brukar du 

själv ta initiativ till att få reda på det?  På vilket sätt? 

    Om nej, vad tror du att det kan bero på? 

4. Använder du dig av barnens olika intressen som de har utanför förskolan 

i verksamheten och på vilket sätt? Hur gör du då? 

5. När ett barns intresse lyfts fram, sker det i gruppen eller enskilt? (om det 

pratas om intresset i verksamheten, görs någon aktivitet av detta osv.) 

6. Finns det enligt dig fördelar, nackdelar (eller svårigheter) med att lyfta 

fram varje barns intresse?  

7. Upplever du att en viss typ av intresse lyfts fram mer än andra?  
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8. Anser du att ni i verksamheten utmanar barnet att utveckla sitt intresse 

vidare och på vilket sätt? 

9. (Om ja,) Upplever du, att när ni lyfter fram något barns intresse, att det 

väcker intresse hos andra barn (att de kan dra nytta av varandras 

intressen)? 

Populärkultur 

Vi har ett par frågor angående populärkultur i förskolan. 

10. Vad är populärkultur för dig personligen, kan du definiera eller 

beskriva det? 

(vi förklarar hur vi i vår undersökning definierar populärkultur för att nedanstående 

frågor och svar ska bli relevanta för vår studie) 

11. Är populärkultur något som du tycker hör till förskolan? 

12. Ser du några för- och nackdelar med populärkultur i förskolan?  

13. Om barns intressen innefattar populärkultur lyfter ni fram det? 

Varför? 

Varför inte? 

14. Upplever ni att populärkultur har påverkan på barns lärande? 

15. Är det något som du själv vill tillägga innan vi slutar? 
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                BILAGA 4 

Datum Tid  

 

 

  

 Pojke Flicka   

Barn initierar       

Pedagog initierar      

 Pos Neutr Neg  

Annat/andra barn reagerar        

Pedagog reagerar        

Initiativet dör ut      

Initiativet styr leken      

     

     

Beskrivning av situation:      

     
     

 

 

 


