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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger från en förskola förhåller sig till 

barns eventuella intresse att ta med sig leksaker hemifrån, samt undersöka vilka aspekter som 

ligger till grund för pedagogernas förhållningssätt i ämnet. Intentionerna har även varit att ta 

del av barnens tankar; Är de intresserade av att ta med sig leksaker hemifrån till förskolan och 

tillåts de i sådana fall att göra det? Genom kvalitativa intervjuer som metod har jag i min studie 

strävat efter att uppfylla syfte och frågeställningar. Resultatet utifrån intervjuerna visar att 

barnen har ett intresse av att ta med sig lekföremål hemifrån till förskolan. Sex av åtta barn 

uttrycker att de får ta med sig mjukisdjur, tre av dem uttalar även att de får ta med sig vissa 

andra leksaker. Oro kring att lekföremålen ska tappas bort, gå sönder eller att avundsjuka ska 

uppstå, är några av de negativa faktorer pedagogerna framhäver. Deras intentioner tyder även 

på att det finns ett visst motstånd mot våldsrelaterade leksaker. Positiva synvinklar som 

framförs är att det fungerar bra när barnen leker med mjukisdjur samt att det kan vara en 

trygghet för dem att ha med sig ett föremål hemifrån. 
 

Nyckelord: förskola, förskollärare, leksaker, populärkultur
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1. Inledning 
 

Som liten hade jag en stickad gris som favoritleksak och jag ville men fick inte ta med den till 

förskolan för fröknarna. I smyg tog jag eller mina lekkamrater med oss mindre leksaker 

hemifrån, som vi lekte med i hemlighet för fröknarna, i hallonsnåren eller i kojan på dagisets 

utegård. När jag tänker efter har många spännande och lustfyllda lekar i min barndom 

inspirerats och kretsat kring något lekföremål, exempelvis gosedjur, små plastdjur, 

Pokémonkort, kulor eller lego. Samtidigt som lekarna kring dessa leksaker var väldigt 

glädjerika, kunde jag ibland känna en rädsla för utanförskap, och kanske även lite avundsjuka, 

över att inte alltid ha exakt samma leksaker som några av mina vänner hade, exempelvis en 

Tamagotchi eller en Furbee. 
 

För tillfället studerar jag själv till förskollärare och min drivkraft till denna studie har 

uppkommit utifrån upplevda erfarenheter under VFU -perioderna. Nedan återges 

observationer som utspelade sig i en förskola i början av min utbildning. 
 

Några barn och en ordinarie pedagog befann sig i hallen för att klä på sig och gå ut på 

utegården. Jag observerade hur en flicka, 4 år, tog ner sitt mjukisdjur, en hund, från sin 

klädhylla. Hon höll den i famnen och började gå mot ytterdörren, när pedagogen upptäckte 

detta och hejdade flickan; ”Nej, nej, stopp… hunden ska stanna på hyllan!”. Flickan stannade 

och svarade lågt; ”Men jag skulle vilja ha med honom när jag gungar…” Pedagogen fortsatte; 

”Men du vet ju att ni inte får ta med leksakerna ut, de ska ligga på hyllan”. Följt av att flickan 

sade: ”Men han behöver ju komma ut och kissa…”. Därefter tog pedagogen tag i gosedjuret 

och lade upp det på flickans hylla, medan denna med bestämd och höjd röst uttryckte; ”Men 

snälla du, det är ju inte ens en riktig hund! Nu får du sluta svamla och gå ut”. Flickan gick 

besviken ut på gården. 
 

Efter lunchtid samma dag observerades en annan situation inne på avdelningen. Samma flicka 

som i situationen ovan, tog i smyg med sig en mjukisdjurs-sköldpadda från sin ryggsäck in till 

lekrummet. Där befann sig ingen av de ordinarie pedagogerna, endast jag som student samt ett 

tiotal barn. Flickan satt på golvet och lekte med mjukisdjuret. Hon hade lagt ett blått papper 

på golvet som symboliserade vatten, där sköldpaddan kunde simma och dricka. Några andra 

barn uppmärksammade flickans lek och närmade sig nyfiket. Barnen började samspela och 

kommunicera med varandra kring sköldpaddans skötsel, till exempel vad den skulle äta och var 

den skulle bo. Tillsammans byggde de ett hem åt sköldpaddan och utvecklade gemensamt 

leken vidare resten av eftermiddagen. 
 

Forskning tyder på att populärkultur och leksaker ofta är ett stort intresse och spelar en 

betydande roll i barns liv (Fast, 2007; Nelson & Svensson, 2005). I läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98, (Skolverket, 2010) betonas vikten av att verksamheten formas utifrån barnens 

intresse, motivation och livsvärldar. Utifrån mina erfarenheter i förskolan blir barnen ofta 

tillsagda att lämna sina medhavda lekföremål på klädhyllan eller i ryggsäcken. Jag har vid 

flera tillfällen och på flera olika förskolor, hört pedagoger säga; ”Leksakerna ska ligga på 

hyllan!”. 
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Barnen måste ofta lämna sina leksaker och sina intressen utanför förskolans verksamhet 

(Persson, 2000; Rönnberg, 1989; Sparrman, 2002). Studier visar att pedagoger upplever 

svårigheter och känner oro för att barns populärkultur bland annat ska bidra till ökat våld, 

masskonsumtion eller könsstereotypa framställningar (Fast, 2007). Andra argument kan vara 

att pedagogerna inte vill riskera att de leksaker som barnen tar med sig hemifrån ska gå 

sönder, tappas bort eller blir smutsiga, vilket Fast också beskriver och jag även hört pedagoger 

uttrycka. Sparrman (2007) framhåller även en kritisk aspekt angående populärkulturens 

betydelse för tydliggörande av klasskillnader och utanförskap. 
 

Jag upplever barns intresse för populärkultur och leksaker som ett dilemma i förskolans 

verksamhet. Enligt forskning och mina egna erfarenheter, upplever pedagoger ofta problematik 

och visar motstånd till att barn tar med sig sina leksaker in i förskolans värld, samtidigt som 

forskning visar att barns populärkultur och leksaker kan utgöra ett viktigt verktyg för lärande 

och utveckling (Fast, 2007). Jag har själv sett att barnens medhavda leksaker kan utgöra 

verktyg för samspel och lärande, och att leksaker verkar vara ett stort och glädjefyllt intresse 

för många barn, som i exemplet med flickans sköldpadda (ovan). Samtidigt kan jag förstå och 

sätta mig in i pedagogernas oro. 

 
Barnomsorg och skolakommittén (1997) framhåller att ”barns egen kultur, deras lekar och 

leksaker, måste mötas på ett lyhört sätt av personalen… Personalens värderingar får inte läggas 

på ett fördömande sätt på barnen” (s. 80). I läroplanen framkommer det att förskolan ska 

uppmärksamma och stödja barnens egen kultur (Skolverket, 2010).  I läroplanen framhålls 

även att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn, samt att förskolan ska 

värna om varje barns välbefinnande (Skolverket, 2010). Kan förskolan inkludera barns intresse 

för medhavda leksaker så verksamheten upplevs som rolig, trygg och lärorik, samtidigt som 

inget barn känner sig illa till mods ifall denne inte har tillgång till samma leksaker som en del 

andra barn? 
 

I studien kommer jag att intervjua pedagoger i syfte att ta del av hur de arbetar och förhåller sig 

till barns intresse för medhavda leksaker. Jag kommer även att intervjua barn för att försöka få 

en bild kring deras tankar, känslor och upplevelser i ämnet. En förhoppning med denna studie 

är att jag ska få mer erfarenhet kring hur jag själv kan arbeta och förhålla mig till barns visade 

intresse för medhavda leksaker, i min kommande profession som förskollärare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att bidra med barns tankar samt pedagogers förhållningssätt till barns 

eventuella visade intresse för medhavda leksaker i förskolan. 
 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar; 
 
• Hur förhåller sig pedagogerna till barns intresse för medhavda leksaker? 

 
• Vilka argument ligger till grund för pedagogernas förhållningssätt? 

 
• Hur tänker barnen kring användandet av medhavda leksaker i förskolan? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 

Populärkultur 
 

Populärkultur brukar definieras som ”kultur som är populär bland folket” och innefattar 

områden som musik, film, tv, radio, litteratur och mode (Lindgren, 2009, s. 17). I vissa 

sammanhang benämns populärkultur som ”masskultur” eller ”skräpkultur”, och ses ofta som 

motsatsen till ”finkultur”, därmed i negativ bemärkelse jämfört med annan kultur (ibid. s.18). 
 

När begreppet populärkultur används i denna studie avser jag de leksaker som barnen visar 

intresse för att ta med sig till förskolan, och som kan kopplas till populärkultur, exempelvis 

film, tv, musik eller litteratur. 
 

Leksaker 
 

I vardagligt tal syftar leksaker oftast på föremål som vuxna producerar samt köper åt barnen 

för deras lek (Nelson & Svensson, 2005). Den danske författaren och pedagogen, Hangaard- 

Rasmussen, (2003, refererad i Nelson & Svensson, 2005) anser att vilket föremål som helst 

kan bli en leksak, när det i leken förvandlas till någonting annat än vad det är utanför leken, 

exempelvis om en pinne blir en pistol eller en kotte blir ett får. 
 

När jag använder begreppet leksaker menar jag både sådana som förknippas med 

populärkultur men även andra leksaker eller föremål som inte har någon direkt koppling till 

massmedia. Därmed definierar jag de föremål som barnen själva väljer att ta med sig 

hemifrån till förskolan, i syfte att leka med, som en leksak. 
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2. Bakgrund 

2.1 Värdegrunden, barnsyn och kunskapssyn 
 

I läroplanen för förskolan framgår det tydligt att demokratiska värderingar ska genomsyra 

förskolans verksamhet. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet” 

(Skolverket, 2010, s.4) är värderingar som ska följas, samt att barn tillägnar sig demokratiska 

värderingar främst genom konkreta upplevelser, där vuxna är viktiga förebilder. I förskolan 

skall barns förståelse om demokratiska värderingar främjas (Arnér & Tellgren, 2006), vilket 

kräver att barns perspektiv samt ett relationellt synsätt tas tillvara i praktiken (Arnér, 2009). 

Tillrättavisning av barn är vanligt förekommande i förskolan, ju mer regelstyrd verksamheten 

är, desto mer skäller, förbjuder och bestraffar personalen barnen, skriver Sigsgaard (2003). 

Han menar att det i grunden handlar om ett maktförhållande mellan barn och vuxna, som 

ligger långt ifrån de demokratiska värderingar och arbetsformer som läroplanen förespråkar. 

”Vi pedagoger har ansvar för att ge barnen möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sin 

egen vardag” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 49). 
 

Den modernare barnsynen innebär att barnet betraktas som en social aktör som är medskapare 

av kunskap och över sitt eget liv. Barn har en egen kultur samt att barnet föreställs som det 

kompetenta barnet (Buckingham, 2000, refererad i Nelson & Svensson, 2005). Beroende på 

den barnsyn som den involverade bär på, råder förväntningar på barnet som ett kompetent 

barn eller ett inkompetent barn. Barnsynen speglar på det sättet av sig i värderingar och 

förhållningssätt gentemot varje enskilt barn. Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller därför 

att det barn klarar av beror på vilka föreställningar och omständigheter som finns i den 

omgivande miljön. Synen på det kompetenta barnet handlar om att tro på barnets inneboende 

förmågor och lust att lära, i vardagens alla små händelser, menar de. ”Barns sociala utveckling 

förutsätter att de efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar” (Barnomsorg och 

skolakommittén, 1997, s.137). 

2.2 Barns syn på vuxna 
 

Arnér och Tellgren (2006) har båda en bakgrund som förskollärare och tillsammans har de 

skrivit en bok utifrån sexåriga barns berättelser kring sin syn på vuxna. Under samtalen med 

barnen upptäckte de hur mycket dessa hade att säga, men som vuxna, enligt barnen själva, 

inte hade tid att lyssna på. ”Barn uttrycker ofta att de inte kan påverka sin situation” (Arnér & 

Tellgren, 2006, s.12) och känner sig därför ofta maktlösa inför vuxna. Enligt barnen 

bestämmer vuxna för mycket och därför tar de flesta barnen för givet att det ska vara så, och 

ifrågasätter inte rätten att få vara med och ta beslut, menar författarna. Barnen framställs 

oftast som objekt och inte som subjekt inför de vuxna, därmed att vuxna ser barnen utifrån ett 

vuxenperspektiv. Ifall barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten krävs det att de får vara 

med i processen kring att fatta olika beslut och påverka sin situation, till skillnad från att stå 

på sidan om och inte ha någon chans att påverka vad de vuxna beslutar (Arnér & Tellgren, 

2006). 
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2.3 Leksakers betydelse 
 

Leken är en urform av liv och en nödvändig kraft för det mänskliga ursprunget. I utgrävningar 

har man funnit tecken på att människor redan för 2 miljoner år sedan använde sig av föremål 

som kan betraktas som leksaker. Dåtidens leksaker utgjordes av enkla material såsom stenar, 

kottar och pinnar, vilka transformerades till djur, redskap och människor genom lek och 

fantasi. Likväl förekommer lek med abstrakta föremål även bland nutidens barn, även om de 

massproducerade leksakernas utformning och funktion ständigt förändras i takt med 

samhällets teknologiska och ekonomiska utveckling (Nelson & Svensson, 2005). 
 
I förskolan består stor del av lekmaterialet av så kallade pedagogiska leksaker, som oftast är 

utvalda av vuxna i syfte att barnen ska lära sig någonting specifikt genom att använda dem. 

Därför kan materialet betraktas mer som läromedel än som leksaker, menar Nelson och 

Svensson (2005). De pedagogiska leksakerna är ofta relaterade till vuxenvärldens sysslor, som 

exempelvis en stekpanna eller ett strykjärn. I den mer fiktiva barnvärlden kan leksakerna inte 

direkt knytas till vuxenlivets sysslor, som exempelvis Pokémonkort eller Beyblades (ibid.). 

Almqvist (1991) tolkar pedagogernas val av leksaker som att de strävar efter att barn ska 

sysselsätta sig med lekmaterialet i lugn och ro, vilket tyder på att pedagoger försöker främja 

stillsamma lekar före mer intensiva och livliga. Almqvist framhåller att de leksaker som väljs 

ut till förskolan bör utgå från barnens intressen och behov, eftersom leksaker som intresserar 

barnen inspirerar leken bäst. Nelson och Svenson (2005) lyfter fram den fria lekens 

egenvärde. Vuxna som fokuserar på lekens egenvärde lyssnar till vilka leksaker barnen finner 

lust, glädje och meningsskapande genom att leka med. I många fall ser vuxna hellre att barn 

leker med pedagogiska leksaker som ses ha ett nyttovärde. Nelson och Svensson understryker 

att ”lekens egenvärde har ett nyttovärde för den lekande medan nyttogörandet av leken 

riskerar att spoliera dess egenvärde” (2005, s. 77). 

2.4 Kritiska aspekter kring barns leksaker och populärkultur 
 

Det är uppenbart att populärkulturen spelar en central och avgörande roll i de flesta barns liv. 

Lika uppenbart är det att den ofta betraktas som någonting problematiskt som barnen bör 

skyddas från (Persson, 2000). Fast (2007) tar upp några anledningar till varför pedagoger inte 

låter barnen ta med sig leksaker till förskolan. Exempelvis kan leksakerna tappas bort eller ge 

upphov till bråk samt att pedagogerna anser att barnen tillbringar nog mycket tid med 

populärkulturen och leksaker i hemmiljön, och anser därmed att förskolan borde erbjuda 

andra kunskapsområden. Förutom oron kring ökad våldsbenägenhet hos barn, fruktar 

pedagoger även att populärkulturen bland annat kan leda till konsumtionshysteri och ökande 

av stereotypa framställningar som kan vara rasistiska eller sexistiska. 

2.5 Våldsrelaterade leksaker 
 

Nelson och Svensson (2005) framhåller att krigsleksaker och krigslekar har förekommit i alla 

tider, dock finns det ytterst lite forskning kring vilken påverkan våldsrelaterade leksaker har 

på barn. Barn har långt tillbaka i tiden lekt med exempelvis tennsoldater, knallpulverpistoler 
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och pilbågar, ändå riktas kritiken enbart mot dagens barn och leksaker. Vuxna ser inte barns 

lek på samma sätt som barn gör. Den vuxne förknippar ofta leken med verklighet, medan barn 

inte sammankopplar leken med det verkliga livet. Exempelvis symboliserar skjutlekar ofta 

verkligt dödande för en vuxen, medan det för barn enbart är på låtsas (Nelson & Svensson, 

2005; Knutsdotter Olofsson, 1989). I avsnittet, ”Låtsaslekens lov” ur tv-serien, Leka livet, 

intervjuas lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (Sveriges utbildningsradio, 2009). Hon 

får se ett inspelat videoklipp som utspelar sig i en lek på en förskola och där en pedagog är 

delaktig. Barnen imiterar skottljud, siktar med leksakspistoler mot pedagogen och säger ”Nu 

sköt vi dig!”. Pedagogen spelar med, lägger sig på golvet och bekräftar barnens lek genom att 

säga ”Nu dog jag”. Sedan täcker barnen över pedagogen med filtar. Knutsdotter Olofsson 

säger: ”Lyckliga barn som har en vuxen som är så tillgänglig och som är så med på deras 

äventyr… och som förstår att lek inte är på riktigt. I lek är allt möjligt och allt tillåtet”. 

Pedagogen i filmen berättar att de ett tag förbjudit barnen att leka skjutlekar. En pojke byggde 

en dag en legopistol som han siktade med och sa ”pang pang”, följt av att pedagogen sa; ”Kan 

du kanske bygga någonting annat av lego istället? Pojken visade pistolen och sa; ”Du, den är 

inte riktig.” Därefter valde de att ta bort förbudet mot leksaksvapen. 
 

I avsnittet ”Leken vet inga gränser”, ur serien, Leka livet, (Sveriges utbildningsradio, 2009) 

berättar lekpedagogen Laila Lindberg att leken är viktig för barns bearbetning av upplevelser. 

Hon förklarar att det är viktigt att visa intresse för leken och följa med, utan att värdera eller 

moralisera handlingarna, inte ifrågasätta och inte heller berömma på det traditionella, 

behavioristiska sättet. Barnets känslor får inte värderas eller styras, menar hon. I 

programserien, Leka livet, intervjuas lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (avsnittet; 

”Låtsaslekens lov”, Sveriges utbildningsradio, 2009). Knutsdotter Olofsson refererar till 

Carvey, som har format begreppet ”Lekregler som man måste hålla; Samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande”. Begreppet framhålls som grundläggande värderingar i 

demokratin och livet. I själva lekens värld är allt möjligt och tillåtet, så länge den inte bryter 

mot lekreglerna (ibid). Enligt Almqvist (1991) har många barn behov att bearbeta sina 

upplevelser i leken för att få en förståelse för omvärlden och verkligheten. Hon anser att oro 

och aggressivitet hos barn inte uppkommer av leksaker, utan av livsbetingelser (s. 84). 
 

Leksaksvapen ”gör” barn till krigshetsare lika lite som kemilådor ”gör” dem till nobelpristagare i 

kemi, eller babydockor ”gör” små flickor till kärleksfulla mödrar. Barn påverkas av och 

utvecklas genom de normer och värderingar de möter i hem och familj. Barns lekar återspeglar 

deras uppfattningar om verkligheten. De leker krig av samma anledningar som de leker familj, 

bondgård eller affär, nämligen att fenomenen ifråga existerar. Mamma-pappa-barn-leken kan bli 

nog så aggressiv, men upplevs sällan lika störande som krigsleken. (Almqvist, 1991, s. 84). 

2.6 Barn och leksakskonsumtion 
 

Efter andra världskriget började vissa leksaker massproduceras och sedan dess har olika 

samlarmanier varit populära bland barn, bland annat filmisar, hockeybilder och Pokémon. I 

livliga diskussioner har vuxna ofta framhävt negativa aspekter kring barns passioner att samla 

på olika saker. Barnens användning av föremålen förbjuds eller begränsas ofta utanför 

institutionernas ramar eller till barnens fria aktiviteter, framhåller Sparrman (2002). 
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Seiter (1993, refererad i Sparrman, 2002) framhåller antagandet om att alla som lever i ett 

högteknologiskt samhälle är bundna till konsumtionen av varor, där den främsta orsaken är att 

ingå i sociala gemenskaper. Hon jämför barnens längtan efter att få äga en speciell leksak med 

vuxnas emotionella förhållande till och investeringar av materiella ting. Seiter menar att önskan 

med att äga vissa föremål handlar om en längtan att ingå i social och gemensam kultur med 

andra. 
 

Sparrman (2002) och Fast (2007) framhåller dilemmat kring att vissa barn, beroende av bland 

annat ekonomiska tillgångar, äger ett stort antal av de senaste leksakerna, medan en del barn 

inte har tillgång till så många leksaker. Detta kan bidra till en markering och förstärkning av 

skillnader i klasstillhörighet, menar forskarna. Leksakerna kan därmed påverka vilken status 

respektive barn får och risken är att vissa barn hamnar utanför den sociala gemenskapen. 

Sparrman framhåller dock att hierarkierna finns kvar i gruppen även om man skulle förbjuda 

barnen att ta med sina leksaker till förskolan, eftersom de kulturella och ekonomiska 

skillnaderna finns kvar. 

2.7 Könsstereotypa leksaker 
 

I samhället råder djupt rotade traditioner och värderingar kring könsroller, omedvetna eller 

medvetna, vilka uttrycks genom människors förhållningssätt och handlingar (Nelson & 

Svensson, 2005). Eftersom leksaker avspeglar kulturen och samhället är det inte så 

besynnerligt att även leksakerna symboliserar könsstereotypa mönster (ibid). Det har i alla 

tider funnits leksaker som återspeglats utifrån normer kring vad som är manligt eller 

kvinnligt, exempelvis har dockor och hushållskärl varit avsedda för flickor medan bilar och 

krigsleksaker har varit avsedda för pojkar att leka med (Almqvist, 1991). Almqvist framhåller 

att vuxna redan från födseln väljer ut leksaker till barnet beroende på förutfattade meningar 

kring könsroller. Dessa attityder styr vilka förväntningar som finns på barnet, vilket fungerar 

som ledtrådar genom att barnet lär sig vilka slags leksaker som han/hon bör leka med. 
 

Enligt Almqvist (1991) föredrar pedagoger könsneutrala leksaker i verksamheterna, hon 

ifrågasätter dock om förbudet av könsstereotypa leksaker är rätt metod. Med samma argument 

som att barn inte "blir" mördare eller krigshetsare av leksaksvapen, uppstår inte heller 

könsroller av leksaker, menar hon. Vidare anser hon att barn påverkas av och utvecklas av de 

normer och värderingar som skapas i möten med andra människor. Nelson och Svensson 

(2005) anser att förskolorna ska erbjuda ett rikt utbud av leksaker och ta till vara barns lek 

med könsstereotypa leksaker för gemensam reflektion. 
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2.8 Tidigare forskning kring populärkulturella leksakers betydelse 

2.8.1 Barns populärkultur som verktyg för lärande 
 

Som jag tidigare beskrev har människan långt tillbaka använt sig av leksaker, precis som 

nutidens barn. ”Materialet lockar fram leken, leken väcker barnets intresse, intresset blir till 

erfarenhet, erfarenheten blir kunskap och människan växer” (Nelson & Svensson, 2005, s. 

10). Samhällets rådande föreställningar om barnets värld och synen på barn ger uttryck för 

vilken roll leksakerna får i barns liv och vilka leksaker som får finnas till. I förskolans och 

skolans miljö finns starka traditioner kopplade till pedagogiska läromedel och styrd 

undervisning, som i vissa undantag eller inte alls integrerar leksakernas potentiella 

möjligheter för lärande. Trots att barn kommer i kontakt med leksaker i vardagskulturen och 

bidrar till deras utveckling. Därför krävs det reflektion och diskussion kring leksakers roll i 

barns lek och lärande i både formella och informella miljöer menar Nelson och Svensson. 

2.8.2 Barns populärkultur och språkutveckling 
 

Fast (2007) har studerat barns läs - och skrivutveckling och utifrån det skrivit avhandlingen 

Sju barn lär sig läsa och skriva. Resultatet visar att leksaker, kataloger, böcker, filmer och 

teveprogram utgör en rik inspirationskälla som stöder barns berättande, argumenterande samt 

läsande och skrivande. ”I en rad sociala och kulturella sammanhang möter de sju barnen 

textorienterade aktiviteter i samband med populärkultur och medier” (s. 124). För inte så 

många år sedan avråddes föräldrar och förskollärare att ”blanda sig i” barns läs – och 

skrivinlärning, då uppfattningen var att barn når den kognitiva mognaden för att kunna börja 

läsa och skriva, först vid sju års ålder samt att en utbildad lärare var mest lämpad för 

inlärningen. Clay (1966, refererad i Fast, 2007) såg genom sina studier att många barn 

utforskar det skriftliga språket redan långt före skolåldern, när barn involveras i 

skriftspråkliga aktiviteter och sociala sammanhang som skapar mening. Hon fann att barnens 

populärkulturella intressen och leksaker fungerar som en drivkraft i läs-och skrivinlärning. 

Barnen i studien skrev bland annat av logotyper från leksaker och kläder. Kristoffer har 

nyligen börjat i förskoleklass och Fast observerar en situation när han skriver hemma. Han 

ritar dinosaurier och stavar till BIONICLE och THEROPODER, utifrån sina böcker och 

leksaker (s. 14). Enligt Fast (2007) märks det tydligt att det han skriver är någonting som 

verkligen intresserar och fångar hans engagemang på djupet. Ett annat exempel tas upp i 

avhandlingen, då en pojke berättar för forskaren om sitt intresse för Pokémon, och då hon 

förstår vilken avancerad förståelse han har i ämnet. ”Det tycks inte finnas några gränser för 

vad barnen kan lära sig i samband med sina leksaker”, framhåller Fast (2007, s. 126). 

Thomson (2002, refererad i Fast, 2007) använder barnets ”ryggsäck”, som en metafor över de 

språkliga samt sociala erfarenheter och vanor som barnet bär på redan när det kommer till 

förskolan. Hon menar att endast några av barnen får chansen att öppna sina ryggsäckar och ta 

fram innehållet, medan många barns ryggsäckar förblir oöppnade, då innehållet inte tycks ha 

något värde inför förskolläraren. Comber (1998, refererad i Fast) menar dock att det inte är 

någonting som barnet kan lämna av sig utanför förskolan.  
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2.8.3 Populärkultur och identitet 
 

För dagens barn och ungdomar, samt även för många vuxna, spelar populärkulturen en viktig 

roll (Persson, 2000). ”Populärkulturen såväl uttrycker, som bidrar i formandet av, det stora 

flertalet människors känslor, attityder, tankar, drömmar och livsstilar” (Lindgren, 2009, s. 9). 

Populärkulturen är en viktig del i identitetsskapandet, där man kan leva sig in i olika 

rollförebilder och stilar, samtidigt som man förkastar vissa andra roller. Barn uttrycker 

värderingar, stilar och ideal, genom leksakerna, på liknande sätt som vuxna gör med sin 

klädstil och privata ägodelar. Det är inte säkert att barnet väljer en viss smakinriktning, 

exempelvis som Star Wars eller Spiderman, enbart för att barnet tycker om det, utan för att 

barnet känner på sig vad man förväntas tycka om, för att få tillgång till den sociala 

gemenskapen med andra barn (Nelson & Svensson, 2005). 
 

I leken kommer barns kultur i uttryck, i leken lever barn ut sina fantasier och där får de chans 

att överskrida gränser, prova olika identiteter och får tillfälle att arrangera groteska och ibland 

smaklösa scenarier (Sutton-Smith, 1996, refererad i Nelson & Svensson, 2005). Barns lek 

provocerar ibland vuxna, då de uppfattar leken som smaklös. På samma sätt provoceras vuxna 

ofta av leksaker exempelvis som Barbie och Action Man, då de symboliserar vulgära eller 

groteska bilder av människan (Nelson & Svensson). Det är viktigt att tänka på att det som 

barn ofta fascineras av i denna kultur är det som uppträder lite provocerande för vuxna. 

2.8.4 Populärkultur som en källa till glädje 
 

Barthes (1975, refererad i Fast, 2007) beskriver barns engagemang i samband med 

populärkultur som en ”gränslös glädje som är svår att beskriva i ord” (s. 125). Han jämför det 

med känslan som man kan få om man läser en bok som man blir helt inne i så man glömmer 

bort tid och rum. När den känslan av glädje infinner sig strävar vi vuxna inte efter att förena 

det med nyttoaspekten, precis som när barn infinner sig av den känslan av glädje när de ägnar 

sig vissa lekar hur länge som helst. Glädjen fungerar som en drivkraft som gör att barnen 

aldrig tycks lessna, menar Barthes. ”Barnen tycks befinna sig i ett flöde eller flow”, som 

Csikszentmihalyi beskriver det (citerad i Klein et al., 1990, s. 8, refererad i Fast). Flow är 

”som ett tillstånd av fullständig koncentration som åtföljs av en euforisk känsla och en 

upplevelse av absolut målmedvetenhet” (s. 125). Csikszentmihalyi menar att barn ständigt 

försöker hitta nya flow-upplevelser. Fast skriver att hon sett att barnen i hennes studie 

upplever denna gränslösa glädje, flow och drivkraft i deras möten med sina leksaker. Till 

skillnad från den gränslösa glädjen beskriver Barthes en annan typ av glädje, som är 

”tillrättalagd och kontrollerad”, som Fast menar går hand i hand med det som Kenway och 

Bullen förklarar som ”fun with a purpose” (2001, s. 82). Glädjen och lusten barn har att 

belysa sina kunskaper och erfarenheter kring ett ämne får inte underskattas, menar Persson 

(2000). 
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2.9 Teoriram 

2.9.1 Barns perspektiv 
 

”Barns möjlighet att delta och bli lyssnade på är en odiskutabel demokratisk rättighet 

samtidigt som det är en pedagogisk utgångspunkt”, anser Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003, s.75). Barns delaktighet och barns perspektiv är ömsesidigt beroende av varandra och 

förutsätter därmed varandra (ibid). Att inta barns perspektiv beskrivs enligt följande; ”att barn 

behandlas med samma respekt som vuxna och att vuxna försöker tolka barns 

meningsskapande utifrån deras sätt att uttrycka sig och agera i såväl pedagogisk praxis som 

forskning” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000a, s. 71, citerade i Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2003, s.71). Det krävs en vilja att fånga barns värld och det som intresserar dem, 

samt en vilja att ta tillvara på deras erfarenheter. ”När barn erfar att deras värld blir hörd och 

sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå bemöts och tas tillvara på ett 

respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är delaktiga”, skriver Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003, s. 71-72). 
 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) kritiserar förskolans strävan efter att mäta kvalitet och 

menar att verksamheten borde genomsyras och utvecklas utifrån barns perspektiv, lek, 

erfarenheter och meningsskapande. Författarna menar att pedagoger och barn ska ses som 

medkonstruktörer av kunskap och att grunden skall läggas för ett livslångt lärande. ”Lärande 

och meningsskapande förutsätter delaktighet och engagemang” (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003, s. 76). ”Huruvida barns perspektiv får framträda och barn blir hörda beror i 

hög utsträckning på lärares kunskapssyn, barnsyn och den atmosfär som skapas i förskolan” 

(Johansson, 2003a, refererad i Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 19). 

2.9.2 Relationellt perspektiv 
 

Persson (2001, refererad i Olsson & Olsson, 2007) beskriver hur barn utifrån ett kategoriskt 

perspektiv uppfattas som bärare av svårigheter och problem. Det kategoriska perspektivet är 

individcentrerat till motsats av det relationella perspektivet, där relationerna och samspelet 

mellan individer betonas, menar Persson. Utifrån en relationell människosyn ses barns 

svårigheter som ett resultat av en rad olika faktorer, bland annat utifrån gruppnivå eller 

organisationsnivå. I ett relationellt perspektiv öppnar sig samspelsmöjligheter, eftersom detta 

synsätt fokuserar på mänskliga samspel och möten (von Wright, 2000, refererad i Arnér, 

2009). Arnér menar att man aldrig kan veta i förväg hur ett mänskligt samspel ska utvecklas, 

då genuina samspelssituationer kännetecknas av obestämbarhet och kreativitet. ”Om man ser 

möjligheter till förändring och olikhet och går in i reflekterande processer så kan något 

oväntat ske, något som i förväg är omöjligt att veta något om” (Arnér, 2009, s. 49). ”Det 

handlar helt enkelt om att öppna sig för att se det otänkbara som tänkbart och det tänkbara 

som otänkbart” (Lenz Taguchi, 2000, citerad i Arnér, 2009, s. 49). Enligt Arnér (2009) gäller 

det att reflektionen kring förskolans arbete ständigt hålls levande, för att kunna utveckla 

medvetenhet kring vad möten mellan vuxna och barn kan innebära. 
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2.9.3 Leksaker och lärande ur en sociokulturell synvinkel 
 

Det finns en utbredd uppfattning om att lärande sker i skolan och att undervisning är en 

förutsättning för lärande (Säljö, 2010). Detta är en mycket begränsad bild, eftersom lärande 

kan ske var som helst och i många olika sammanhang (ibid.). Gemensamt för de flesta 

förskolebarn är att lärande sker, i för dem, ett meningsfullt sammanhang, bortom formell 

undervisning (Taylor, 1983, 1988, 1997, refererad i Fast, 2007, s. 15). Utifrån Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv sker lärande i interaktion tillsammans med andra människor i 

meningsfulla sammanhang (Strandberg, 2006). ”Samtalet är ett gammalt sätt att fördärva 

kunskap”, eftersom Sokrates redan 470-399 f-Kr. framhöll att lärande sker genom samtal och 

dialog (Arnér & Tellgren, 2006, s. 19). I samspelet mellan barn och vuxna uppstår en dialog, 

utifrån barns perspektiv, istället för att vuxna utövar förmedlingspedagogik. ”Det kan 

betraktas som ett pedagogiskt möte mellan barn och vuxen där båda tillför mening, aktivitet 

och kreativitet” (Arnér, 2009, s. 34). 
 

Strandberg (2006) förklarar människans relation till omvärlden som medierad, då vi använder 

oss av olika verktyg och hjälpmedel, så kallade medierande artefakter, när vi minns saker, 

tänker, handlar, löser problem och så vidare. ”Vårt tänkande och handlande inspireras av 

verktyg” (Strandberg, s. 107.) Hebdige (1988, s. 47 refererad i Lindgren 2009, s. 32) beskriver 

populärkulturens innehåll som en ”uppsättning allmänt tillgängliga artefakter” (i sin tur 

refererad och översatt av Strinati 1995). Wertsch (1998, refererad i Nelson & Svensson, 2005, 

s. 43) framhåller leksakers funktion som medierande redskap. Leksaker är en viktig del av 

kulturen, eftersom dessa är artefakter som bidrar till skapandet av samhället (Nelson & 

Svensson, s. 6). Strandberg (2006) framhåller vidare att utveckling och tänkande växer fram i 

barns aktiva relationer och interaktioner till kulturella kontexter, med hjälp av olika artefakter. 
 

Ett centralt begrepp i Vygotskijs sociokulturella teori är den så kallade proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999, Bråten, 2000 refererade i Arnér, 2009). Begreppet 

beskrivs vara glappet mellan den utvecklingsnivå barnet redan har uppnått och den nivå som 

barnet är på väg att nå. För att stödja barnet i den närmaste utvecklingszonen är det viktigt att 

den vuxne vägleder och utmanar barnet vidare, genom kommunikation och samarbete, där 

barnets insats ökar succesivt under utvecklingens gång. Enligt Vygotskij (refererad i Arnér, s. 

34) fungerar ”samarbete mellan barn och vuxna som en väg till att barns medvetenhet, 

tänkande och handlande utmanas och utvecklas”. 

2.9.4 Barns perspektiv, relationellt synsätt och sociokulturellt lärande i 

praktiken 
 

Arnér (2009) beskriver en situation på en förskola där ett yngre barn gråter förtvivlat och ber 

om att få sin napp. På denna förskola fanns en regel kring att barnen endast fick ha sin napp 

när de kom till förskolan, och att den under vistelsen skulle ligga uppe på barnets hylla. 

Pedagogerna uttryckte sig följande angående regeln; ”annars skulle ju barnen gå och suga på 

sin napp under dagarna vilket skulle bli en dålig vana” (s. 9). Arnér poängterar att ”om barnen 

väljer att hellre gå och suga på sin napp under dagarna istället för att med liv och lust delta i 
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verksamheten så kan det vara ytterst angeläget för personalen att börja reflektera över sin 

egen verksamhet och hur den uppfattas av barnen själva” (s. 9). Pedagogerna i det här fallet 

intar inte barnets perspektiv och ser barnets behov av napp som en brist eller ett problem, 

istället för att se brister i verksamheten (ibid.) Författaren menar även att nappen hade kunnat 

utgöra tröst samt gett barnet möjlighet till inflytande genom att få sin vilja besvarad. 
 

Arnér (2009) beskriver ett exempel från en förskola där barnens initiativ välkomnades av 

pedagogerna. På förskolan fanns en regel om att barnen endast fick cykla med förskolans 

cyklar, men barnen frågade en dag ifall de fick använda sina egna sparkcyklar på utevistelsen. 

Pedagogerna var från början oroliga att de skulle vara tvungna att förbjuda cyklarna, men de 

vågade ta chansen och testa, och deras oro blev aldrig befogad. Barnen turades om att cykla 

för att minska risken att krocka med varandra, samt att barnen som ägde en sparkcykel gick 

med på att dela med sig till barn som inte hade med sig en egen. 
 

Gör inte problem av sådant som inte är ett problem tycker vi. Barn och vuxna ska lyssna på 

varandra, till varandras åsikter och argument. Väga dem mot varandra och komma fram till en 

lösning som känns bra för gruppen, individen och som fungerar i dagsläget. Det är inte alltid 

den vuxne som har rätt” (Arnér, 2009, s. 50). 
 

Pedagogerna hade kunnat säga nej på grund av förbudet samt för att de vuxna antog att det 

skulle bli ett problem, istället tog de tillvara på barnens initiativ. Ifall det skulle uppstå 

problem hade pedagogerna gjort upp att de gemensamt med barnen skulle komma fram till en 

lösning. Arnér tolkar pedagogernas förhållningssätt som att de utgår från barnens perspektiv 

samt en sociokulturell och relationell syn på lärande. 

2.9.5 Lyssnandets pedagogik 
 

Lyssnandets pedagogik är ett förhållningssätt inspirerat utifrån Reggio Emilia (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2006). I grunden handlar det om utgå från barns rättigheter och förmågor, samt att 

etiska och demokratiska värderingar ska genomsyras i den pedagogiska verksamheten (ibid). 

Enligt Arnér (2009) bör pedagoger i förskolan ifrågasätta invanda mönster eller för givet 

tagna antaganden, istället för att uppfatta ett fenomen som självklart bör det ses med nya 

ögon. Arnér framhåller att; ”Varför?” ständigt borde vara en drivande fråga för personal i 

förskolan, ”att ställa sig denna fråga innebär att befinna sig i en ständig undran inför sitt eget 

sätt att möta barnen istället för att för att komma med färdiga svar eller påståenden” (Arnér, 

2009, s. 10). Vuxna är ofta upptagna med att förmedla kunskap till barnen, utan att lyssna på 

dem (Åberg & Lenz Taguchi, 2006). Pedagoger måste ha en drivande förmåga att lyssna på 

barnen för att kunna skapa en förskola som bygger på demokratiska värderingar (ibid). 
 

Det är först när vi lyssnat på det barnen tänker och gör som vi kan skapa en meningsfull miljö 

som väcker lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra. Vårt medvetna 

lyssnande är en förutsättning för att barnen ska kunna vara delaktiga i att forma sin egen 

vardag (Åberg & Lenz Taguchi, 2006, s. 33). 
 

Åberg och Lenz Taguchi framhåller att det inte handlar om att lämna över ansvaret på barnen 

och låta dem göra vad de vill, pedagogerna har ett ansvarsfullt arbete framför sig, tillsammans 

med barnen. 
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3. Metod 
 

I denna del redovisar jag valet av forskningsansats och tillvägagångssätt samt studiens 

trovärdighet och giltighet, med forskningsetiska principer som grund. 

3.1 Kvalitativ intervju som forskningsmetod 
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att försöka sätta sig in i den intervjuades synvinkel, 

livsvärld och uppfattningar kring ett visst fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & 

Davidson, 2003), och därför har jag valt att använda mig av den metoden. Intervjuaren 

lyssnar till deras farhågor och förhoppningar, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med 

egna ord, och skaffar sig kunskap om deras utbildnings-och arbetssituation, samt sociala liv 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann kallar denna metod för ”den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun” (s. 19). Samtalsformen utgår från öppna frågor kring 

forskningsämnet, och är därför inte helt standardiserad. En fördel med denna form av metod 

är att man som forskare har möjlighet att ställa följdfrågor, till skillnad från exempelvis 

enkäter, framhåller Patel och Davidson (2003). Intervjuer är dock en mer tidskrävande metod 

än enkäter. Följderna av det kan orsaka att färre informanter kan göras delaktiga i en 

intervjumetod, jämfört med i en enkätmetod. 
 

Svårigheten med kvalitativa intervjuer är att resultatet är beroende av den sociala relationen 

mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det krävs en förmåga av forskaren att kunna skapa 

en situation där intervjupersonen känner sig respekterad, trygg och säker för att våga och vilja 

uttrycka privata händelser och tankar. Integritet och etisk respekt är en nödvändighet för att 

inte såra eller kränka intervjupersonen, menar Kvale och Brinkmann (2009). Författarna 

påpekar att en forskningsintervju inte sker mellan två jämbördiga parter, eftersom intervjuaren 

har kontroll och makt över ämnet samt vilka frågor som diskuteras. Vidare förklarar de att 

detta kan påverka att intervjupersonen medvetet uttrycker det som hon/han tror att forskaren 

vill höra, vilket är viktigt att ha i åtanke. 
 

”Om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning ger 

observationer och informella samtal under fältstudier vanligen en mer giltig kunskap än om 

man bara frågar undersökningspersonerna om deras beteende”, skriver Kvale och Brinkmann 

(s. 132). Samtidigt resonerar de kring att intervjuer lämpar sig om man vill att människor ska 

beskriva sin syn på mening, sina upplevelser samt förklara sitt eget perspektiv på sin 

livsvärld. 

3.2 Urval 
 

Jag har intervjuat totalt 8 barn och 4 pedagoger på samma förskola, från två avdelningar. 

Eftersom jag ville intervjua barn valde jag en förskola där jag genomfört VFU. Detta för att 

jag inte skulle upplevas som en helt främmande person inför dem. De två avdelningarna 

arbetar unisont, genom att låta barnen leka och vistas mellan båda avdelningarna. På det sättet 

kände barnen och pedagogerna till varandra väl mellan avdelningarna. Jag valde att intervjua 
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4 barn och 2 pedagoger från respektive avdelning. Detta för att kunna jämföra eventuella 

likheter och/eller skillnader mellan avdelningarnas arbetssätt. Barnen jag intervjuade var 

bland de äldsta på förskolan, mellan 4-5 år, vilket jag gjorde medvetet på grund av deras 

språkliga och kommunikativa förmågor. Antalet barnintervjuer påverkades av att det enbart 

var åtta barn som jag fick medgivande av vårdnadshavare att intervjua. Fördelningen mellan 

kön är slumpmässigt och därmed inte något strategiskt val av mig. Det bör tillägas att 

pedagogerna på förskolan säger sig arbeta och förhålla sig till en pedagogik som är inspirerad 

utifrån Reggio Emilia. 
 

Observera att situationerna som presenterades i inledningen inte utspelades på den förskola 

där forskningsprocessen genomförts. Valet av förskola styrdes enbart av att det var den enda 

förskolan där jag var bekant med så pass många barn och pedagoger. Tidsaspekten är en av 

faktorerna varför jag inte valde någon annan förskola. 

3.3 Analysverktyg 
 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att vissa analystekniker som fokuserar kring 

meningskodning speglas av en traditionell syn på lärande, i linje med att den enskilda 

individen innehar en fast kunskap som kan samlas in i lösa fragment och därefter analyseras 

skilt från sociala sammanhang. Diskursiva analysmetoder lägger däremot fokus på 

föreställningen om att människans värld och kunskap är socialt konstruerad. Av den 

anledningen har jag valt ett diskursivt perspektiv i min analys. Kvale och Brinkmann 

framhåller att "alla intervjuer är naturligt diskursiva och förutsätter olika diskurser" (2009, s. 

171-172). 
 

I ett relationellt perspektiv skulle meningen i samtalet inte anses tillhöra någon av parterna 

utan existera mellan dem, i deras interaktion. Samtalet ses alltså som meningsutbyten i en 

maktkamp, en strid om vem som har rätt att tillskriva ett yttrande den definitiva meningen 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 234). 
 

Med en diskursiv teknik betraktas intervjuarna som aktiva deltagare snarare än som talande 

frågeformulär (Potter & Wheterell, 1987, refererade i Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

modernistiska sökandet efter en sann och riktig mening har förändrats till ett relationellt 

meningsbegrepp, där konstruktioner av olika tolkningar inte ses som ett problem, utan snarare 

som styrka och rikedom i intervjuforskning. I analysen av diskurserna skapas därför 

meningsvariationer som varken bestäms som helt sanna eller falska. 
 

En uppfattning bland en del diskursanalytiker är att kvalitativa intervjuer används i allt för 

hög grad inom forskning, och därför ser de hellre att studier genomförs i situationer där tal 

och handling sker på ett mer naturligt sätt (Potter & Hepburn, 2005, refererade i Kvale & 

Brinkmann, 2009). Om man som forskare använder sig av ett diskursivt perspektiv i 

intervjuerna är det däremot möjligt att kartlägga viktiga mänskliga diskurser, och då 

rekommenderas det att man ser intervjupersonen som medforskare. Eftersom meningsutbytet 

ses som relationellt och socialt konstituerat, är det således möjligt att intervjupersonerna 

förhåller sig olika beroende på relationerna mellan olika intervjuare. Därför finns det 
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svårigheter kring att dra generella slutsatser utifrån forskningsanalysens resultat, framhåller 

Kvale och Brinkmann (2009). 

Parker (2005, refererad i Kvale & Brinkmann, 2009, s. 247) förespråkar en diskursanalys som 

baseras på fyra huvudfrågor som forskaren kan förhålla sig till gentemot det empiriska 

materialet: 
 

1. Varför är texten intressant? 
 
Vad som lyfts fram i analysen utifrån materialet bör vara aspekter som underbygger eller 

utmanar forskarens förförståelse, eller på annat sätt utmärker sig. 
 

2. Vad vet vi om det material från vilken den konstruerades? 
 
Denna fråga går ut på att fundera kring bakgrunden och kontexten bakom materialet och 

texten som informanten gett uttryck för, exempelvis vilka olika diskurser som kan identifieras. 
 
3. Vilka blir effekterna av olika tolkningar av texten? 

 
Här bör forskaren belysa textens betydelse utifrån olika möjliga perspektiv och tolkningar. 

Det kan framkomma olika diskursiva effekter beroende på olika sociala kontexter. 
 

4. Hur förhåller sig texten till maktmönstren? 
 
I denna fråga fokuseras på vilka maktpositioner som förekommer mellan personerna i 

intervjuerna, och därmed vilken påverkan detta kan ha haft på det empiriska materialet. 

3.4 Etiska aspekter i forskningsarbete 
 

I studien har jag tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka delas in i fyra 

gemensamma huvudkrav vid forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter även fram några rekommendationer utöver de fyra 

huvudkraven. Forskaren bör ge informanterna information kring tolkningar i 

undersökningsrapporten som kan ha negativa synvinklar gentemot deltagarna. 

Rekommendationen ska däremot inte tolkas så att de personer som är föremål för forskningen 

ska kunna hindra publiceringen av forskningsresultatet. Om någon av deltagarna känner sig 

negativt berörd eller obefogat kritiserad utifrån forskarens tolkningar eller slutsatser, bör detta 

värderas av det eventuella kunskapstillskottet och vägas mot konsekvenserna för de berörda. 

Forskaren bör även informera undersökningsdeltagarna angående var forskningsresultaten 

kommer att publiceras samt att de har rätt att få ta del av undersökningen ifall de är 

intresserade. Deltagarna får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, exempelvis som 

kränkning eller förödmjukelse under forskningsarbetet. 
 

Missivbrev lämnades till barnens vårdnadshavare (Bilaga, 1) samt till pedagogerna på båda 

avdelningarna (Bilaga, 2) där jag förklarade vad studien skulle innebära, vilket är i enlighet 

Vetenskapsrådets principer. Informationen upprepades även före intervjuerna. Det klargjordes 
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också att intervjusvaren skulle behandlas konfidentiellt, liksom att såväl deltagare som 

förskolor skulle avidentifieras. Informanter informerades även om deltagandet var frivilligt 

samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

3.5 Förberedelser och strategier kring intervjufrågor 
 

Med rekommendationer från Jonstoij och Tolgraven (1995) förberedde jag mig själv genom 

att tänka igenom varför jag skulle genomföra intervjun, vad jag ville ta reda på samt vad jag 

trodde att jag redan visste. Som intervjuare kan det vara bra att inleda samtalet med att kort 

berätta om ett minne eller någon erfarenhet som man själv upplevt kring ämnet, vilket jag 

gjorde inledningsvis i intervjuerna (Jonstoij & Tolgraven). ”Intervjupersonen vill ha en 

uppfattning om intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar erfarenheter och 

känslor inför en främling” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). Jag försökte även undvika 

frågor som informanterna kan svara på med enbart Ja eller Nej på. Ju vidare frågor desto 

bättre är det, som intervjuare bör man därför även vara noggrann med att inte ställa ledande 

frågor (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Jonstoij & Tolgraven, 1995; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2003). Jonstoij och Tolgraven (1995) menar att risken 

är särskilt stor att barn styrs av ledande frågor, eftersom dessa till större grad vill att samtalet 

ska ha en god stämning, och räds för att förstöra denna ifall de säger emot en vuxen. Särskilt 

de första frågorna bör vara så öppna som möjligt, för att ge utrymme för intervjupersonens 

egna associationer kring ämnet. Under tiden kan samtalet smalna av likt trattmodellen, med 

alltmer specificerade frågor. 
 

Vid samtal med barn är det särskilt viktigt att vara medveten om sina förutfattade meningar 

och lämna dem utanför, menar Jonstoij och Tolgraven (1995). Det gäller att vara försiktig med 

att inte tvinga på barnet tankar eller åsikter som barnet själv inte har. Om man vågar vänta ut 

barnens egna svar ökar möjligheterna för att oväntade och fantastiska tankar föds och 

formuleras, anser författarna (ibid). Det är en konst att samtala, men inte minst en konst att 

lyssna. Det krävs nyfikenhet, lyhördhet, respekt och inlevelse för att följa barns tankegångar 

och få en inblick i barns värld, vilken är den viktigaste utgångspunkten för all pedagogik, 

framhåller de. Det kan lätt bli så att barnens tankar svävar iväg kring allt mellan himmel och 

jord, och självklart måste de få utrymme att uttryck sina tankar, men det är viktigt att på ett 

varligt sätt kunna föra tillbaka barnens tankar till samtalet. Annars finns risken att barnens 

koncentration inte räcker till att fundera över de viktigaste frågorna i intervjun, menar Jonstoij 

och Tolgraven (1995). Att tänka på är att inte ha för många frågor, samt att frågorna bör vara 

så korta och enkla som möjligt, särskilt när det är barn som blir intervjuade (ibid). 
 
Inför intervjuerna skrev jag ner vilka frågor jag ville ha svar på, utifrån syftet. På det sättet var 

intervjuerna halvstrukturerade. Under samtalens gång utvecklades nya frågor beroende på 

informantens intentioner. Det krävs av intervjupersonen att kunna ställa följdfrågor för att få 

djupare förståelse kring informantens svar kring ämnet, exempel på sådana är; Kan du berätta 

mer om det? Hur kändes det då? Kan du ge något exempel på det? Kan du beskriva vad som 

hände då? Vad hände sedan? Hur tänkte du då? Varför tror du det? (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). 
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Som intervjuare är det lätt att bli för ivrig och inte låta informanterna prata färdigt. Därför 

menar Jonstoij och Tolgraven (1995) att pauser i samtalet är oerhört viktiga. De framhåller 

även att intervjupersoner ofta ger ett kortare svar direkt. Om de får möjlighet att fundera en 

stund kan de uttrycka ett längre och mer genomtänkt svar. Därför är det av stor betydelse att 

låta varje fråga efterföljas av en paus så att den som intervjuas har en chans att fundera och 

tänka efter djupare innan denne svarar. 
 

Som avslutning på intervjun är det bra att ha en fråga som avrundar samtalet (Jonstoij & 

Tolgraven, 1995; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuaren kan exempelvis fråga ifall 

informanten har någonting mer att tillägga samt kring hur intervjusituationen upplevdes, 

vilket jag gjorde i samtliga intervjuer. 

3.6 Genomförande 
 

Jag ringde och frågade personalen på båda avdelningarna om jag kunde få genomföra studien 

där, vilket jag fick. Därefter skrev jag ett missivbrev (Bilaga 1) till de föräldrar vars barn jag 

ämnade intervjua, samt ett missivbrev till personalen (Bilaga 2). Missivbreven lämnade jag 

personligen vid ett besök på förskolan. Informationsbladet till föräldrarna lämnades på 

respektive barns klädhylla, där jag tejpade fast dem väl synliga. För säkerhets skull lämnades 

missivbrev ut till tio föräldrar, ifall någon eventuellt skulle avböja sitt barns medverkan. 

Informationen till personalen lämnades på respektive avdelning, där de själva fick bestämma 

vilka två från arbetslaget som eventuellt ville ställa upp på intervju. Informanterna hade mer 

än en vecka på sig att svara på min förfrågan. 
 

Jag ringde till förskolan och frågade ifall barnens vårdnadshavare hade skrivit under 

missivbreven, samt vid vilket tillfälle jag kunde utföra intervjuerna. Innan jag besökte 

förskolan hade jag förberett mig för frågor kopplade till syftet samt eventuella följdfrågor (Se 

Bilaga 3 – Intervjuer med barn samt Bilaga 4 – Intervjuer med pedagoger). Diktafonens 

funktioner hade jag övat på att för att känna mig trygg i användandet av den. 
 

Jonstoij och Tolgraven (1995) framhåller vikten av att välja intervjuplatsen med omsorg. 

Miljön bör vara lugn och trygg, utan störningsmoment från andra barn eller leksaker som kan 

distrahera barnen under tillfället. Samtliga barnintervjuer genomfördes i ett mindre lekrum. I 

rummet stod ett lågt bord med stolar runtom, på väggarna fanns hyllor med lego. Detta var det 

enda rummet på avdelningen som det gick att stänga för en dörr. Inför intervjuerna plockade 

jag upp eventuella legobitar i lådor, för att minska störningsrisken. Pedagogerna intervjuades i 

deras gemensamma personalrum. De föreslog själva att det rummet skulle användas. 
 

Inför intervjuerna berättade jag för informanterna kring intervjuns syfte samt varför deras 

medverkan var betydelsefull. I missivbreven framkom studiens syfte, men jag ville dock 

poängtera detta inför intervjun. För barnen förklarade jag på ett enklare sätt ”Jag ska bli 

förskollärare, precis som era fröknar, och jag tycker att det är viktigt att lyssna på er barn, för 

era tankar är viktiga och vi kan lära oss av er”. Jag informerade samtliga informanter kring 

deras möjlighet att när som helst avbryta intervjun, samt att empirin skulle presenteras 
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anonymt, vilket motsvarar de forskningsetiska principerna. Under intervjuerna använde jag 

mig av en diktafon för att spela in samtalet. Jonstoij och Tolgraven (1995) skriver att man 

med fördel bör visa barnen samt förklara varför man använder en diktafon, vilket jag gjorde. 

Inledningsvis under samtalen med barnen berättade jag att jag som liten hade en stickad gris, 

vid namn Nasse, som favoritleksak. Jag beskrev att jag ibland ville ha med honom till 

förskolan men att jag inte fick det för fröknarna. Inledningen följdes av första intervjufrågan 

”Jag undrar om du någon gång har velat ta med dig en leksak hit till förskolan?”. 
 
Min tanke från början var att intervjua barnen i par. Fördelen med att intervjua barnen två och 

två är att de kan ge varandra idéer och uppmuntra varandra så att samtalet leder vidare 

(Jonstoij & Tolgraven, 1995). Svårigheter kan uppstå ifall det ena barnet ”tar över” all 

uppmärksamhet så det andra barnet inte får möjlighet att uttrycka sig, eller att inget av barnen 

vågar säga någonting. Jag hade tänkt para ihop barnen två och två i konstellationer som jag 

upplevt att de lekt och samspelat väl tillsammans i, under tiden då jag genomförde VFU på 

förskolan. Tanken var att de skulle känna sig trygga tillsammans under samtalet. När jag 

besökte förskolan och skulle starta första intervjun med två barn, framhöll en pedagog 

fördelarna med att intervjua barnen enskilt. Hon övertalade mig därför att samtala med dem 

var för sig. Under intervjun med ett av barnen, Sara, deltog en av de ordinarie pedagogerna. 

Jag frågade barnet ifall jag kunde få ställa henne några frågor, jag berättade att frågorna skulle 

handla om leksaker samt visade att vi kunde sitta i lego-rummet under tiden. Hon var nyvaken 

och lite ängslig, så jag sade att hon inte behövde göra det ifall hon inte ville. En av de 

ordinarie pedagogerna insisterade på att flickan skulle delta och att pedagogen själv kunde 

vara med under samtalet. Det kändes inte optimalt för mig, jag föreslog att jag kanske 

kunde få fråga henne frågorna någon annan dag (ifall det var faktorn att hon var nyvaken 

som påverkade). Pedagogen hävdade att hon tyckte att vi skulle genomföra samtalet ändå, 

därför var hon närvarande under samtalet med flickan. Pedagogerna intervjuades enskilt. 

Avsikten med det var att dennes svar inte skulle påverkas av en kollegas. 

3.7 Bearbetning av empiriskt material 
 

När jag genomfört alla intervjuer transkriberade jag dem var för sig från talad form till 

skriftspråk. Intervjuerna lästes igenom flera gånger, vilket Patel och Davidson, (2003) anser 

är viktigt för att urskilja mönster i det insamlande materialet. Jag urskilde fragment ur 

intervjuerna och organiserade dem i olika kategorier, samt jämförde svaren med varandra, 

utifrån både likheter och skillnader. Delar av intervjupersonernas svar valdes ut som citat, för 

att läsaren ska få möjlighet att kunna göra egna tolkningar av texten (Kvale & Brinkmann, 

2009). 
 
Själva genomförandet av intervjuerna var inte särskilt tidskrävande, däremot att transkribera 

dem samt analysera materialet, är den del i forskningsprocessen som kräver mest tid och 

arbete, framhåller Kvale och Brinkmann (2009). Transkriberingen tog ungefär 30 minuter för 

vardera intervjun. 
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3.8 Validitet och reliabilitet 
 

Validiteten är komplicerad att mäta, eftersom det i princip är omöjligt att tydliggöra en sann 

tolkning av en annan persons uttryck. Det är just vid översättningen från det kontextuella och 

språkliga sammanhanget till en skriftlig form, som gör att väsentliga bevis i tolkningen 

eventuellt försvinner. Graden av validitet i ett arbete beror även på om resultatet gav svar på 

det som efterfrågades i syftet med forskningen. Även om validiteten är uppnådd är det inte 

säkert att resultatet kan generaliseras i högre utsträckning. 

 

Studiens reliabilitet handlar om forskningsarbetets tillförlitlighet, sett över hela processens 

gång, påpekar Patel och Davidson (2003). Intervjufrågornas form är en viktig aspekt kring 

forskningens reliabilitet, där öppna frågor mäter högre reliabilitet än ledande frågor. Att 

intervjuerna spelades in så att de kan återges som citat av läsaren, samt även bearbetas om och 

om igen är även det en faktor som ökar graden av reliabilitet, menar författarna. Det kan dock 

uppstå ett problem kring det, nämligen att skriven text kan tolkas på olika sätt beroende på 

vem som läser den. Läsaren får inte heller samma inblick kring kroppsspråk, miner och gester 

som intervjuaren upplever och därmed påverkas tolkningen och i sin tur resultatet. Vid 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod beror tillförlitligheten främst på intervjuarens 

förmåga, bland annat kring stämningen som skapas mellan individerna samt utformningen av 

intervjufrågor. För god reliabilitet krävs även att forskningsprocessen ska kunna upprepas 

igen och ge samma resultat. Den faktorn kan dock inte säkerhetsställas i en kvalitativ 

undersökningsform som den jag utfört, eftersom sociala relationer mellan människor aldrig 

kan förutsägas i förväg (ibid). Kvale och Brinkmann framhåller att ”den kunskap som 

produceras i en forskningsintervju konstitueras av själva interaktionen, i den specifika 

situation som skapas mellan en intervjuare och en intervjuperson. Med en annan intervjuare 

kan det skapas en annan interaktion och produceras en annan kunskap” (2009, s. 48). 
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4. Resultat 
 

Resultatet är uppdelat med en underrubrik för vardera informant. Med tanke på omfånget 

finns inte möjlighet att delge fullständiga intervjuer, därför har relevanta utdrag valts ut. Delar 

av det empiriska materialet redovisas i löpande text, medan vissa delar ur intervjuerna 

redogörs i direkt transkribering från intervjuerna. Detta för att ge en möjlighet för läsaren att 

göra egna tolkningar. Namnen på informanterna samt de två avdelningarna är fiktiva. 

Informanterna från avdelningen Solrosen börjar alla på bokstaven S, medan namnen på 

informanterna från avdelningen Koltrasten inleds med bokstaven K. Inledningsvis presenteras 

intervjuerna med barnen och därefter samtalen med pedagogerna. Informanterna från 

avdelningen Koltrasten presenteras först och därefter de från Solrosen. Nedan presenteras de 

textkoder som använts vid transkriberingen av intervjuerna: 
 

Leksaker: Kursiverad text används för att visa att uttalandet är en översättning från inspelat 

material. 
 

LEKSAKER: Versaler betyder att ordet sagts med högre samt med bestämd och mörkare röst. 

Till exempel när barnen imiterar någon vuxen. 
 

`Leksaker`: Ord inom enkla citationstecken betyder att informanten uttrycker sig som om 

hon/han imiterar någon annan, exempelvis när en pedagog imiterar ett barn. 
 

Leksaker: Understruken text synliggör att ordet betonas av informanten. 
 

Leksaker: Fetstilt text betyder att informanten utropat eller höjt rösten. 
 
* leksaker *: Texten inom dessa tecken beskriver informantens kroppsspråk, miner eller 

andra fysiska handlingar som inte kunde fångas i det inspelade materialet 

4.1 Intervjuer med barn 

4.1.1 Intervju med Klara 
 

Jag: Tror du att man får ta med sig vilka leksaker som helst hit? 
 
Klara: NÄÄ... Man får bara ta mjukisdjur 

 
Jag: Hur skulle det kännas om du fick ta med dig vilka leksaker du ville? 

 
Klara: Jättebraaa... då kan man leka med dom 

 
Klara berättade att hon hade velat ta med sig en Barbiedocka en dag men att hon inte fick det 

för sin pappa. Jag undrade om hon trodde att hon hade fått ta med sig den för fröknarna och 

då svarade hon att hon inte visste. 
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4.1.2 Intervju med Kevin 
 

Kevin berättade att han hade haft med sig och lekt med Transformers, Beyblade och en Ninja 

Turtle på förskolan. Han sade att han brukar få ta med sig nästan alla leksaker förutom hans 

rockgitarr. 
 

Jag: Hur känns det när du får leka med dina leksaker här? 
 
Kevin : Braa! Jag går på Koltrasten och då lekte jag med den, och den där Transformersen, 

den har faktiskt en pistol, så den skjute, såhär ”Boom”, så den fick blod i hela skallen, så det 

rann så... Det var bara på låtsas att dom fick blod! 
 

Jag: Tror du att du får ta med dig vilka leksaker som helst för fröknarna? 
 
Kevin: Nä det tror jag inte... Inte pistoler. 

 
Jag: Okej, vad tror du att de skulle säga ifall du hade med dig en pistol? 

 
Kevin; NU TAR JAG BORT DEN HÄR PÅ EN GÅNG OCH STOPPAR DEN RAKT I DIN 

LÅDA! Tror jag... 
 

Jag: Okej, varför tror du att de skulle säga så? 
 
Kevin; Jag vet inte...För mamma har sagt, då blir dom rädda och då tror dom att jag ska 

skjuta dom. 
 

Jag: Hm okej, hur känns det om dom säger så då? 
 
Kevin: Dåligt, för jag vill ta med mig vad jag vill. 

 
Jag: Mm, hur skulle det kännas om du fick ta med dig vad du ville? 

 
Kevin: DÅ KÄNNS DET JÄTTEBRA! Då känns det  de braaste i hela livet jag vet...det 

känns... *hoppar, viftar med armarna och låter glädjetjut* 

4.1.3 Intervju med Kitty 
 

Inför samtliga intervjuer med barnen berättade jag för dem om min leksaksgris, Nasse, som 

jag hade som liten. Jag ställde sedan frågan om barnen någon gång velat ha med sig någon 

leksak till förskolan. 
 

Kitty: Jag har ett gosedjur med mig. 
 
Jag: Jahaa, har du med dig ett idag? 

 
Kitty: Mm, hon heter Heidi (fiktivt namn)...Hur ritar man Nasse? Kan du rita han? * jag ritar 

konturerna på Nasse * 
 

Jag: Brukar du leka med Heidi på förskolan? 
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Kitty: Nä, Heidi är i ryggsäcken 

Jag: Okej, hur skulle det kännas om du fick leka med henne här på förskolan? 
 
Kitty: Varför har man öron? *ritar öron på Nasse* 

 
Jag: Vad brukar fröknarna säga om du har med dig en leksak? 

 
Kitty: Jag måste rita den här så han inte fryser... * färglägger grisen med en rosa penna * 

 
Jag: Okej, Nasse är faktiskt precis sådär rosa på riktigt... * väntar en stund* Men, vad 

brukar fröknarna säga om du har med dig en leksak? 
 

Kitty: Jag vet inte...Var är korken? Jag vill ha lite gult! * jag ger henne en gul penna 

* Jag: Men brukar du ta med dig leksaker hit och leka med dem? 

Kitty: De måste ligga i ryggsäcken, så man inte tappar bort dom...annars går dom sönder. 
 
Jag: Brukar fröknarna säga att man kan tappa bort dem? (ledande 

fråga) Kitty: Aa, då måste man leta dem lite 

Jag: Har du tappat bort någon leksak någon gång? 
 
Kitty: Näpp näpp 

 
Jag: Vad skulle du göra om du tappade bort någon då? 

 
Kitty: Man måste leta! 

 
Jag: Hur skulle det vara om du fick ta med dig leksaker till förskolan och leka med dem? 

 
Kitty: Man måste ha gosedjuren på hyllan...så inte alla barnen äter upp dem. 

4.1.4 Intervju med Kajsa 
 

Kajsa berättade för mig att hon inte får ta med sig gosedjur eller leksaker till förskolan för sin 

pappa. Hon brukar vilja ha med sig sitt favorit-gosedjur, en tiger, men får inte det. När jag 

frågade: Hur känns det när du inte får ta med din tiger hit? Svarade hon: Bra. Gör det 

ingenting? Frågade jag vidare, vilket hon svarade; Nä på. Hon berättade att hon trodde att 

hon skulle få ta med sig leksaker för fröknarna, för att de andra barnen brukar få det. Ibland 

leker hon med Saga och Sara när de har med sig sina leksaker och då brukar hon få låna dem 

i leken, vilket hon tycker är bra och roligt. Jag undrade hur det känns för henne om någon av 

hennes kompisar har med sig en leksak som hon inte har. Hon uttalade detta: Hmm....ibland 

är det tråkigt, men då brukar jag tänka på min Tigris (Tigern). 
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4.1.5 Intervju med Saga 
 

Saga berättade att hon brukar få ta med sig leksaker för sina föräldrar. Samma dag hade hon 

med sig sitt mjukisdjur, en hund, och dagen innan hade hon haft med sig en prinsessa samt 

leksakshästar till förskolan. Jag frågade vad fröknarna brukar säga när hon har med sig 

någonting hemifrån, då svarade hon; Jag vet inte, jag brukar inte höra någonting! Saga 

sade att det är roligt att ha med sig leksaker, speciellt hennes hund Hoppis; Jag gillar att 

leka med Hoppis, hon är så hoppig hela tiden. Saga sade under samtalen att de inte kunde ta 

med sig ”så många” leksaker till förskolan, för att några kan tappas bort då. Jag undrade om 

hon någon gång hade tappat bort någon leksak, hon svarade att hon inte hade det. 

4.1.6 Intervju med Signe 
 

Signe berättade att hon hade velat ta med sig sin hund, ett mjukisdjur till förskolan. Jag 

frågade om hon brukar få ta med sig leksaker till förskolan; 
 

Signe: Nä, vi får bara ta med gosedjur. 
 
Jag: Varför tror du att ni inte får ta med andra leksaker, än gosedjur? 

 
Signe: Men, jag kan inte...Jag törs inte ta med andra leksaker. 

 
Jag: Varför törs du inte det? 

 
Signe: För, jag vågar inte...då måste jag fråga mamma...`NEEEJ! DU FÅR INTE TA MED 

NÅGRA ANDRA SAKER TILL FÖRSKOLAN!` 
 

Jag: Vem säger så? Fröknarna eller din mamma och pappa? 
 
Signe: Min mamma och pappa. 

 
Jag: Varför tror du att de säger så? 

 
Signe: Jag tog med mig ett gosedjur, men då fick inte den följa med, den fick stanna i 

bilen...en nalle, men jag ville ha han. 
 

Jag: Mm, okej, är det någon mer leksak du skulle vilja ta med hit? 
 
Signe: Kanske, men jag tror inte jag törs det (det sade hon väldigt lågt och tittade ner i 

bordet). 
 

Jag: Hur skulle det kännas om du fick ta med dig andra leksaker hit? 
 
Signe: Bra, skulle det kännas 

 
Jag: Vad skulle du göra då? 

 
Signe: Vi skulle göra mycket saker med dem...jag skulle ju kunna leka mycket 
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4.1.7 Intervju med Sara 

Sara uttryckte att hon brukar få ta med sig gosedjur och vissa andra grejer ibland. När jag 

frågade henne: Vad brukar fröknarna säga om du har med dig en leksak? Svarade hon: Pappa 

säger att jag inte får ta med nåt, men mamma säger att jag får ta med nåt. När jag undrade 

om hon visste varför hennes pappa inte tyckte att hon skulle ta med sig leksaker svarade hon 

att hon inte visste varför. Jag frågade Sara: Vad brukar fröknarna säga när du har med dig 

någonting då? Och då svarade hon: Ehmm, att...de tycker att det är spännande att titta på 

mina saker. 

4.1.8 Intervju med Stina 
 

I intervjun med Stina berättade hon att hon brukade ta med sig olika gosedjur. Hon fick 

frågan; ”Hur känns det att du får ta med dig gosedjur?”, vilket hon svarade; ”Det är kul”, 

på. Jag frågade henne om hon trodde att det fanns någon leksak som hon inte skulle få ta med 

sig för pedagogerna, då svarade hon: Jaa...en figur kanske jag inte skulle få ta med. Stina 

uttryckte: För mamma och pappa får jag inte ta med mig Snövit, för hon har så här smal hals 

* visar måttet mellan fingrarna, ca, 2 cm *, och det är mitt favoritgosedjur. Därefter frågade 

jag vad hon trodde att fröknarna skulle säga om hon hade med sig Snövit, och hon trodde att 

det skulle hon få för dem. När jag frågade om hon visste varför de inte fick ta med sig vissa 

andra leksaker svarade hon: Ehmm...jag vet inte. Hon sade: Det skulle vara kul, när jag 

undrade hur det skulle kännas för henne om hon fick ta med sig vilka leksaker som hon 

ville. Jag ställde även frågan om hon skulle vara rädd för att någonting skulle hända med 

leksaken, ifall hon tog med sig någon, då svarade hon: Nä. 

4.2 Intervjuer med pedagoger 

4.2.1 Intervju med pedagogen Sigrid 
 

Sigrid berättade att barnen ofta har med sig något mjukisdjur och ibland någon 

leksaksfigur. Nu får de ta med sig dem varje dag om de vill, för vi har sett att de leker så 

jättemycket med mjukisdjuren och vi såg vilka lekar det blev. Och då leker de tillsammans, 

det spelar ingen roll om det är med en tjej eller kille. Det är som att de inte tar med sig så 

mycket annat än gosedjur, när man inte har förbjudit dem.  Sigrid berättade att de tidigare 

hade haft en speciell leksaksdag i veckan. Då fick barnen ta med sig en valfri leksak och 

visa upp den samt berätta om leksaken för de andra barnen. Hon berättade även att de haft 

en speciell bokdag, då barnen fick ta med sig varsin bok, vilket hade varit väldigt 

uppskattat av föräldrarna. Hon hade lagt märke till hur barnen tidigare, när de bara fick ta 

med sig leksaker en dag i veckan, i smyg tog fram leksaker från sina väskor. Nu gör de inte 

de längre, menade hon. 
 

Det är egentligen ingenting som de inte får ta med sig, men vi har som sagt att det bara 

ska vara en grej. Däremot framhöll Sigrid att hon tror att föräldrarna påverkar vilka 

leksaker barnen får ta med sig eller inte: Jag tror att föräldrarna har pratat med dem att 

inte ta med saker som de är rädda att tappa bort, utan att de tar saker som de kan leka 
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med. Och att många föräldrar inte låter barnen ta med sig saker hemifrån. 
 

Jag frågade henne vidare: Ifall barnen vill ha med sig ett svärd eller en pistol till exempel, 

skulle de få ta med sig det för er då? Då svarade hon: Jo, de får ta med sig det... men en gång 

var det ett barn som hade med sig en kniv som man satte på huvudet så det såg ut som att den 

gick rakt genom huvudet. Då tog jag upp det med barnet och sa att det kanske inte är så 

roligt när man tar med sig sådana saker. För det händer så tråkiga saker i världen och att 

man inte ska ta med sådant. Men om de inte får ta med sig sådana saker ibland så gör de 

svärd här, av papper eller så. Men då förklarar man att man inte får sikta med dem mot 

någon annan. (Pojken hade med sig denne plastkniv som ”gick genom huvudet” då han hade 

fått den på en Halloweenfest). 
 

Sigrid beskrev en negativ situation som kan uppstå när barnen har med sig någon sak 

hemifrån: Om någon har tappat bort den, eller om det har gått sönder, då har det ju blivit 

gråt. Eller om någon har tagit en sak från någon annans hylla. Hon uttalade sig kring att om 

ett barn har med sig en leksak så försöker de låta de andra barnen känna och titta på saken. 

Jag undrade om det brukar fungera bra, då svarade hon: Jo det går bra, och vi har pratat med 

dem, att om man vill låna någon annans sak så måste man fråga först om det går bra. Och 

det brukar gå ganska bra, ibland är det någon av de yngre som tar, men annars går det bra. 

4.2.2 Intervju med pedagogen Selma 
 

Selma berättade att barnen ofta har med sig mjukisdjur eller någon figur som de fått hos 

exempelvis tandläkaren. Jag ser inget problem med att de tar med mjukisdjur, jag har 

aldrig upplevt det som ett problem så jag tycker inte att man ska göra det till det och inte 

förbjuda. Barnen leker och verkar oftast ha jätteroligt och det fungerar bra. 
 

Hon sade att det händer att barnen tar med sig leksaksvapen till förskolan. Även hon tog upp 

situationen som Sigrid pratade om, då en pojke som hade haft med sig en plastkniv som han 

hade fått på en Halloweenfest. Det kan man tycka att känns lite morbid. Men samtidigt så kan 

man avdramatisera det där som pedagog, och det är ju på låtsas och sådär... Selma 

framförde vidare kring att ett annat barn hade velat ha en likadan plastkniv som den pojken. 

Då ritade vi av den så han fick göra en egen, så vi gjorde ett skapande av det... så själva 

skapandeprocessen blev mer intressant än själva kniven som sådan, än att han skulle ha en 

likadan som var köpt... Han var noga med hur han skulle färglägga den och hur han skulle 

göra den...och han behövde hjälp av en pedagog, så vi gjorde det tillsammans. Så jag 

försöker få dem att tänka, hur man kan skapa ett eget, istället för att be sin mamma 

eller pappa köpa, berättade Selma. 
 

En gång var det en flicka som hade med sig en liten virkad ko, som två andra flickor ville 

leka med, de vill ha egna och blev ledsna över att inte ha likadana. Vi berättade för barnens 

föräldrar, om vad som hade hänt. Det gäller att ständigt kommunicera.  Då får föräldrarna 

chans att reflektera och resonera kring hur vi kan lösa situationen tillsammans med barnen. 

Om de kanske tycker det är bäst att lämna leksaken hemma, eller om de kommer fram till 

någon annan lösning, menar pedagogen. 
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Selma berättade även det här: Det kan ju också gå överstyr om de fäktas med knivar eller så, 

då får man sätta en begränsning samtidigt... men så är ju barn fysiska, om man tänker 

speciellt pojkar, kan ju vara väldigt fysiska och att det är deras sätt att visa att de tycker om 

någon, men det kan bli på fel sätt. Men samtidigt behöver ju barn också få bearbeta saker 

och ting också, men det får ju inte bli så att det går till överdrift, så att man gör illa 

varandra, det finns ju en gräns. Men det är ju också ett sätt att hantera en situation... man 

leker ju för att lära sig. Jag tror inte på förbud, för om man bara förbjuder dem, då förstår de 

inte varför. Man måste ju alltid ha en förklaring, men förbud tror jag inte på. 
 

Under samtalet med Selma frågade jag henne ifall hon trodde att barnen upplevde det som 

jobbigt ifall de inte hade en leksak som någon av de andra barnen hade med sig. Hon svarade 

då: Nä, jag upplever det inte som ett problem med att barnen inte har exakt samma saker, det 

verkar inte som att de själva upplever det så heller. Precis som Sigrid, berättade Selma att de 

pratar med barnen om att de kan låna leksaker och gosedjur till varandra. Hon förklarade att 

om någon har med sig en sak hemifrån så blir ofta de andra barnen nyfikna, och att hon 

försöker få barnen att tänka; Hur skulle det kännas för dig ifall någon annan hade med sig 

en sak som du inte fick se på eller låna lite? 
 

Informanten nämnde flera gånger att man som pedagog inte ska förbjuda eller sätta upp regler 

utan att först höra med barnen. Hon menar att det ständigt handlar om att kommunicera kring 

barnens leksaker och gosedjur. Man kan inte bara förbjuda eller säga att inga leksaker fås ta 

med hemifrån. Man kan ta upp det på en samling till exempel, och höra med barnen hur de 

tänker kring en situation som kanske har uppstått. Om det uppstår en dålig situation så 

pratar vi kring det. Vad hände? Hur ska vi lösa det? Hur ska vi bete oss mot varandra? Så 

kan man komma överens om gemensamma regler och förhållningssätt, och skriva ner dem 

och hänga upp dem på väggen. Det är så viktigt att kommunicera, allt handlar egentligen om 

kommunikation. 
 

Selma berättade även att det är viktigt med en dialog mellan pedagoger och föräldrar kring 

barnens gosedjur och leksaker. Om vi inte berättar för föräldrarna vet de ju inte vad som 

händer på förskolan. Därför är det viktigt att prata om till och med sådana saker som 

mjukisdjur och leksaker, och därför pratar jag med föräldrarna om sådant som gäller 

även gosedjuren. 

4.2.3 Intervju med pedagogen Kerstin 
 

Kerstin sade att barnen brukar få ta med sig leksaker hemifrån och leka med dem, bara de inte 

tar med sig hur många som helst, de får leka med en sak i taget och så får resten ligga på 

hyllan. Hon berättade även att: När jag var yngre hade vi regler och att det var mer styrt 

kring att de inte fick ta med sig leksaker, eller att de i så fall skulle ligga på deras hylla. De 

fick bara leka med förskolans leksaker. Men nu orkar jag inte hålla på och tjata, de får ta med 

sig. Under intervjun sade hon att barnen brukar ha med sig allt från dockor och gosedjur till 

småprylar och halsband och alla möjliga andra grejer. Kerstin uttryckte att det egentligen 

inte är någon leksak de inte får ta med sig, men så här sade hon: men jag gillar ju inte om 
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de tar med sig pistoler och ska springa runt och leka krigslekar. 
 

Kerstin beskrev en rädsla som hon har angående barns medhavda leksaker: Jag är rädd att 

det kan uppstå avundsjuka mellan barnen. Om ett barn tar med sig en sak som inte ett annat 

barn har, men som det barnet egentligen också skulle vilja ha. Men jag vet inte hur mycket vi 

ska hålla på och neka dem att ta med. För jag menar, om jag själv vill ta med mig något eget 

till jobbet, så får ju jag göra det. Men det jag kan känna då, är ju, i barnets vägnar, om 

någonting råkar gå sönder.  Och hur känns det då för den som har råkat häva sönder den 

saken? Eller om en leksak försvinner och vi inte hittar den, på vems ansvar är det då? Och 

vem ska leta efter den då, är det vi, eller föräldrarna, som har tagit hit grejerna? Det är ett 

dilemma. Jag undrade om de hade tagit upp detta med föräldrarna. Hon sade att de inte hade 

pratat om det med denna föräldragrupp, dock något år tidigare då barnen hade haft med sig 

mycket leksaksvapen. 
 

Såhär uttryckte sig Kerstin kring hur hon tror att barnen upplever det när de får ta med sig 

leksaker hemifrån: Jag tror att de upplever det som positivt när de får ta med sig en egen 

leksak eller en grej hemifrån som de tycker om. För det är ju samtidigt en trygghet att ta med 

sig någonting hemifrån. Hon berättade även att hon märkt att vissa barn verkar känna sig 

trygga bara av att de vet att de har med sig en leksak i ryggsäcken. En annan positiv 

upplevelse som pedagogen lyfte fram är att barnen ibland leker lekar som fortgår under flera 

dagar, när de har med sig mjukisdjur hemifrån. 

4.2.4 Intervju med pedagogen Kattis 
 

Kattis berättade att barnen ibland brukar ha med sig exempelvis bilar och robotar, men att det 

för det mesta är gosedjur de har med sig. De brukar vilja ha med sig gosedjuren under 

vilostunden eller nära sig under vistelsen på förskolan. Hon sade att de egentligen inte har 

någon speciell regel kring vilka leksaker som barnen får eller inte får ta med sig hemifrån. 

Dock framhöll hon att om ett barn tar med sig någon sak, så måste denne räkna med att de 

andra barnen kanske blir nyfikna och intresserade kring den saken. Därför tycker hon att 

barnet får låta andra barn låna leksaken, och att föremålet annars ska lämnas hemma eller på 

ägarens hylla. Kattis berättade vidare att hon tycker att man får prova och se hur det fungerar 

med varje leksak. Det beror på hur situationen utspelar sig med lekföremålet tillsammans med 

andra barn, menar hon. Vissa leksaker uppmuntrar till lekar som inte fungerar så bra inomhus, 

om de leker och viftar med svärd kan det hända olyckor till exempel. Ibland kan det dock 

fungera med att leka med exempelvis ett svärd, det beror helt enkelt på vad för sorts lek som 

uppstår och vad barnen gör i leken, anser Kattis. 
 

Pedagogen beskriver att negativa situationer har förekommit, hon förklarar det såhär: Vissa 

gånger har barn tagit med sig en sak för att, det kanske låter konstigt, men för att ha makt. 

Som att `det här är min sak och om du ska låna den så måste du vara med mig`. Som att man 

”köper” en kamrat med hjälp av saken. Och det tycker jag inte att man ska göra. Då blir 

leksaken som en maktgrej, att kanske bara vissa får låna den. Som att det är för att få status 

och imponera på de andra. Det är viktigt att vi vuxna har koll på vad som händer, och hur 

sakerna används. Så att det inte blir tråkigt, just kring det här med makt och status. För då 
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tycker jag att det blir fel.  Kattis tog även upp nackdelar kring om barnen tappar bort en 

leksak eller ifall den skulle gå sönder. 
 

Kattis uttryckte att det har uppstått flera positiva situationer när barn har haft med sig någon 

leksak. Hon gav ett exempel på att barnen har lekt lekar med gosedjuren som har handlat om 

att ta hand om djuren och bygga bon åt dem. Även hon sade, precis som Kerstin, att den 

sortens lekar kan fortsätta i flera dagar om barnen har med sig sina gosedjur. 

 

Kattis uttalade sig följande kring barnens upplevelser: Jag tror att de oftast upplever det 

positivt att få ta med sig leksaker. Det är ju som att ta med sig någonting eget, för att kunna 

visa att "det här har jag hemma". Det kan nog vara bra för självkänslan. Jag tror att det 

många gånger upplevs som positivt. 
 

Under intervjun framhöll Kattis att det är viktigt att förklara för barnen, ifall de inte får leka 

med en viss leksak. Alltid om jag väljer att de får lägga bort någon av sakerna som de har 

med sig, så pratar jag ju och förklarar givetvis för dem varför jag gör som jag gör. Hon 

framförde även vidare att hon brukar förklara vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå 

ifall barnet leker med en leksak. Såsom att risken finns att saken kan gå sönder eller 

försvinna, men att barnet får möjlighet att göra valet själv, ifall leksaken ska lämnas på hyllan 

eller användas i leken. 
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5. Resultatanalys och tolkningar 
 

I denna del används Parkers (2005, refererad i Kvale & Brinkmann, 2009, s. 247) 

diskursanalys som vägledning i bearbetningen av det empiriska materialet. 

Intervjupersonernas uttryck som jag valt ut till bearbetning har antingen underbyggt eller 

utmanat min förförståelse eller den tidigare forskning som presenterats i arbetet. Det har dock 

inte funnits möjlighet, på grund av tidsaspekten samt studiens omfång, att analysera samtliga 

fragment utifrån analysmodellen. Därför har aspekter som jag funnit särskilt intressanta valts 

ut till en mer ingående analysering utefter diskursmodellens fyra punkter (se avsnitt 3.3). 

Utifrån en del uttalanden har jag beskrivit vilken bakgrund som kan ligga bakom texten som 

kommit till uttryck. Sedan har eventuella effekter av de olika tolkningarna redogjorts. I 

enlighet med den fjärde punkten, angående eventuella maktmönster, är jag som intervjuare 

medveten om att samtliga dialoger har haft påverkan kring hur jag som intervjuare ställt 

frågorna och kring den relation som uppstått mellan mig och den andra parten. I Intervjun 

med Sara hade även den medverkande pedagogen en maktposition gentemot barnet. De uttryck 

som barnen eller pedagogerna gett är en återspegling av hur frågan formulerades, hur 

relationen mellan oss uppstod och även vilken grad intervjupersonen var benägen att svara det 

som de upplevde att jag var ute efter att höra. Särskilt barnens svar upplevde jag som spontana 

och kanske att de just precis den stunden svarade som de gjorde, men att de en annan dag 

möjligen hade svarat någonting annat. Därför framhåller jag att mina tolkningar av det 

empiriska materialet inte är en självklar sanning, utan enbart antagningar. 

5.1 Resultatanalys utifrån barnintervjuerna 

5.1.1 ”Det var bara på låtsas de fick blod!” 
 

Under intervjun med Kevin berättade han om ett tillfälle då han hade haft med sig en 

Transformers till förskolan och lekt att den hade skjutit så att det rann blod från någons 

huvud. Efteråt var han snabb att påpeka för mig att; Det var bara på låtsas de fick blod!. Det 

kan tolkas som att Kevin upplever att vuxna inte alltid förstår att våldslekar inte symboliseras 

med verkligt våld eller dödande för barn (Nelson & Svensson, 2005; Knutsdotter Olofsson, 

1989). Jag upplevde att Kevin trodde att jag skulle påpeka att han hade lekt en skjut-lek, 

eftersom han var så snabb att förklara att leken enbart var på låtsas, som att han försvarade sig 

i förväg. 

5.1.2 Vi får bara ta med mjukisdjur! 
 

Under samtalet med Signe frågade jag henne; Brukar ni få ta med er leksaker hit till 

förskolan? Hon svarade; Nä, vi får bara ta med gosedjur. Uttrycket kan tolkas som att hon 

inte ser gosedjur som en leksak, möjligtvis mer som ett föremål som symboliserar trygghet. 

Kanske att gosedjuret har en funktion för tröst och trygghet för barnet, och därmed inte 

samma funktion som en leksak att leka med? Även Klara uttryckte att de bara får ta med sig 

mjukisdjur och inga andra leksaker. 
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5.1.3 Vad säger de vuxna om barnens leksaker? 
 

Kevin uttryckte att han får ta med sig nästan alla leksaker hemifrån, förutom pistoler. När jag 

frågade vad han trodde att pedagogerna skulle säga ifall han tog med sig en pistol, svarade 

han; NU TAR JAG BORT DEN HÄR PÅ EN GÅNG OCH STOPPAR DEN RAKT I DIN LÅDA! 

Tror jag... Under samtalet frågade jag honom om han visste varför han i sådana fall inte fick 

ta med sig leksakspistoler till förskolan, då svarade han; Jag vet inte...För mamma har sagt att 

då blir dom rädda och då tror dom att jag ska skjuta dom. Utifrån första punkten i modellen 

för diskursanalys, valde jag att analysera Kevins uttalande på grund av att detta underbyggs av 

forskning kring vuxnas kritiska syn på leksaker som symboliserar våld (Nelson & Svensson, 

2005). Utifrån den andra punkten i analysmodellen kan tolkas utifrån att han har upplevda 

erfarenheter kring att någon av pedagogerna har uttryckt sig på liknande sätt, med höjd och 

bestämd röst, samt hänvisat leksaken till hans låda. Möjligen har hans mamma sedan förklarat 

för honom varför han inte fick leka med vapnet på förskolan. En annan tolkning är att Kevin 

enbart gissar hur pedagogerna skulle reagera ifall han hade med sig en pistol, men att hans 

mamma i förväg har förklarat för honom varför han inte får ta med sig en. I nästa steg i 

analysen ska effekterna av de olika tolkningarna belysas. Ifall någon pedagog förhållit sig till 

Kevin genom att hänvisa hans leksak till lådan, kan det tolkas ur olika perspektiv. Möjligtvis 

har Kevin haft med sig ett leksaksvapen och lekt lekar med det som pedagogerna har tyckt 

haft negativa konsekvenser. Kanske har de reflekterat kring Kevins användande av leksaken 

och bedömt att han inte får fortsätta leka med föremålet, ifall det har uppstått något problem i 

barngruppen på grund av det. En annan tolkning kan vara att pedagogerna har en för givet 

tagen uppfattning att leksaksvapen inte hör hemma i förskolans verksamhet och att det har 

visat sig på det sätt som Kevin beskriver. 
 

Min förförståelse utmanades av den faktorn att flera av barnen uttryckte att deras föräldrar inte 

tillät dem ta med sig vissa leksaker eller mjukisdjur. Mina erfarenheter från VFU var att 

barnen ofta har med sig leksaker till förskolan, då föräldrarna gett medgivande till det, men att 

de hindrades att leka med dem från pedagogernas sida. Under samtalet med Signe uttryckte 

hon att hon inte vågade ta med sig andra leksaker än gosedjur; För, jag vågar inte... då måste 

jag fråga mamma...NEEEJ! DU FÅR INTE TA MED NÅGRA ANDRA SAKER TILL 

FÖRSKOLAN!. Saga däremot uttryckte att hon brukade få ta med sig leksaker för sina 

föräldrar (exempelvis leksakshästar, prinsessor och mjukisdjur). Hon sade: Jag vet inte, jag 

brukar inte höra någonting!, när jag undrade vad pedagogerna säger om hon har med sig en 

leksak hemifrån. Sara uttryckte; Pappa säger att jag inte får ta med nåt, men mamma säger 

att jag får ta med nåt. Stina fick ta med sig mjukisdjur, dock inte sitt favoritgosedjur för 

föräldrarna, utifrån förklaringen att denne hade för smal hals. Kitty sade att hon brukade ha 

med sig mjukisdjur men att de då måste ligga på hennes hylla eller i ryggsäcken under 

vistelsen på förskolan. Jag fick dock inte klarhet kring om hon menade att hon inte tilläts leka 

med sina mjukisdjur på grund av föräldrarna, pedagogerna eller båda parter. Klara berättade 

att hon hade nekats att ta med sig en Barbiedocka till förskolan för hennes pappa, däremot 

fick hon ta med sig mjukisdjur. Kevins mamma hade förklarat för honom att barnen på 

förskolan kan bli rädda och tro att han ska skjuta dem ifall han skulle ta med sig 
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leksakspistoler till förskolan. Kajsa berättade att hon inte fick ta med sig varken mjukisdjur 

eller andra leksaker för sin pappa. Barnens uttryck varierar även här inom samt mellan de 

respektive avdelningarna. Både Signes och Kajsas föräldrar nekar, enligt barnen själva, 

dem att ta med sig leksaker samt mjukisdjur till förskolan. Samtidigt som barn från båda 

avdelningar uttrycker att de får ta med sig mjukisdjur och även vissa andra leksaker. 

5.1.4 Barnens upplevelser kring medhavda leksaker 
 

Under samtalet med Klara berättade hon att de endast fick ta med sig mjukisdjur och inga 

andra leksaker för fröknarna. Jag undrade hur det skulle kännas för henne ifall hon fick ta med 

sig vilken leksak hon ville. Då svarade hon: Jättebraaa... Då kan man leka med dem. Även 

Stina uttryckte att ”det är kul” att hon får leka med medtagna mjukisdjur, samt att ”det skulle 

vara kul” om hon fick ta med sig vilka leksaker som hon ville. Saga sade ”Jag gillar att leka 

med Hoppis”, som är hennes mjukisdjur som hon hade med sig till förskolan. När jag frågade 

Kevin hur det skulle kännas ifall han fick ta med sig vilka leksaker han ville, svarade han; 

”Då känns det jättebra! Då känns det de braaste i hela livet jag vet. Det känns *viftar med 

armarna och låter glädjetjut*”. Kevins reaktion av min fråga symboliserar jag med det som 

Barthes (1975, refererad i Fast, 2007) beskriver som en gränslös glädje. Om han fick ta med 

sig vilka leksaker han ville skulle det kännas ”det braaste i hela livet”. Att han sedan viftade 

och tjöt av glädje kan tolkas som att det var han sätt att beskriva en äkta glädje, utan ord. 

Även de tre flickornas uttryck tolkar jag som att de upplever glädje och meningsfullhet när de 

får leka med medhavda leksaker. 
 

Kevin uttryckte att det skulle kännas ”Dåligt, för jag vill ta med mig vad jag vill.” om 

pedagogerna sade att han inte fick leka med en leksakspistol i förskolan. Utifrån samtalet med 

Kevin upplevde jag att han kände sig missnöjd kring att han inte fick ta med sig vilka leksaker 

som helst och leka med dem. Jag kan tolka Kevins uttalande till Arnér och Tellgren (2006) 

som utifrån studier funnit att barn ofta upplever att de har svårt att påverka sin situation och 

inte känner sig delaktiga i de beslut som vuxna beslutar. 
 

Kajsa, som sade att hennes pappa inte tillät henne att ta med sig sitt mjukisdjur, en tiger, till 

förskolan, fick frågan; Hur känns det när du inte får ta med dig din tiger hit? Hon svarade 

”Bra”. Jag frågade vidare; ”Gör det ingenting?” vilket hon svarade; ”Nä” på.  Hon berättade 

att hon brukar leka med Saga och Sara när de hade med sig sina mjukisdjur eller leksaker, och 

att hon tycker det är roligt då hon får leka med dem och låna leksakerna. Hon uttryckte dock 

även följande; ”Hmm...ibland är det tråkigt, men då brukar jag tänka på min Tigris”, när jag 

frågade henne hur det kändes ifall hennes kompisar hade med sig någon leksak men inte hon 

själv. Kajsa uttrycker sig på två olika sätt, hon säger att det känns bra även fast hon inte får ta 

med sig sitt favoritgosedjur, fast senare under intervjun sade hon att det är tråkigt ibland, och 

att hon då brukar tänka på sin Tigris. Det är svårt för mig att tolka vilket av de två olika 

uttalandena som stämmer mest överens med hur Kajsa verkligen upplever det. Antingen 

tycker hon att det inte gör någonting att hon inte får ta med sig sitt gosedjur, trots att hennes 

kompisar brukar få ta med sig sådana, eller så tycker hon kanske att det är tråkigt ibland men 

ändå inte så farligt, då hon tänker på sin ”Tigris”. Eventuellt tycker hon att det är värre än 
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hon ger uttryck för, men att hon inte vågar uttrycka det eller tänker att det inte är någon idé 

med att försöka påverka sin situation. Möjligtvis påverkades hon av vad hon trodde att jag 

ville ”höra” och svarade utifrån det. Eftersom att jag frågade liknande frågor två gånger 

kanske hon trodde att jag inte var ”nöjd” med hennes första svar. Den första frågan var 

riktad kring hennes favoritmjukisdjur, den andra frågan jag ställde, kring hur det kändes när 

andra barn hade med sig leksaker som inte hon hade med sig var mer menat som en allmän 

fråga. Ett perspektiv utifrån analysen kan vara, ifall ett barn tycker att det är tråkigt att inte 

få ta med sig en leksak, medan andra barn får ta med sig, borde förskolan i sådana fall neka 

alla barn att ta med sig leksaker hemifrån, för att inget barn ska uppleva att det är tråkigt 

eller känna sig orättvist behandlad? 
 

Signe fick frågan; ”Hur skulle det kännas om du fick ta med dig andra leksaker hit? (än 

mjukisdjur), då svarade hon; ”Bra, skulle det kännas”. Jag frågade henne vad hon skulle göra 

om hon fick ta med sig andra leksaker och då svarade hon; ”Vi skulle göra mycket saker med 

dem...Jag skulle ju kunna leka mycket med dem”. Hon uttryckte även att fröknarna ska säga 

”att det är bra”, när hon tar med sig andra leksaker än mjukisdjur till förskolan. Nu i efterhand 

när jag analyserat intervjuerna inser jag att det kanske enbart var Signes föräldrar som 

hindrade henne från att ta med sig vissa leksaker, och därmed inte pedagogerna. Signe 

uttryckte att hon inte vågade fråga sin mamma, för då skulle hon säga att inga leksaker fås ta 

med till förskolan. Jag ställde frågan ”Vad tycker du att fröknarna ska säga när du har med 

dig någon leksak?”. Trots att jag inte hade frågat henne om vad hon trodde att pedagogerna 

skulle säga om hon tog med sig en leksak. Under intervjun tog jag för givet att hon menade att 

både pedagoger samt föräldrar nekade henne att ta med sig andra leksaker förutom 

mjukisdjur, dock uttrycker hon enbart att föräldrarna nekar henne till det. 

5.1.5 Då måste man leta! 
 

Både Klara, Saga och Kitty sade under samtalet att de inte kunde ta med sig så många 

leksaker till förskolan, för att några kan tappas bort då. Jag undrade om de någon gång hade 

tappat bort någon leksak och de svarade att de inte hade det. Kitty uttryckte att om man tappar 

bort någon leksak, ”Då måste man leta lite”. Utifrån studier uttrycker pedagoger att leksaker 

kan tappas bort eller gå sönder, och utifrån det inte tillåter barn att ta med sig leksaker 

hemifrån (Fast, 2007). Barnen som jag intervjuade kanske inte har upplevt det problemet, ifall 

de inte har varit med om att någon medhavd leksak har försvunnit. Kanske ser de inte 

försvinnandet som något värre problem än att det enbart är att söka tills föremålet hittas, ifall 

situationen uppstår. Jag frågade även Stina om hon var rädd för att någonting skulle hända 

med leksaken, ifall hon hade med sig någon. Hon svarade, ”Nä”, och därför skulle det kunna 

tolkas som hon inte oroar sig för att leksaken ska tappas bort eller gå sönder. 

5.1.6 Intervju med medverkande pedagog 
 

Samtalet med Sara skiljde sig från de andra, på grund av att en av de ordinarie pedagogerna 

medverkade under samtalet. Jag frågade Sara: ”Vad brukar fröknarna säga när du har med 

dig någonting då?” Och då svarade hon: ”Ehmm, att...de tycker att det är spännande att titta 

på mina saker”. Jag frågade vidare: ”Brukar du få ta med dig vilka leksaker som helst för 
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fröknarna?” vilket hon svarade ”Ehmm..Ja” på. I detta fall kan Saras svar påverkats av den 

faktorn kring pedagogens medverkan och eventuell maktpositionering. Kanske svarade Sara 

utifrån vad hon trodde att pedagogen ville höra och inte vågade vara helt ärlig. Eller så 

svarade hon precis som hon upplever det, att personalen visar genuint intresse kring hennes 

medhavda föremål och leksaker. 

5.1.7 Ledande fråga samt svårigheter att fånga barnets intresse i intervjun 
 

Kitty sade att hon hade med sig ett mjukisdjur i sin ryggsäck, hon förklarade att ”De måste 

ligga i ryggsäcken, så man inte tappar bort dom...annars går dom sönder”. Jag frågade 

därefter en fråga som jag anser ledande; ”Brukar fröknarna säga att man kan tappa bort 

dem?”. Istället borde jag frågat vem som brukar säga att leksakerna måste ligga i ryggsäcken, 

då det eventuellt kan vara hennes föräldrar som hänvisar dessa dit. 
 

Kitty var väldigt intresserad av att rita Nasse, min favoritleksak som liten, vilken jag inledde 

att berätta om vid intervjun. Hon ville att jag skulle rita hur min Nasse såg ut, och när jag 

frågade henne frågor var hon väldigt fokuserad på att färglägga teckningen. Ett exempel ur 

samtalet var när jag frågade henne hur det skulle kännas om hon fick leka med sitt mjukisdjur 

på förskolan, och hon svarade; ”Varför har man öron?” samtidigt som hon ritade Nasses öron 

på teckningen. När jag undrade hur det skulle kännas för henne om hon fick ta med sig och 

leka med sina leksaker på förskolan, fick jag svaret; ”Man måste ha gosedjuren på hyllan...så 

inte alla barnen äter upp dem”. Samtalet med Kitty visar hur skört det kan vara att fånga 

barns koncentration, och hur lätt det är att de riktar sitt intresse mot någonting annat. I detta 

fall tog min inledning på samtalet hennes nyfikenhet och gjorde det svårt för mig att fånga 

hennes intresse för mina frågor. Syftet med att jag lyfte fram kommentaren om att barnen äter 

upp hennes gosedjur om de inte ligger på hyllan, var att jag ville visa hur spontana och 

fantasifulla barn kan vara. 

5.2 Resultatanalys utifrån intervjuer med pedagoger 

5.2.1 Barnen leker främst med mjukisdjur 
 

Samtliga pedagoger uttryckte att det främst är mjukisdjur barnen tar med sig hemifrån, men 

även figurer, robotar, bilar, dockor och småprylar kom upp som exempel. Kerstin från 

avdelningen Koltrasten sade att de hade varit mer styrt tidigare kring att barnen inte fick ta 

med sig leksaker, ”Men nu orkar jag inte hålla på och tjata, de får ta med sig”. För att 

analysera pedagogernas uttalanden kring mjukisdjur tänker jag att det kanske är precis som de 

uttrycker, att barnen lockas mest av att ta med sig mjukisdjur framför andra leksaker. Kan det 

annars bero på att pedagogerna visar mer positiv respons gentemot mjukisdjur än andra 

leksaker, och att barnen därför känner att de är mer lämpligt ifall de har med sig gosedjur? Är 

det föräldrarna som låter barnen ta med främst mjukisdjur och är det i sådana fall helt på eget 

initiativ, eller har de påverkats av att pedagogerna någon gång visat motsättningar till andra 

leksaker? Exempelvis ifall Kerstin inte visar glädje över medhavda leksaker, även fast hon 

inte längre ”orkar tjata” över att de inte får ta med sig? Föräldrarna kanske märker av 
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pedagogernas intentioner utan att förskolan egentligen har någon uttalad regel kring vilka 

leksaker som får tas med eller inte? Sigrid anade att många föräldrar inte låter barnen ta med 

sig leksaker, och att föräldrarna pratar med barnen kring vilka leksaker de får ta med sig och 

som de inte är för rädda för att tappa bort. 

5.2.2 Lek med våldsrelaterade leksaker 
 

Samtliga pedagoger framhöll att de inte har någon regel för vilka leksaker barnen inte får ta 

med sig hemifrån, men tre av dem gav samtidigt indikationer på att de inte tycker att alla 

saker är lämpliga. Kerstin från Koltrasten uttryckte sig enligt följande: ”men jag gillar ju inte 

om de tar med sig pistoler och ska springa runt och leka krigslekar”. Enligt Sigrid får barnen 

ha med sig pistoler och svärd, men de får inte sikta mot varandra med dem. Hon uttryckte 

även att det var opassande att en pojke hade med sig en plastkniv som föreställde att den stack 

genom huvudet (se avsnitt 4.2.1). Även Selma uttryckte att denne leksak kändes morbid, dock 

framhöll att sådana är på låtsas för barnet. Knutsdotter Olofsson (Sveriges utbildningsradio, 

2009) poängterar den faktorn att barns lek är på låtsas. Skjutande och dödande i lek, 

förknippas inte med verkligt dödande av barnen, vilket det ofta gör för vuxna, menar hon, 

dock är Selma inte en av dem. När jag analyserar pedagogernas uttalanden upplever jag att en 

otydlighet kring hur de står inför barns lek med exempelvis pistoler, svärd och knivar. För mig 

känns det som att pedagogerna upplever oro för vilka konsekvenser som kan uppstå ifall 

barnen leker med våldsrelaterade leksaker. Kanske är de rädda för att barnen ska bli 

våldsamma ifall de leker sådana lekar? Kan det bero på att lekarna tenderar att vara mer 

högljudda än andra lekar eller är det för att pedagogerna inte fascineras av själva fenomenet 

krig? Det hade varit en fördel i analysen att få bredare inblick kring varför de intervjuade inte 

tycker om att barnen leker krigslekar eller med leksaksvapen. 
 

Kattis uttryckte att lekar med exempelvis svärd kan bidra till att någon gör illa sig, men att det 

beror på vilken sorts lek som uppstår med föremålet, och att det ibland kan fungera 

problemfritt när barnen leker med svärd. Hon ansåg därför att man som vuxen får prova sig 

fram och se hur situationen utspelar sig. Jag relaterar hennes förhållningssätt till Arnér (2009), 

då hon menar att man som pedagog ska våga ta till vara på barnens initiativ, istället för att i 

förväg förbjuda dem. Oron kanske aldrig blir befogad, och om det uppstår ett problem gäller 

det att tillsammans med barnen diskutera fram en lösning som fungerar för både gruppen och 

individen, menar författaren. 

5.2.3 Positiva faktorer i och med barnens medhavda leksaker 
 

På avdelningen Solrosen hade de tidigare haft en speciell leksaksdag i veckan, men nu får 

barnen ta med sig leksaker varje dag om de vill, ”för vi har sett att de leker så jättemycket 

med mjukisdjuren” förklarade Sigrid. Hon sade även att när barnen har med sig mjukisdjur så 

leker de tillsammans oberoende av kön. Selma sade; ”Jag ser inget problem med att de tar 

med mjukisdjur, jag har aldrig upplevt det som ett problem så jag tycker inte att man ska göra 

det till det och inte förbjuda. Barnen leker och verkar oftast ha jätteroligt och det fungerar 

bra”. Både Kerstin och Kattis på Solrosen framhöll att det hade uppstått positiva 
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leksituationer när barn haft med sig leksaker hemifrån. Exempelvis kunde lekar med 

mjukisdjur pågå flera dagar i sträck. Jag kan därför tolka det som att barnen verkar tycka att 

det är roligt när de får leka med sina medhavda lekföremål, främst mjukisdjur. Forskning 

tyder på att leksaker och populärkulturella föremål spelar en betydande roll i barns liv och 

ofta är ett stort intresse (Fast, 2007, Nelson & Svensson, 2005). Jag relaterar pedagogernas 

uttalanden med Csikszentmihaly, (refererad i Fast, 2007) som beskriver att barnens glädje att 

få leka med en betydelsefull leksak fungerar som en drivkraft och bidrar till engagemang i 

leken. Kerstin sade även att det kan vara viktigt för tryggheten och Kattis upplevde att det 

nog kan vara positivt för barnens självkänsla att ha med sig en egen sak. Det kan relateras till 

Nelson och Svensson (2005) som belyser populärkulturens roll för identitetsskapandet. 
 

Pedagogerna från Solrosen uttryckte att barnen fick leka med sina medhavda mjukisdjur varje 

dag, för att lekarna fungerade bra samt att barnen verkade ha roligt när de lekte med dem. Jag 

kan koppla det till att pedagogerna ser vikten med den fria lekens egenvärde. Svensson (2005) 

menar att när pedagoger lyssnar till vilka leksaker som barnen finner lust, glädje och 

meningsskapande med, så fokuserar de på lekens egenvärde. En annan tolkning kan vara att 

pedagogerna strävar efter att barnen ska sysselsätta sig med lekmaterialet i lugn och ro, istället 

för att leka livliga och intensiva lekar. Kanske mjukisdjuren ger upphov till lugnare lekar och 

att det är på grund av det som pedagogerna menar att de fungerar bra. 
 

Sigrid uttryckte att barnen hade slutat hämta leksaker i smyg från deras ryggsäckar, eftersom 

de nu inte har något förbud mot att de leker med dem. Hon menade att intresset kring 

medhavda leksaker avtog när det inte längre fanns något förbud mot det, och att det numer var 

störst intresse kring att ha med sig mjukisdjur. Kanske är det precis som Sigrid upplever det, 

att det blir spännande att ta med sig någonting som man måste smyga med i hemlighet? Och 

att det är själva spänningen kring förbudet som skapar ett intresse för att ha med sig leksaker? 
 
Sigrid berättade även att de tidigare haft olika teman och att barnen hade fått turas om att ha 

med sig varsin bok eller varsin leksak med sig hemifrån. Föräldrarna tyckte att det var jättebra 

då barnen fick ta med sig varsin bok hemifrån. Eftersom att pedagogen poängterade att 

föräldrarna tyckte att bok-temat var jättebra, kan en tolkning vara att de inte upplevde leksaks- 

temat som lika positivt. Det skulle i sådana fall eventuellt bero på att böcker anses ha högre 

status genom att det betraktas som läromedel eller pedagogiskt material, därmed att 

föräldrarna anser att det har en högre nyttoaspekt än leksaker (Nelson & Svensson, 2005). En 

annan tolkning kan vara att föräldrarna är rädda för att leksakerna skall bidra till en markering 

av skillnader i klasstillhörighet. Sparrman (2002) och Fast (2007) framhåller dilemmat kring 

att leksaker kan påverka vilken status respektive barn får och därför finns risken att vissa barn 

hamnar utanför den sociala gemenskapen. Om barnen däremot har med sig varsin bok är 

risken kanske inte lika stor att det blir en klassmarkör som ifall barnen får ta med sig vilken 

leksak som helst. 
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5.2.4 Negativa aspekter kring barnens medhavda leksaker 

 

Sigrid berättade att det hade uppstått situationer då barn blivit ledsna när en leksak har tappats 

bort, gått sönder eller om någon tagit den utan lov från ägarens hylla. Även Kerstin och Kattis 

lyfte dilemmat kring om leksaken går sönder eller tappas bort, vilket enligt tidigare forskning 

är en vanlig negativ aspekt hos pedagoger (Fast, 2007). 
 

Kattis beskrev även ett dilemma kring att hon upplevt att något barn tagit med sig vissa 

leksaker för att få makt, eller att ”köpa” sig en kompis med hjälp av leksaken. När leksaken 

används som ett medel för att få status eller för att imponera på de andra barnen tycker hon att 

det är ett problem. Seiter (1993, refererad i Sparrman, 2002) menar att människors önskan att 

äga ett visst föremål handlar om en längtan att ingå i en social och gemensam kultur med 

andra. Pedagogens beskrivning relaterar jag till att leksaken i det fallet används som ett 

maktmedel för att skapa en vilja hos andra barn att ingå i en social relation tillsammans med 

ägaren, samtidigt som andra barn stängs utanför gemenskapen. 
 

Selma beskrev en situation då en yngre flicka hade haft med sig en virkad ko hemifrån, och 

två andra flickor hade blivit ledsna för att de inte hade likadana. Även Kerstin uttryckte en oro 

över att det skulle uppstå avundsjuka mellan barnen ifall något barn inte har tillgång till en 

leksak som någon annan har med sig hemifrån. Sparrman (2002) belyser dilemmat som 

pedagogerna lyfter fram, angående att leksaker kan bidra till hierarkier mellan barnen samt 

rädslan att något barn känner sig utanför gemenskapen ifall denne inte har en likadan leksak 

som någon annan. Selma uttryckte dock att hon inte ansåg att det var något värre dilemma 

ifall barnen inte hade liknande leksaker, hon menade att det få gäller att kommunicera för att 

komma fram till en lösning på problemet. 
 

Selma berättade att vissa lekar kan gå överstyr och bli för fysiska, exempelvis om de leker att 

de fäktas med knivar. Hon uttryckte sig enligt följande ”Men samtidigt behöver ju barn också 

få bearbeta saker och ting också, men det får ju inte bli så att det går till överdrift, så att man 

gör illa varandra, det finns ju en gräns. Men det är ju också ett sätt att hantera en 

situation...man leker ju för att lära sig”. Almqvist (1991) framhåller att imitation och 

bearbetning i leken kan vara en viktig process för lärande. 

5.2.5 Dela med sig och låta andra få låna leksaken 
 

Både Sigrid, Selma och Kattis framhöll att de försöker att alla barn ska låtas få titta och känna 

på leksaken som ett annat barn har med sig. Sigrid sade att det oftast går bra, och att de 

förklarar för barnen att de måste fråga innan ifall de får låna någon annans leksak, dock kan 

yngre barn ibland vara impulsiva och ta saken utan att fråga. Selma sade att hon brukar berätta 

för barnet som har med sig en sak hemifrån, att de andra är ju så nyfikna på den och vill gärna 

låna den en stund, kanske genom att bara hålla i den. Hon försöker få barnen att tänka; Hur 

skulle det kännas för dig ifall någon annan hade med sig en sak som du inte fick se på eller 

låna lite? Kattis ansåg att barnen som har med sig ett lekföremål måste räkna med att kunna 

låna ut leksaken till andra barn, annars menade hon att saken bör lämnas hemma eller på 

hyllan. I enlighet med Carveys lekregler är det viktigt med samförstånd, ömsesidighet och 
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turtagande (Knutsdotter Olofsson, Sveriges Utbildningsradio, 2009). Selma upplevde inget 

problem med att barnen inte alltid har likadana leksaker med sig hemifrån, eftersom de då får 

låna av varandra. 

5.2.6 En betydelsefull skapandeprocess 
 

Selma beskrev en situation då ett barn hade velat ha en likadan plastkniv som en annan pojke 

och att hon då hade inspirerat barnet att skapa en egen liknande kniv. Hon beskrev situationen 

enligt följande; själva skapandeprocessen blev mer intressant än själva kniven som sådan, än 

att han skulle ha en likadan som var köpt... Selmas uttalande kan ses som en motsättning till 

masskonsumtionens utveckling, vilket underbyggs av tidigare forskning (Fast, 2007). En 

tolkning är även att hon kanske tänker utifrån föräldrarnas perspektiv, då en del kanske inte 

har de ekonomiska tillgångarna som krävs för att köpa varenda leksak som barnen önskar sig. 

Samt även att barnen ska få en förståelse kring att alla leksaker inte behöver köpas och att 

barnen istället kan tillverka en liknande sak genom en meningsfull process där lärande och 

skapande ingår. 

5.2.7 Allt handlar om kommunikation 
 

Selma var väldigt tydligt med att hon var emot att bestämma regler eller sätta upp förbud utan 

att först kommunicera med barnen; 
 

Man kan inte bara förbjuda eller säga att inga leksaker fås ta med hemifrån. Man kan ta upp 

det på en samling till exempel, och höra med barnen hur de tänker kring en situation som 

kanske har uppstått. Om det uppstår en dålig situation så pratar vi kring det. Vad hände? Hur 

ska vi lösa det? Hur ska vi bete oss mot varandra? Så kan man komma överens om 

gemensamma regler och förhållningssätt, och skriva ner dem och hänga upp dem. Det är så 

viktigt att kommunicera, allt handlar egentligen om kommunikation. 
 

Selma uttrycker sig i stil med Arnér; ”Gör inte problem av sådant som inte är ett problem 

tycker vi. Barn och vuxna ska lyssna på varandra, till varandras åsikter och argument. Väga 

dem mot varandra och komma fram till en lösning som känns bra för gruppen, individen och 

som fungerar i dagsläget. Det är inte alltid den vuxne som har rätt” (2009, s, 50). Forskare 

ifrågasätter om förbud mot medhavda leksaker är den rätta lösningen (Fast, 2007, Nelson & 

Svensson, 2005). Selmas förhållningssätt kan härledas till sociokulturella teorier. I enlighet 

med Vygostkij (refererad i Strandberg, 2009) sker lärande i interaktion tillsammans med andra 

i meningsfulla sammanhang. Även Sokrates framhöll redan långt tillbaka i tiden att lärande 

sker genom samtal och dialog (Arnér & Tellgren, 2006). Arnér (2009) framhåller att både 

barns och vuxnas lärande och utveckling främjas genom samspel och dialog, och förespråkar 

därför inte att vuxna ska utöva förmedlingspedagogik över barnen. 
 

Kattis framhöll att det är viktigt att förklara för barnen varför man som pedagog väljer att de 

inte får leka med vissa leksaker; ”Alltid om jag väljer att de får lägga bort någon av sakerna 

som de har med sig, så pratar jag ju och förklarar givetvis för dem varför jag gör som jag 

gör”. Hon sade även att hon brukar förmedla eventuella konsekvenser, exempelvis att det 

finns en risk att leksaken kan tappas bort eller gå sönder, dock har barnet själv möjlighet att 
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välja ifall leksaken ska lämnas på hyllan eller användas i leken. Även hennes uttryck tolkar 

jag som att hon är emot ett förbud kring leksaker, och att barnen får möjlighet att leka med 

sina medhavda leksaker. Ifall det uppstår en problematisk situation förklarar hon varför 

hennes konsekvens blir att leksakerna hänvisas till hyllan eller ryggsäcken. Hon ger även 

barnen ett val och en möjlighet att själva ta ansvar över sina handlingar. Ett sådant 

förhållningssätt kan tolkas som att pedagogen har en föreställning om det kompetenta barnet. 

Vilket i korta drag innebär att barnet betraktas som en social aktör som är medskapare av 

kunskap och över sitt eget liv (Buckingham, 2000, refererad i Nelson & Svensson, 2005). 
 

Selma poängterade även vikten av att ha en dialog med föräldrarna kring vad som händer på 

förskolan. Hon menade att det är viktigt att samtala med dem om sådant som rör barnens 

leksaker och gosedjur. 



39 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Genomförande av kvalitativ intervju 
 

Min tanke från början var att skicka ut enkäter till olika förskolor i kommunen, med några 

frågor angående hur de förhåller sig gentemot barnens eventuella intresse att ta med sig 

leksaker hemifrån. Utifrån enkäter hade jag sedan kunnat välja ut olika förskolor, exempelvis 

en förskola där de låter barnen ta med sig samt en förskola där de inte tillåter barnen att leka 

med egna leksaker. Det hade i sin tur kunnat leda till jämförelser kring fördelar och nackdelar 

sinsemellan de olika förhållningssätten. Jag insåg dock att tidsaspekten försvårade att hinna 

skicka ut enkäter och sedan bearbeta svaren. Eftersom jag ville intervjua barn var det viktigt 

att hinna göra sig bekant med dem, detta på grund av att barnen skulle känna sig trygga med 

mig och våga uttrycka sina tankar under samtalet. Jag hade inte möjlighet att bekanta mig med 

helt okända barn med tanke på tidsaspekten för studien. Urvalet i studien styrdes därför till den 

förskola där jag tidigare under terminen hade genomfört en fem veckor lång 

verksamhetsförlagd utbildning. Valet av en kvalitativ intervjumetod tycker jag var lämpligt 

med tanke på tidsaspekten i detta arbete. Potter och Hepburn (2005, refererade i Kvale & 

Brinkmann, 2009) ser dock hellre att forskningsstudier genomförs där tal och handling sker på 

ett mer naturligt sätt, än genom kvalitativa intervjuer. Om jag hade haft mer tid på mig hade 

jag velat utföra observationer, detta för att komplettera studien med pedagogernas och barnens 

interaktioner och handlingar i praktiken. Observationer hade kunnat fördjupa bilden ytterligare 

än enbart intervjuer, vilket hade kunnat höja reliabiliteten. Med både barnintervjuer samt 

intervjuerna med pedagogerna anser jag att jag fick en bredare insyn i ämnet, än ifall jag 

enbart hade intervjuat en av parterna. Ett till alternativ hade även varit att intervjua föräldrar 

för att få en insyn kring deras tankar och påverkan i ämnet. Orsaken att jag inte gjorde det 

beror på tidsaspekten. 
 

I intervjun med Kitty reflekterade jag över en fråga som jag ställde som var ledande (se avsnitt 

4.1.3). Över lag upplever jag dock att jag lyckades bra med att fråga öppna frågor, vilket är 

viktigt för en hög reliabilitet. Jag har granskat intervjuerna och utifrån det menar jag att de 

allra flesta frågorna gav möjlighet till ett beskrivande svar och inte enbart Ja eller Nej. För mig 

upplevdes även samtalen relativt naturliga och stämningsfulla, vilket är en viktig aspekt för 

hög validitet. Jag ville inte att intervjufrågorna skulle upplevas för strikta, därför försökte jag 

få samtalet att flyta på, och sedan i slutet kontrollera att jag fått med allt jag ville fråga. Ifall 

någon av informanterna gick vidare in på nästa fråga självmant avbröt jag inte dem, utan lät 

dem prata till punkt och var lite flexibel med följdfrågorna. Intervjufrågorna jag hade skrivit 

ner från början var en bra grund, men jag följde dem inte till punkt och pricka. 
 

En diktafon användes för att spela in samtalen och tack vare den kunde jag lyssna på 

materialet flera gånger, samt transkribera ordagrant till skriven text. På det sättet var 

diktafonen ett betydelsefullt hjälpmedel som jag inte hade velat vara utan. Under samtalen 
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med barnen kändes tystnaden ganska lång mellan att barnen hade svarat och innan jag 

formulerade en ny fråga. När jag sedan lyssnade på inspelningen kände jag inte alls det, utan 

att samtalet flöt på i lagom takt. Så det tänkte jag på inför intervjuerna med pedagogerna, att 

jag inte behövde skynda mig med en ny fråga, utan ta det lite lugnare. Under samtalen med 

pedagogerna var jag dock betydligt mer nervös än med barnen. Detta berodde till viss del på 

att jag inte ville att det skulle verka som att jag kritiserade deras arbetssätt. 
 

Barnintervjuerna skedde i ett mindre lekrum på avdelningen. Dörren till rummet stängdes 

inför intervjuerna, men det hände dock några gånger att barn kom in dit och ville leka. Det var 

ett störningsmoment och tog fokus från samtalet. Då var det lite knepigt att få tillbaka barnens 

koncentration på samtalet, men samtidigt vet jag inte vilket rum som hade fungerat bättre. En 

möjlighet hade dock varit att genomföra intervjuerna med de utvalda barnen, samtidigt som 

övriga barn vistades utomhus, eftersom det hade minskat risken för att något barn skulle 

komma in rummet. Liknande problem skedde under två av intervjuerna med pedagogerna. 

Under dessa befann vi oss i förskolans gemensamma personalrum och under intervjuerna 

trädde pedagoger in i rummet för att hämta kaffe. Det gjorde att konversationen avbröts och 

det var lite svårt att hitta tråden i den frågan igen. Jag såg det dock inte som något värre 

problem, eftersom jag lyckades börja om med samtalet igen. Det kändes även som att 

pedagogerna var avslappnade i det rummet, vilket var en fördel anser jag. Vi satt i varsin fåtölj 

med en kopp kaffe och det påverkade nog samtalen positivt, jämfört med ifall intervjuerna 

hade genomförts på exempelvis trångt kontor som jag annars hade haft till förfogande. 
 

Barnen fick under samtalets gång möjlighet att rita eller bygga med lego. Det var en risk jag 

tog, eftersom materialet hade kunnat ta barnens koncentration från samtalet. Jag upplevde 

dock att jag gjorde rätt val. Samtalen kändes avslappnade och de flesta barnen hade inga 

problem med att rita, lyssna och prata samtidigt. Ibland for samtalet iväg kring barnets 

teckning, genom att jag upprepade frågan igen och försökte fånga barnets intresse gick det 

dock i de flesta intervjuerna relativt enkelt att fortsätta samtalet kring frågorna. Till viss del lät 

jag även barnen få utrymme att prata om annat och på ett smidigt sätt locka dem tillbaka till 

syftet med intervjun. Om jag inte låtit barnen rita eller bygga med lego tror jag att situationen 

hade känts mer stel och kanske som ett förhör eller liknande. Flera av barnen ritade sina 

leksaker under samtalet och en flicka (se avsnitt 4.1.3) frågade hur min ”Nasse” såg ut och 

ville rita honom. Det var enbart vid den intervjun som jag kände att barnets koncentration 

fångades av min inledning samt av ritmaterialet. 
 

Under bearbetningen av det empiriska materialet har jag reflekterat över några intervjufrågor 

som hade varit betydelsefulla att ha med under intervjutillfällena. En intressant fråga att ställa 

barnen är ifall de någon gång haft med sig en leksak eller mjukisdjur som försvunnit eller gått 

sönder. Samt även ställt en specifik fråga kring ifall de någon gång varit ledsna över eller känt 

sig utanför om de inte haft en likadan leksak som något annat barn haft med sig till förskolan. 

Utav det empiriska materialet har jag inte fått fram orsaken till varför barnen visar intresse att 

ha med sig mjukisdjur och andra leksaker. Jag funderar på om det kan bero på att de tycker 

det är roligt att leka med dem, att det är en trygghet eller är det för att visa upp för de andra 

och på det sättet uppnå makt eller populäritet i barngruppen. Det hade varit intressant att få 
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bredare inblick kring barnens enskilda intentioner bakom intresset för medhavda leksaker. 

Intervjun med Sara kändes påtvingad och det var inte min avsikt. Hon ville inte medverka 

men en av de ordinarie pedagogerna insisterade på att hon skulle delta. Därför kan jag känna 

att samtalet inte genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer. Faktorn att 

den ordinarie pedagogen deltog vid intervjun kan även haft påverkan på det empiriska 

materialet. Samtliga barn utom Sara verkade nyfikna och upplevde det nog spännande att bli 

intervjuade. Jag tror även att de kände sig betydelsefulla då jag förklarade att deras tankar var 

viktiga för mig som ska ”lära” mig att bli en bra förskollärare. De barnen blev även ivriga när 

jag berättade för dem om min leksaksgris som hette Nasse, och som jag ville ha med mig till 

förskolan när jag var yngre. 

6.1.2 Diskursivt analysverktyg 
 

Som analysverktyg har jag inspirerats av en diskursiv modell vilket jag anser lämpligt till 

studien. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar jag denna modell eftersom 

den bygger på att urskilja olika möjliga tolkningar bakom intervjupersonens uttryck, med 

argumentet att meningsutbytet i intervjuer ses som socialt och relationellt konstruerat. Därför 

har jag försökt belysa och lyfta fram olika tolkningar i analysen av resultatet. I modellen 

ingick även att beakta eventuella maktpositioneringar vilka kan ha gett utslag på det empiriska 

materialet, vilket är en aspekt som kan haft påverkan i samtliga intervjuer. Under 

bearbetningen av empirin upplevde jag att det var komplicerat att använda sig av Parkers 

analysmodell (2005, refererad i Kvale & Brinkmann, 2009, s. 247) till varje enskilt uttalande. 

Det hade framförallt tagit lång tid att analysera varje mening genom modellen samt att 

omfånget hade blivit för stort. Därför valde jag att analysera en del teman ur resultatet mer 

ingående och därmed inte varje enskilt uttalande. 

6.1.3 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabiliteten av arbetet känns svår för mig att mäta. Detta beror bland annat på att mina 

tolkningar av informanternas svar påverkar resultatet. Det finns även en risk att informanterna 

svarade det som de trodde att jag var ute efter att höra. Intervjuerna med barnen upplevde jag 

som relativt naturliga och det kändes som att de svarade ärligt och utifrån deras egna känslor. 

Däremot tror jag att pedagogerna försökte att få deras svar att låta så genomtänkta och bra 

som möjligt. Jag anser att generaliserbarheten inte är särskilt hög eftersom intervjuerna utförts 

på enbart en förskola. Därför går det inte att dra generella drag över hur det är i förskolor i 

allmänhet. Ytterligare en aspekt som påverkar generaliserbarheten för studien är att 

pedagogerna arbetar utifrån en pedagogik som är inspirerad utifrån Reggio Emilia (se 

beskrivning avsnitt 2.9.5). Pedagogernas relativt tillåtande förhållningssätt gentemot barnens 

leksaker kan vara en orsak av den pedagogik som de förespråkar. Min förförståelse och mina 

erfarenheter från förskolor där jag genomfört VFU bestod av att pedagoger nekar barn att leka 

med sina medhavda leksaker. En möjlig förklaring kan vara att pedagogerna i dessa förskolor 

arbetade utifrån en mer traditionell pedagogik, och att resultatet kanske hade blivit annorlunda 

ut om jag genomfört studien på en förskola där pedagogerna inte arbetar med inspiration från 

Reggio Emilia. Patel och Davidson (2003) framhåller att samma studie ska kunna genomföras 
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igen och att resultatet ska bli detsamma om tillförlitligheten ska kunna betraktas som hög. På 

grund av att studiens resultat kan skilja sig på en annan förskola anser jag att det minskar 

tillförlitligheten för denna studie. 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet nedan härleds till den första frågeställningen; Hur förhåller sig pedagogerna till 

barns intresse för medhavda leksaker? 
 

Utifrån pedagogernas uttalanden tolkar jag det som att de har ett relativt tillåtande 

förhållningssätt gentemot barnens privata lekföremål. Barnen har pedagogernas tillåtelse att 

leka med mjukisdjur samt vissa andra leksaker. Däremot verkar det finnas motsättningar mot 

exempelvis leksaksvapen, trots att pedagogerna uttrycker att de inte har något uttalat förbud 

mot dessa. Utifrån intervjuerna med både barn och personal framkom faktumet att barnens 

föräldrar har påverkan över om leksaker tas med hemifrån. Ett av barnen uttryckte att hon inte 

får ta med sig varken mjukisdjur eller leksaker för sina föräldrar, men att hon skulle få det för 

pedagogerna. 
 

Resultatet nedan härleds till den andra frågeställningen; Vilka argument ligger till grund för 

pedagogernas förhållningssätt? 
 

Pedagogerna lyfter både fördelar och nackdelar i och med barnens nyttjande av medhavda 

leksaker. Det var dessa tankar jag var ute efter när jag formulerade frågeställningen, eftersom 

jag anser att personalens förhållningssätt påverkas utifrån vilken förförståelse de har kring 

ämnet. 
 

Pedagogerna framförde att barnen verkar tycka att det är positivt att få ta med sig lekföremål 

hemifrån. Deras uttalanden kan kopplas till forskning om att leksaker ofta är ett stort intresse 

och spelar en betydande roll i barns liv (Fast, 2007; Nelson & Svensson, 2005). Kerstin sade 

även att det verkar vara en trygghet att ha med sig någon egen sak och Kattis uttryckte att det 

nog är positivt för barnets självkänsla. Samtliga pedagoger förutom Kerstin uttryckte att det är 

viktigt att barnen delar med sig och lånar ut sina medhavda saker till kompisarna, i annat fall 

bör kanske leksaken lämnas på hyllan, menar de. Det förhållningssättet kan jag relatera till 

Carveys (refererad av Knutsdotter Olofsson i avsnittet; Låtsaslekens lov, Sveriges 

utbildningsradio, 2009) begrepp; Lekregler som man måste hålla; Samförstånd, ömsesidighet 

och turtagande. I själva lekens värld är allt möjligt och tillåtet, så länge den inte bryter mot 

lekreglerna. 
 

Oro över att leksakerna ska tappas bort eller gå sönder framkom som negativa aspekter. 

Avundsjuka mellan barnen samt ifall leksaken används som ett verktyg för att skapa en 

maktposition, var andra nackdelar som framhölls. Pedagogen Kattis bidrog även med en 

aspekt kring maktförhållanden. Hon menade att leksaker ibland används för att ”köpa” en 

kompis, vilket jag inte har funnit kopplingar till i tidigare forskning. Jag upplevde 

motsättningar mot våldsrelaterade leksaker bland pedagogerna. Detta kan relateras till den 

kritiska debatten kring leksakernas påverkan på barn. Almqvist (1991) framhåller dock att 
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aggressivitet hos barn inte uppkommer på grund av leksaker, utan av livsbetingelser. 

Resultatet nedan härleds till den tredje frågeställningen; Hur tänker barnen kring 

användandet av medhavda leksaker i förskolan? 
 

Barnens yttranden varierar både mellan samt inom respektive avdelning. Kitty och Kevin går 

på samma avdelning, Kitty framhöll att mjukisdjuren hänvisas till hyllan eller ryggsäcken, 

medan Kevin sade att han brukade få ta med sig nästan vilka leksaker som helst och leka med 

dem, förutom rockgitarren och pistoler. Därför är det svårt att dra några generella slutsatser. 

En sammanfattning utifrån intervjuerna är att två av samtliga åtta barn inte tillåts leka med 

medhavda leksaker. De resterande sex barnen, tillåts ta med sig samt leka med mjukisdjur 

under vistelsen på förskolan. Tre barn tillåts enbart leka med mjukisdjur, de övriga tre barnen 

uttrycker att de får leka med mjukisdjur samt vissa andra leksaker som de har med sig 

hemifrån. Vid en jämförelse mellan avdelningarna så framkommer det att de båda barnen som 

inte får leka med några medtagna leksaker går på avdelningen Koltrasten. En av dem är Kajsa 

som sade att hennes pappa inte tillät henne att ta med varken mjukisdjur eller andra leksaker. 

Den andra flickan, Kitty, sade att hon får ta med sig leksaker till förskolan, men att de måste 

lämnas på hyllan under vistelsen. Jag fick dock inte klarhet i om det var på grund av 

föräldrarnas eller pedagogernas bestämmelser. Jag upplever att det framkommer ett missnöje 

hos en del av barnen i och med att de inte får ta med sig vilka leksaker som helst. Några av 

dem uttrycker att det skulle vara väldigt glädjande ifall de fick möjlighet till det. 
 

Fast (2007) menar att barns populärkulturella intressen och leksaker fungerar som en drivkraft 

i läs- och skrivinlärning. Pedagogerna i min studie har dock inte lyft fram denna aspekt som en 

fördel. En kritisk aspekt som framkommer i forskning är angående barns lek med 

könsstereotypa leksaker (Nelson & Svensson, 2005: Almqvist, 1991). Det perspektivet har 

dock inte lyfts fram av pedagogerna i min studie. En pedagog framhöll däremot att barnen 

leker tillsammans oberoende av kön, när de har med sig mjukisdjur. 
 

Syftet med studien var att bidra med pedagogers syn och förhållningssätt till barns eventuella 

visade intresse för medhavda lekföremål. Genom att intervjua barn ville jag även få reda på 

deras tankar och upplevelser kring medhavda leksaker i förskolan. Jag anser att jag har fått 

fram ett resultat som har en tydlig koppling till mitt syfte och mina frågeställningar. 

6.2.1 Pedagogiskt förhållningssätt utifrån barns medhavda lekföremål 
 

Några av pedagogerna var tydliga med att de var emot förbud. En av dem beskrev att hon 

brukar förbereda barnen på eventuella konsekvenser, men att de får valmöjligheten att själva 

välja om de vill leka med sina egna leksaker eller inte. Utifrån intervjuerna framkom även 

vikten av att kommunicera med barnen, ifall det uppstår något problem gäller det att försöka 

hitta en lösning tillsammans. Ett sådant förhållningssätt kan härledas till sociokulturella 

teorier. I enlighet med Vygostkij (refererad i Strandberg, 2009) sker lärande i interaktion 

tillsammans med andra i meningsfulla sammanhang. Även Sokrates framhöll redan långt 

tillbaka i tiden att lärande sker genom samtal och dialog (Arnér & Tellgren, 2006). Arnér 

(2009) framhåller att både barn och vuxna uppnår lärande och utveckling genom samspel och 
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dialog, till skillnad från när vuxna utövar en förmedlingspedagogik över barnen. Ett sådant 

förhållningssätt utgår även från barns perspektiv samt ett relationellt perspektiv (ibid). 

 

I enlighet med förskolans läroplan är det viktigt att demokratiska värderingar genomsyras i 

den dagliga verksamheten (Skolverket, 2010). I arbetet bör därför barn få möjlighet till 

delaktighet samt kunna påverka sin vardag, menar Åberg och Lenz Taguchi (2005). 

Tillrättavisningar, skäll och förbud handlar om ett maktförhållande mellan barn och vuxna, 

vilket är långt ifrån de demokratiska värderingar och förhållningssätt som läroplanen 

förespråkar (Sigsgaard, 2003). Utifrån intervjuerna med pedagogerna framgår det inte att de 

skulle skälla på eller förbjuda barnen. Kevins uttalande angående vad han trodde att 

pedagogerna skulle säga ifall han tog med sig en leksakspistol till förskolan; ”Nu tar jag bort 

den här på en gång och stoppar den rakt i din låda!” kan tolkas som att det finns tendenser 

till skäll och tillrättavisningar i verksamheten. Om detta förekommer, ifrågasätter jag på vilket 

sätt det ger möjligheter för barn att kunna påverka och vara delaktiga i beslut som rör dem. 

Barn måste få möjlighet att använda sina förmågor och kompetenser, vilket inte främjas om 

pedagoger i förväg bestämmer att barnens leksaker ska ligga på hyllan, utan att barnen ens får 

en chans att ta ansvar för sitt handlande kring leksakerna, tänker jag. Jag anser att barnen kan 

få möjlighet att träna på att lösa problem, hantera konflikter och ta ansvar, utifrån ett ämne 

som känns meningsfullt för dem. 
 
En av pedagogerna framhöll stark kritik riktad mot att leksaker kan användas som ett 

maktmedel över andra barn. Även Sparrman (2002) framhåller dilemmat kring leksakers 

markering av klasstillhörighet. Jag upplever att barn, även om det förbjuds att ta med sig 

leksaker hemifrån, hittar sätt att utesluta andra barn ur gemenskapen. Därför tror jag inte att 

lösningen på problemet är att förbjuda leksakerna helt. Det är viktigt att arbeta med 

värdegrundsfrågor, för att barnen ska känna samhörighet och empati mot sina medmänniskor, 

så inte leksakerna används på ett kritiskt sätt. 

6.2.2 Leksakers potentiella möjligheter för lärande 
 

Nelson och Svensson (2005) framhåller att det finns starka traditioner i institutionerna kopplat 

till styrd undervisning och pedagogiska läromedel, de menar därför att leksakers potentiella 

möjligheter inte integreras. Författarna anser att det krävs reflektion och diskussion angående 

leksakers roll i barns lek och lärande i såväl formella som informella miljöer. Barnen i min 

studie tillåts till viss del att ta med sig leksaker hemifrån och leka med dem i den fria leken. 

Jag har även reflekterat kring hur leksakers potentiella möjligheter för lärande skulle kunna 

integreras i förskolans formella miljöer. Om några barn fascineras kring exempelvis Pokémon 

skulle det vara möjligt att utveckla ett temaarbete som innehåller mängder av komponenter 

utifrån förskolans läroplan. Ett temaarbete utifrån Pokémon skulle kunna innehålla lärande 

om naturvetenskapliga fenomen (varje figur har en speciell egenskap, bland annat vatten, eld, 

elektricitet), språk, genom att barnen får berätta om figurerna eller skriva egna berättelser, 

estetiska uttrycksformer, då barnen kan få dramatisera berättelserna, sjunga sånger och spela 

musik utifrån låtarna utifrån tv-serien, samt måla eller konstruera Pokémonfigurerna i lera. På 
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samma sätt tänker jag att lärande kan främjas utifrån varje leksak eller populärkulturellt 

fenomen som barnen uttrycker mening och intresse för. Det är bara fantasin och 

engagemanget som sätter gränser för leksakernas potentiella möjligheter, anser jag. Det allra 

viktigaste är att barnen är delaktiga i processen och att deras intresse och drivkraft utvecklar 

arbetet vidare (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

 

Ytterligare en reflektion under studien har uppkommit utifrån barns lek med våldsrelaterade 

leksaker. Eftersom att barn ofta visar intresse kring fenomenet krig och död i leken tänker jag 

att det kan utvecklas till ett lärande. Genom att utgå från barnens engagemang kan man som 

pedagog lyfta frågan om vad som händer med en människa som blir skjuten och dör eller vad 

som händer med kroppen när den begravs. Kanske barnen själva har erfarenheter av att någon 

i deras närhet har omkommit. Pedagogerna kan öppna till samtal om hur barnen tror att det är 

att växa upp i ett krigsdrabbat land och tillsammans diskutera om fred och krig på jorden. På 

det sättet kanske barnens nyfikenhet kan utvecklas till ett lärande genom att låta dem framföra 

och få möjlighet att bearbeta sina frågor och tankar, istället för att förbjuda dem. En lyssnande 

pedagogik som förhållningssätt går ut på att ifrågasätta invanda mönster och se potentiella 

möjligheter till lärande, utifrån ett medvetet lyssnande i mötet med barnen (Arnér, 2009; 

Åberg & Lenz Taguchi, 2006). Kanske det kan vara positivt för barn att bearbeta samt få 

förståelse för livsfrågor som döden. Projektet kanske till och med kan utvecklas till ett 

värdegrundsarbete utifrån läroplanen som grund (Skolverket, 2010). 

6.3 Slutdiskussion 
 

Min förförståelse inom studiens ämne bestod av erfarenheter från mina föregående 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Under dessa reflekterade jag över att pedagogerna 

ofta förbjöd barnen att leka med leksaker som de tagit med sig hemifrån, barnen var tvungna 

att lämna dessa i ryggsäcken eller på klädhyllan. Utifrån intervjuerna har pedagogerna, på 

förskolan där studien genomförts, inte något uttalat förbud mot leksaker. Min förförståelse 

utmanades av det faktum att föräldrarna vid flera tillfällen var de som inte tillät barnen att ta 

med sig lekföremål hemifrån. 
 

Det har varit särskilt intressant att få genomföra intervjuer med barn och få ta del av deras 

tankar i ämnet. Det är trots allt barns visade intresse för leksaker som har gett upphov till 

studien, samt inte minst att yrket som förskolelärare handlar om att arbeta tillsammans med 

barn, för deras bästa. Inledningsvis framhöll jag att barns medhavda leksaker ger upphov till 

olika dilemman i förskolan, på grund av både positiva och negativa aspekter, vilka 

framkommer i tidigare forskning (Fast, 2007, Nelson & Svensson, 2005). Utav denna studie 

har inte dilemmat fått någon färdig lösning, jag ser fortfarande både fördelar och eventuella 

nackdelar i ämnet. Bidraget med hjälp av denna studie är däremot en inblick i barns och 

pedagogers tankar och åsikter, från en förskola. Förutom intervjuerna har även 

litteraturgenomgången utifrån tidigare forskning bidragit till utvidgad förståelse för mig, 

vilket är positivt inför mitt kommande yrke. Jag har fått ta del av barnens uttryck för glädje 

och meningsskapande i samband med deras leksaker. Faktumet att leksaker ibland används 
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som ett medel för makt och status är även en viktig aspekt att ha i åtanke. Slutligen vill jag 

lyfta ett citat jag kommer att bära med mig, vilket lyder enligt följande; ”Det tycks inte finnas 

några gränser för vad barnen kan lära sig i samband med sina leksaker” (Fast, 2007, s. 126). 
 
Slutligen anser jag att jag genom kvalitativa intervjuer fått svar på mina frågeställningar och 

därmed uppnått syftet med studien. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Genom att observera barns och pedagogerna samspel och handlingar i praktiken, kan det vara 

möjligt att få en djupare insyn kring arbetssättet, än enbart genom intervjuer. Därför skulle det 

kännas intressant att genomföra en större etnografisk studie inom någon förskola, med 

liknande frågeställningar som utgångspunkt. Det skulle även vara intressant att ta del av 

föräldrars perspektiv under en studie i detta ämne. Jag finner det även intressant att studera 

hur ett temaarbete utifrån barns intresse av exempelvis våldsrelaterade leksaker skulle kunna 

utvecklas till lärande (se beskrivning avsnitt 6.2.2)
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Bilaga 1 - Missivbrev föräldrar 
 
 

Hej förälder/föräldrar! 
 
Mitt namn är Ida Herlin Fredriksson och jag gjorde praktik här på förskola x. Jag studerar till 

förskollärare på LTU och nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om barns 

populärkultur och leksaker. 
 

Barn verkar intressera sig för populärkultur och leksaker och jag har märkt att de ibland vill ta 

med sig leksaker hemifrån till förskolan. Ibland tillåts de att ta med sig leksaker hemifrån och 

ibland inte, av olika anledningar. Jag är nyfiken och intresserad av att höra barns tankar kring 

ämnet och tror att vi pedagoger i förskolan kan lära oss och utvecklas genom att lyssna på 

barnen. 
 

Jag skulle vara väldigt tacksam om jag får möjlighet att intervjua ditt barn! 
 
Samtalet kommer att spelas in men informationen kommer bara att användas i forskningssyfte 

där barnen förblir anonyma. Det kommer alltså INTE att kunna spåras vilket barn som 

intervjuats, eftersom varken förskolans namn eller barnets namn kommer att framgå i arbetet. 
 

Om du du/ni godkänner att jag får ställa frågor till ditt barn i forskningssyfte, var vänlig och 

skriv under med ditt namn på raden nedan: 

………………………………………………………………………………........................ 

Lämna gärna lappen till någon av personalen. Jag önskar ditt svar senast X, eftersom jag har 

tänkt genomföra intervjuerna under v. X. 
 
Om ni har frågor eller funderingar kan ni nå mig på telefon eller mejl. 

Med vänliga hälsningar 

Ida Herlin Fredriksson 

Telefonnummer: X 

Mailadress: X 



 

 

 

 

 
 

Bilaga 2 – Missivbrev pedagoger 
 

Hej! 
 
Jag skriver mitt examensarbete nu och undrar om ni skulle kunna tänka er att vara delaktiga i 

forskningen? 
 

Under VFU perioderna under utbildningen har jag observerat att en del barn visar intresse 

kring att ta med sig leksaker hemifrån till förskolan. Ibland har de fått ta med sig leksakerna 

och ibland inte, av olika anledningar. Jag är intresserad av att höra hur ni tänker kring det? 
 

Detta är några frågor som jag undrar över: Brukar barnen vilja ta med sig leksaker hemifrån? 

Får barnen ta med sig leksaker eller inte? Är det någon skillnad på vilka leksaker de får ta 

med sig eller inte? Vilka fördelar respektive nackdelar har ni sett ifall barnen har haft med sig 

någon leksak till förskolan? 

Jag skulle vara väldigt tacksam om några av er skulle vilja ställa upp på ett samtal kring detta. 

Om det är okej för er spelar jag gärna in samtalet med en diktafon, när det tar längre tid att 

anteckna för hand, men ifall ni enbart vill ställa upp om samtalet inte spelas in så går det bra. 

Ni kommer att vara anonyma och förskolans namn kommer inte heller att framgå i arbetet. 
 
Intervjun tar max 30 minuter. 

 

Jag skulle vilja intervjua 2 pedagoger från avdelningen X och 2 pedagoger från avdelningen 

Y, så ni kan gärna prata ihop er tillsammans om det finns två frivilliga från respektive 

avdelning. 
 

Under v. x tänkte jag utföra intervjuer med barnen, så om det passar för er tar jag gärna 

samtalen med er samma vecka. Jag hör av mig så kan vi planera in vilka tider samtalet 

eventuellt skulle kunna ske. 
 

Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar Ida Herlin Fredriksson 

 
Ni kan ringa mig om ni undrar någonting: xxx – xxx xx xx 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 - Intervjuer med barn 
 

 
Kom ihåg: Berätta om syftet! Varför deras medverkan är viktig! Att jag tänkte spela in! Att de 

inte behöver svara på någon fråga ifall de inte vill! 
 

Inledning vid intervjuer: När jag var fyra år och gick i förskolan hade jag en gris som hette 

Nasse, som var mitt favoritgosedjur. Jag ville ofta ta med honom till förskolan med jag fick 

inte för fröknarna. 
 

• Jag undrar om ni kan berätta för mig om ni någon gång har velat ta med er en leksak till 

förskolan? 
 

• Vad gjorde pedagogerna då? Vad sade de? Hur kändes det? 
 
• (Om de inte fick ta med sig en leksak) Varför tror du att du inte fick ta med dig den 

leksaken? Varför tror du att fröknarna tycker det? 
 

• Tror du att det är någon skillnad på vad du vill ta med dig? (exempelvis gosedjur, barbie, 

leksaksvapen, Beyblades, Spiderman – kläder?) Varför, Varför inte? 
 

• Hur skulle det kännas om du fick ta med dig vad du ville till förskolan? Vad skulle du kunna 

göra då? 
 

• Vad skulle du vilja att fröknarna gjorde om du hade med dig en leksak? 
 
• Är det någonting du skulle vilja säga till fröknarna om det här? 

 
Avslutande fråga: Hur känns det nu när vi har haft den här intervjun? Är det någonting mer 

ni vill säga? 
 

Exempel på följdfrågor: Kan du berätta mer om det? Hur kändes det då? Kan du ge något 

exempel på det? Kan du beskriva vad som hände då? Vad hände sedan? Hur tänkte du då? 

Varför tror du det? 



 

 

 

Bilaga 4 – Intervjuer med pedagoger 
 

Frågeställningar 
 

• Är pedagogens förhållningssätt tillåtande och ger möjlighet för barnet att nyttja privata 

lekföremål i förskolans verksamhet, eller inte? 
 

• Vilka tankar ligger till grund för den enskilda pedagogens förhållningssätt beroende på 

pedagogens inställning till barns medhavda ägodelar i den fria leken? 
 

• Hur tänker barnen kring användandet av medhavda leksaker till förskolan? 
 
Inledning: Under VFU perioderna under utbildningen har jag observerat att en del barn visar 

intresse kring att ta med sig leksaker hemifrån till förskolan. Ibland har de fått ta med sig 

leksakerna och ibland inte, av olika anledningar. Jag är intresserad av att höra hur ni tänker 

kring det? Jag vill lära mig inför mitt kommande yrke. 
 

Informera om: Syftet med intervjun, deras medverkan är anonym och frivillig, samt 

diktafonen. 
 

Frågor: 
 

• Brukar barnen visa intresse för att ta med sig leksaker hemifrån? 
 
• På vilket sätt visar det sig? 

 
• Får de leka med sina leksaker i förskolan? 

 
• Beror det på vilken sorts leksaker de visar intresse för? 

 
- Gosedjur 

 
- Figurer såsom Barbie eller actionhjältar 

 
- Utklädningskläder eller masker, t.ex. Spiderman 

 
- Beyblades, bilar, robotar 

 
- Leksaker som symboliserar vapen 

 
• Ifall det finns en regel att de inte får ta med sig, vad grundar sig den på? Vad tror du skulle 

hända i så fall? Har de fått ta med sig leksaker och ni har märkt att det inte har varit bra? 
 

• Hur tror du barnen upplever det? (ifall de inte får ta med sig leksaker) 
 
• Ifall barnen får ta med sig; Vilka fördelar har ni upplevt med det? Har ni upplevt några 

nackdelar? 


