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Sammanfattning 

Bakgrund
I bakgrundskapitlet redogörs för litteratur och forskning som berör kulturens betydelse för 
barns utveckling. Genom kulturen kan barn utveckla sin självförståelse, omvärldsuppfattning 
och sociala sammanhållning och skapa bättre relationer vilket leder till förbättrad inlärning 
och kommunikation.  Även politikernas och kommunernas ansvar för barns möjligheter till 
kultur presenteras. 

Syfte
Syftet med  vårt  arbete  är  att  närmare  undersöka  förskolans  möjligheter  till  deltagande  i 
kulturlivet i två utvalda stadsdelar i en kommun, samt om och hur pedagogerna  inkluderar 
kulturen i verksamheten.   

Metod
Undersökningen  genomfördes  med  både  kvantitativ  och  kvalitativ  metod  för  en  djupare 
inblick  i  kulturens  roll  i  förskolans  pedagogiska  verksamhet.  Enkätundersökningen 
besvarades av 80 pedagoger verksamma vid 13 förskolor i kommunen. Utifrån enkätresultaten 
valdes fyra perspektiv av barns möjligheter till kultur som följdes upp med fem intervjuer. 
Perspektiven är de tydligaste anledningarna till förutsättningar eller svårigheter för kulturen i 
den pedagogiska verksamheten

Resultat
Resultatet visar att pedagogerna anser att det finns ett bra utbud i kommunen men att många 
önskar att det kunde utnyttjas i större utsträckning. Svårigheter att utnyttja utbudet beror ofta 
på praktiska förutsättningar som tidsbrist, för få pedagoger och för stora barngrupper. Även 
ett bristande utbud för småbarn är en anledning. Pedagogernas personliga engagemang och 
intresse har visat sig vara avgörande för barns möjligheter till kultur.  



Tack!

Först och främst vill vi tacka samtliga pedagoger som deltagit i vår undersökning. 
Utan er hade examensarbetet inte kunnat fullföljas.

Tack till vår handledare Agneta Welin Mod för de råd och den uppmuntran hon har erbjudit 
under arbetes gång.  

Tack till Robert Andersson för datorsupport och konstruktiv kritik. 

Avslutningsvis tackar vi varandra för ett utomordentligt samarbete. 



Ordet kultur kommer från latinets cultus, som betyder ”att odla”,
och är i ständig förändring.
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Inledning

I sin utveckling behöver barnet erbjudas många möjligheter att utveckla kreativa egenskaper 
där  sinnena  tidigt  stimuleras  och  det  livslånga  lärandet  introduceras.  Att  få  kulturella 
erfarenheter är viktigt för att barnen ska få vidgade uppfattningar om sig själva och om sin 
omgivning,  vilket  innebär  att  den  kultur  som  omger  barnen  kan  skapa  meningsfulla 
sammanhang för utveckling och socialisation. Barn behöver därför få tillgång till det utbud av 
kultur som samhället  erbjuder. Integrerade arbetssätt  med kulturen främjar barns inlärning 
och utveckling. Flera styrdokument formulerar riktlinjer för kulturen i förskolan och skolan. 
Under  Utveckling  och  lärande  i  läroplanen  för  förskolan  (Lpfö98 rev.2010)  står  följande 
riktlinjer att begrunda:

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har 
betydelse för det dagliga livet samt bekanta sig med det lokala kulturlivet (s.12).

FN:s konvention för barns rättigheter (2009) skriver följande i artikel 31 om barns rätt till 
kultur:  

Konventionsstaterna  skall  respektera  och  främja  barnets  rätt  att  till  fullo  delta  i  det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 
lika  möjligheter  för  kulturell  och  konstnärlig  verksamhet  samt  för  rekreations-  och 
fritidsverksamhet.

I samband med att  Sveriges riksdag skrev under Barnkonventionen år 1990, ansvarar vårt 
land  för  att  förverkliga  konventionens  innehåll  och  för  att  erbjuda  alla  barn  kultur  och 
konstnärlig verksamhet.    

De kulturpolitiska målen som först formulerades 1996 ledde till en storsatsning på barnen och 
deras rätt till kultur. I de nya kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009, värnas 
yttrandefriheten samt alla barns möjlighet till att delta i kulturlivet där kreativitet, mångfald 
och  konstnärligt  skapande  ska  prägla  samhällets  utveckling  (Regeringen  2009). Målen  är 
styrdokument för kulturpolitiken som finns till för att vägleda kommuner och landsting. För 
att uppnå målen ska kulturpolitiker:

• främja  allas  möjlighet  till  kulturupplevelser,  bildning  och  till  att  utveckla  sina 
skapande förmågor,

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

                                                                                                                 (Regeringen 2009 s.26)

Vår undersökning kommer att  beröra förskolebarns möjligheter  till  deltagande i  kulturella 
sammanhang. Vårt  intresse  för  området  har  utvecklats  och  fördjupats  under  tidigare 
gymnasieutbildningar inom estetiskt område och utvidgats under vår nuvarande pedagogiska 
utbildning. Tidigare har en av oss utvecklat kunskaper inom bild och foto medan den andre 
har utövat dans, teater och musik. Erfarenheterna har skapat ett stort intresse för att undersöka 
om och hur pedagogiska verksamheter  utnyttjar  det  utbud som erbjuds inom kulturlivet  i 
kommunen. Undersökningen kommer även att beröra hur pedagogernas för- och efterarbete 

7



ser ut i samband med barnens kulturella upplevelser. Vår gemensamma förförståelse är att 
utbudet  sällan  utnyttjas  på  grund  av  brist  på  tid,  resurser,  pedagogers  intresse  eller 
kommunikation mellan kulturinstitutioner och förskolan. Anledningen till undersökningen är 
därför att belysa de möjligheter barnen erbjuds och om de i själva verket utnyttjas.

Begreppsförklaring

Kultur – Vår definition av kulturbegreppet i undersökningen är de konstarter som kommunen 
erbjuder och som förskolan möter utanför den pedagogiska verksamheten i form av konst, 
dans, musik, teater, museum och bibliotek.
 
Förskolebarn – Vår benämning av förskolebarn avser barn i åldrarna 0-6 år inom förskolan 
som vår undersökning fokuserar. Det innefattar inte barn i förskoleklass. Småbarn innefattar 
barn i åldrarna 1-3 år. Samtliga barn som beskrivs i undersökningen avser barn i förskolan. 

Syfte

Syftet med  vårt  arbete  är  att  närmare  undersöka  förskolans  möjligheter  till  deltagande  i 
kulturlivet i två utvalda stadsdelar i en kommun, samt om och hur pedagogerna  inkluderar 
kulturen i verksamheten.   

Frågeställningar

• Vilket utbud av kultur erbjuds förskolan?
• I hur stor utsträckning utnyttjas utbudet av kultur i förskolan?
• Hur arbetar pedagogerna med för- och efterarbete i samband med kulturen?  

Bakgrund

I bakgrundskapitlet redogörs för litteratur och forskning som berör kulturens betydelse för 
barns utveckling. Även politikernas och kommunernas ansvar för barns möjligheter till kultur 
presenteras  samt  en  sammanställning  av  det  aktuella  kulturutbud  som  erbjuds  inom 
kommunen för vår undersökning. 

Kulturens betydelse för barns utveckling 

Allan (2008) beskriver framförallt konsten som en social integration som bidrar till att föra 
människor samman, vilket betyder att vi socialiseras in i samhället och kulturen. Hon menar 
att  konsten har  positiva  effekter  på självkänsla,  välbefinnande och social  sammanhållning 
med bättre relationer, vilket leder till förbättrad inlärning och kommunikation (s. 133-134). I 
mötet med konsten eller bilden får barnen formulera och uttrycka tankar och samtidigt lära 
genom  att  lyssna  till  andra.  Det  är  en  metod  att  använda  för  att  tydliggöra  frågor  om 
exempelvis mångfald, genus och hållbar utveckling i förskolan. Det kan ske genom anpassade 
samtal eller aktiviteter med filosofiska, tolkande, analyserande eller associerande inriktningar. 
Argumenten behöver inte begränsas enbart till konst, utan kan relateras till flera aspekter av 
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kulturella sammanhang för barn, i form av såväl bibliotek och teater som dans och musik. 
Gustafsson  och  Fritzén  (2008)  beskriver  mötet  mellan  förskolan  och  teatern  som  en 
pedagogisk praktik där meningsskapande sker (s.75). De menar att det sociala sammanhang 
teatern  erbjuder  utvecklar  samtliga  deltagare  kunskapsmässigt  och  socialt  och  utmanar 
barnens självförståelse och omvärldsuppfattning i samspel med varandra. Meningsskapandet 
kan ses som ett resultat av det efterarbete som teatern ger möjlighet till. Det är därför av stor 
vikt  att  utnyttja  möjligheterna  och  låta  barnens  tankar  och  förståelse  utgöra  grunden för 
reflekterande  diskussioner.  Bamford  (2008)  menar  att  konsten  bidrar  till  att  öka  barns 
medvetenhet om sin omvärld och att de kan skapa meningsfulla sammanhang utifrån denna 
medvetenhet.  Det  leder  till  att  barn  utvecklar  sin  intellektuella  förmåga.  Konsten  har 
förmågan att konkret utveckla och forma ett helhetstänkande som är ytterst viktig i framtidens 
samhälle genom att den utvecklar reflektion med många infallsvinklar. Att lära genom konst 
är  multidimensionellt  eftersom  att  det  erbjuder  många  sammanhang  för  inlärning  och 
utveckling (s.17). Bamford menar att det dessvärre saknas kunskap och förmåga hos många 
pedagoger att leda barn inom konsten samt att dessa pedagoger ofta har en passiv syn på 
konst och anser  att  konst  inte  behöver läras ut  (s.18).  Bamford  (2008) nämner  vidare att 
konsten erbjuder många tillfällen att kritiskt granska, vilket är en viktig förmåga i dagens 
samhälle. Framöver  bör  därför  konsten  få  en  tydligare  plats  i  förskolan  och  skolan,  och 
pedagogerna bör utveckla kunskap och förståelse för konstens betydelse för barn genom den 
kan lära sig att  kritiskt  granska (s.19). Barn bör skapa förståelse för att  konsten kan vara 
integrerad med andra ämnen, vilket skapar motivation för inlärning och därmed också blir en 
del i deras lustfyllda och livslånga lärande (s.22).       

Granberg (2006) beskriver sagostundens pedagogiska uppgift och hur den kan bidra till att 
utveckla  barnen.  Hon  menar  att  barn  som tidigt  får  erfarenheter  av  sagor  utvecklar  sin 
föreställningsförmåga  och  fantasi,  men  även  förmågan  att  känna  empati,  medkänsla  och 
inlevelse. Sagan erbjuder dessutom barnen möjligheter att bearbeta känslor och upplevelser 
och kan förmedla moral och traditioner genom att de skildras på barnens nivå. Därmed kan 
sagan  beskrivas  som  kulturbärare  eftersom  att  den  förmedlar  människans  kultur  och  de 
normer  och  värderingar  samhället  har.  Genom  att  erbjuda  en  gemensam  och  positiv 
upplevelse kan sagostunden stärka samhörigheten och gruppkänslan bland barnen. Granberg 
menar  även  att  sagostunden  är  språkutvecklande  då  barnen  genom  den  lär  sig  uttal, 
meningsbyggnad, ord och begrepp. Hon poängterar även vikten av att samtala om berättelser 
och  sagor  såväl  under  som  efter  sagostunden  för  att  göra  barnen  till  aktiva  deltagare 
(Granberg 2006, ss. 41-47).  Aktivt deltagande där barnen får möjlighet att berätta själva eller 
uttrycka sina tankar och idéer om sagan bidrar till att stärka självkänslan. Sammanfattningsvis 
fyller sagostunden många funktioner i samband med barns utveckling. 

Helander (2005) skriver om teaterns språk och menar att konstformen ger upphov till samtal 
och reflektioner kring barnets erfarenheter och bidrar till skapandet av den egna identiteten. 
Teatern återger ofta samhället, vilket skapar mening och väcker känslor som barnen sedan 
kan  bearbeta  genom  egna  upplevelser  och  jämförelser.  Därför  är  teater  en  pedagogisk 
konstform som stimulerar fantasi, kommunikation och symboliskt tänkande. Det innebär att 
alla barn oavsett ålder på sitt sätt kan förstå och ta till sig teaterns innehåll och symbolik. I 
valet av teaterföreställning för barnen bör förskolan ta hänsyn till vilka erfarenheter barnen 
har och vilken ålder teatern riktar sig till (Helander 2005, ss. 5-l0).  

Vygotskij (1930/1995) definierar begreppet kreativitet som en mänsklig aktivitet som skapar 
någonting nytt (s.11). Han menar att fantasi och kreativitet ger människan en möjlighet att 
föreställa  sig  och  skapa  nya  situationer  genom att  kombinera  och  kreativt  bearbeta  sina 
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erfarenheter. Utveckling sker genom aktiva föreställningar genom hela livet och alla har ett 
stort  behov av att  reflektera  över händelser och situationer i sina liv. Det är  den kreativa 
aktiviteten som möjliggör det vetenskapliga och det tekniska skapandet, och därigenom hela 
människans och samhällets utveckling (s.13). Kreativiteten utbildar och utvecklar tänkande, 
forskande och ambitiösa människor och samhällets utveckling är inte bara beroende av ett 
fåtal stora uppfinnare, forskare eller konstnärer, utan vem som helst kan bidra till förändring. 
Alla  kan  få  erkännande  genom  sitt  skapande,  och  överallt  där  människor  fantiserar, 
kombinerar  eller  skapar  sker  små  eller  stora  förändringar.  Barn  ger  uttryck  för  kreativa 
processer tidigt i livet genom de estetiska ämnena i förskolan och uppmuntran av dessa är 
oerhört värdefulla för individernas utveckling (Vygotskij 1930/1995).  

Asplund  Carlsson,  Olsson,  Pramling,  Pramling  Samuelsson  och  Wallerstedt  (2009) vill 
genom sin artikel visa att utvecklingspedagogik är ett verktyg som kan användas för att öka 
barns  kunskap inom konsten, då främst genom musik, poesi samt dans- och rörelse. Detta 
innebär att läraren har en mycket viktig roll för barns inlärning av olika konstarter och att det 
utförs metakognitiva samtal under denna inlärning. I detta blir det då också viktigt att ta reda 
på  vad  och  hur  vi  lär  oss  samt  hur  man  som  lärare  kan  skapa  framsteg  i  barns 
kunskapsutövande inom konsten. Allt detta för att skapa en god förståelse kring barns lärande 
inom dessa områden. I utvecklingspedagogiken menas det att man som individ först lär sig 
och erfar en sak på ett sätt för att sedan lära sig och erfara samma sak på ett annat sätt. Detta 
för att i en vidare mening skapa en medvetenhet hos barnen på en djupare nivå. Exempelvis 
som teater,  det är  en sak att  erfara teater,  men en annan att  lära sig hur teater  fungerar i 
praktiken och vad man faktiskt gör som skådespelare på en teater. Det metakognitiva samtalet 
fyller här en viktig funktion. 

Asplund Carlsson m.fl. (2009) skriver vidare att de estetiska inslagen alltid har funnits inom 
förskolan.  Förskolepedagoger  har  genom alla  tider  används  sig  av  kreativa  och  estetiska 
inslag  i  den  pedagogiska  verksamheten  för  att  göra  barn  medvetna  om  sin  estetiska 
kompetens och om världen runtomkring dem. Författarna belyser även det faktum att man 
redan  på  1700-talet,  genom  kända  namn  som  Rousseau  och  Froebel,  kunde  konstatera 
estetikens lika viktiga roll och grundläggande inslag i barns lärande som logiken och etiken. 
Författarna till  den vetenskapliga artikeln har genom sin studie skildrat  konsten att lära ut 
konst till yngre barn mellan 2-8 år och frågat sig själva vad man som pedagog vill att barnen 
ska ha lärt sig genom konsten. De nämner vidare den stora vikten av att barn i tidig ålder 
måste få utlopp för sin kreativitet eftersom det är en viktig del i det livslånga lärandet. Att 
kunna  komma  med  kreativa  idéer  och  förhålla  sig  innovativt  till  problemlösningar  är 
grundläggande kunskap i vårt dagliga samhälle. Här har pedagogen en mycket viktig inverkan 
på barns utveckling och lärande. För att utmana barnen och ge dem goda förutsättningar bör 
pedagogen därför skapa olika och varierade tillfällen för barn att upptäcka och erfara nya 
saker i sin omvärld. Vad barn verkligen lär sig är inte samma sak som hur de lär sig. 

Språk är centralt när det gäller barns inlärning och med hjälp av metakognitiva samtal kan 
läraren göra barnen medvetna om någonting specifikt och leda barnen mot djupare kunskap 
där vad och hur kopplas samman. Detta lärande sker bland annat genom öppna frågor som 
inbjuder till vidare reflektion hos barnen. I författarnas studie har det konstaterats att många 
lärare för yngre barn inte praktiserar någon form av konst och även saknar kompetens inom 
området. I studien har dock en ökad medvetenhet uppkommit bland de deltagande lärarna 
som visar på att de kan koppla samman vad och hur i sitt utförande av metakognitiva samtal 
med  barnen.  Asplund  Carlsson  m.fl.  (2009)  menar  att  det  är  ytterst  viktigt  att  framhäva 
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barnens tankar. Konst är väldigt betydelsefullt och bör vara ett viktigt inslag redan från tidig 
ålder. Det är också en grundläggande del i vårt samhälle och i vår kultur.             

Dokumentation 

Kennedy  (2009)  beskriver  hur  dokumentation  kan  bidra  till  att  skapa  situationer  som 
frambringar och utmanar möten för kommunikation. Dokumentationen kan relateras till det 
efterarbete som pedagogerna erbjuder barnen i förskolan. Kennedy menar att det finns ett 
samband mellan dokumentation och reflektion, då det skapar ett lyssnande och medforskande 
förhållningssätt  gentemot  barnen  och  deras  arbeten.  Dokumentation  synliggör  barnens 
upplevelser  och  tolkningar  och  ger  dessutom  pedagogerna  möjlighet  att  reflektera  över 
verksamheten i förbättrande syfte. När barnen skapar är det viktigt att inte endast framställa 
ett resultat, utan även fokusera hur barnen tänkte under processen. Genom dokumentationen 
utvecklar  pedagogerna  sin  förmåga  att  möta  barnen,  lyssna  till  barnen  och  förstå  barnen 
(Kennedy 2009). 

McKenna (2003)  nämner  att  dokumentation  bidrar  till  att  förskolans  verksamhet  blir  mer 
demokratisk  genom  att  samtliga  individer  i  förskolan,  såväl  barn  som  pedagoger  och 
föräldrar,  blir  uppmärksammade  och  hörda.  Dokumentation  leder  till  ett  medvetet 
reflekterande kring förskolans verksamhet och dess utveckling. Portfolio är ett exempel på 
dokumentation  som innebär  att  pedagoger  synliggör  barns  utveckling  och  lärande  genom 
konkret material  som fokuserar det individuella lärandet. Genom denna dokumentation får 
barnet  göra  sin  röst  hörd,  reflektera  över  sin  egen  lärandeprocess  och  på  så  sätt  göra 
pedagogerna  medvetna  om vilken  kunskap  barnet  anser  viktigt.  Pedagoger  bör  uppmana 
barnen till reflektion och fokusera på processen, inte på resultatet (McKenna 2003). Barnen 
deltar aktivt i det sociala sammanhang som omger dem och måste erbjudas möjligheter att 
reflektera över sina erfarenheter.  
 

Samverkan mellan förskolan och kulturlivet

Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur tillsattes år 2004 och har till  uppdrag att utföra 
statliga  offentliga  utredningar  för  att  finna  lösningar  på  hur  det  är  möjligt  att  stärka 
barnkulturens position i det svenska samhället (SOU 2006:45, s.3). Deras uppgift är bland 
annat att finna vägar för att professionella kulturutövare ska få en större roll i barns offentliga 
miljö, däribland förskolan. Deras uppgift är att samordna och främja tillgången till kultur för 
barn  (s.27).  Aktionsgruppen  menar  i  sin  utredning  att  förbindelsen  mellan  förskolan  och 
kulturlivet är synnerligen viktig och bör stärkas då ett bra samarbete dem emellan även kan 
öka  den  pedagogiska  kompetensen  hos  pedagogerna  och  tillföra  nya  kreativa  arbetssätt. 
Genom  inspiration  och  nya  infallsvinklar  kan  pedagogerna  organisera  verksamheten  i 
förhållande till  styrdokumentens riktlinjer gällande barns rätt till kultur. För att kontrollera 
hur kommunikationen och samverkan mellan förskolan och kulturen verkar behövs tydliga 
uppföljningar inom verksamheterna. Utredningen bekräftar brister i systemet och behovet av 
en tydligare uppföljning av statliga utredare (SOU 2006:45 s.23). Aktionsgruppens slutsats 
om sin  kartläggning  av  barn  och  ungdomars  kulturvanor  visar  att  ungdomars  åsikter  om 
kulturella intressen och upplevelser tas tillvara men att inget sådant material finns vad gäller 
de yngsta barnen (s. 45).   
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Västra Götalandsregionens kulturstöd

Förbindelsen mellan förskolan och kulturen är beroende av kommunala beslut. Kommunernas 
fördelning av resurser påverkar  hur stort  kulturutbud förskolorna erbjuds.  Det  resulterar  i 
olika förutsättningar för olika förskolor både inom och utanför kommunen, vilket möjliggör 
eller begränsar barns delaktighet i kulturen. I SOU (2006:45) presenteras viktiga aktörer på 
kulturområdet  för  barn.  Den statliga  myndigheten  Kulturrådet  ger  ekonomiska  medel  till 
regionala kulturinstitutioner som finansieras av länen och staten och vars konsulenter har en 
samordnande funktion (s.43 - 44). Kommunikationen mellan dessa aktörer och förskolan har 
avgörande  betydelse  för  barns  möjligheter  till  kultur.  Konsulenterna  tillhör  även  Västra 
Götalandsregionens  arrangörsstöd  och  kompletterar  kommunens  kultursatsningar.  På 
förvaltningen Kultur  i  Väst  finns  en konsulent  som stödjer barns rätt  till  engagerade  och 
professionella kulturutövare som riktar sig till barn från tre års ålder. Detta stöd inom kulturen 
hanteras av kulturförvaltningen (SOU 2006:45).    

Kommunens kulturnämnd

Inom kommunen för undersökningen är det Kulturnämnden som har ett övergripande ansvar 
om frågor som behandlar olika konstformer såsom litteratur, teater, musik, sång, dans, konst, 
film, foto samt museiverksamhet. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av Kulturnämnden 
och består främst av stadens huvudbibliotek med närliggande stadsteater, konstmuseum, och 
kulturskola  men  även  skolbio  samt  övriga  museer  och  annan  kulturell  verksamhet. 
Kulturnämnden  har  även  en  central  roll  i  att  förmedla  specialkompetens  så  att  andra 
verksamheter  kan  delges  kunskap  om  konstarterna.  Kulturnämnden  arrangerar  cirka  åtta 
öppna  sammanträden  per  år där  allmänheten  får  delta.  Nämnden  har  tagit  fram  ett 
kulturprogram i början av år 2000 för barn och unga i kommunen med mål att alla barn och 
ungdomar ska kunna delta i det kulturella och konstnärliga livet. Målen innefattar att barn i 
förskola och skola tidigt ska erbjudas ett brett kulturutbud med stöd av engagerade vuxna, 
tillgång till kulturen som en naturlig del av förskolan och skolans vardag samt att kommunen 
ansvarar för att anordna olika kulturella upplevelser anpassat till barnens ålder.

Kulturombud

Kulturförvaltningen ansvarar för det kulturella utbud som erbjuds inom kommunen, vilket 
presenteras för förskola och skola genom kulturombudsträffar i början av varje termin där 
kulturombud  från  hela  kommunen  har  möjlighet  att  delta.  Kulturförvaltningen 
rekommenderar att varje enskild förskola bör ha minst ett eget kulturombud som kan delge 
information om kulturella upplevelser till sina kollegor, men det finns inga bestämda krav på 
det1. Genom  kulturombudsträffar  har  pedagogerna  alltså  möjlighet  att  ta  del  av  det 
kulturutbud som erbjuds inom kommunen. 

1 Enligt mailkontakt med kommunens kultursekreterare 5/12-11.
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Teoretisk utgångspunkt
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är det sociokulturella perspektivet, inom 
vilket  barn  lär  och  utvecklas  i  samspel  med  andra  och  socialiseras  in  i  samhället.  Inom 
sociokulturen har språket en viktig funktion för lärande. Språket och tänkandet har här ett 
samband, vilka utvecklas i samspel med andra. 

Ett sociokulturellt perspektiv

I  det  sociokulturella  perspektivet  anses  den  sociala  omgivningen  vara  betydelsefull  för 
individens lärande och utveckling. I samspel med människor utvecklas individen kognitivt 
och skapar uppfattningar om sig själv och sin omvärld.  Säljö (2005) beskriver Vygotskijs 
teorier  om barns utveckling  som utgår  från sociokulturen  och avser  främst  den kognitiva 
utvecklingen.  Vygotskij  intresserade  sig  för  estetisk  kommunikation  och  hur  människor 
kollektivt interagerar med varandra i olika situationer för en individuell kognitiv utveckling. 
Enligt  Vygotskij  är  språket  centralt  för  utvecklingen  av  tänkande,  kännande  och 
kommunicerande  individer  och  avgörande  för  barns  sociokulturella  utveckling  och 
delaktighet i sociokulturella praktiker (Säljö 2005). Säljö (2000) argumenterar också för att 
kunskap och mänskligt lärande utvecklas i samspel mellan människor för att därefter bli en 
del av den enskilde individen. Säljö definierar kultur som de idéer, värderingar och kunskaper 
som interaktioner  med omgivningen resulterar  i  (s.29).  Till  kulturen kopplar  han även de 
fysiska  artefakter,  redskap,  som människan  har  skapat  och  använder  sig  av  i  vardagliga 
praktiker.  Det  innebär  att  kulturen  har  skapats  av  människor  genom  utarbetning  av  de 
intellektuella och fysiska artefakterna, exempelvis språket för att kommunicera eller pennan 
för  att  skriva  (Säljö  2000). De konstarter  som fokuseras  i  undersökningen  erbjuder  barn 
möjligheter att utvecklas kognitivt enskilt och i samspel med andra.    

Inom sociokulturell teori är språket en viktig artefakt för lärande. Genom språket förvärvar 
människan kunskaper, insikter och förståelse och kan med begrepp och termer jämföra och 
lära av varandras erfarenheter (Säljö 2000, s.34). Det är genom detta byte av information som 
vi samlar erfarenheter och omskapar vår verklighet. Säljö beskriver Vygotskijs teori om de 
psykologiska redskap som behövs för att kunna tänka och kommunicera med varandra. Det 
kallas  även  för  språkliga  redskap  och  innefattar  exempelvis  alfabet  och  siffersystem.  De 
språkliga redskapen kan användas för kommunikation mellan  och inom människor,  vilket 
innebär länken mellan kommunikation och tänkande. Det är förbindelsen mellan samhället 
och individen (Säljö 2005). Inom ett sociokulturellt perspektiv är pedagogernas beslut och 
handlingar betydelsefulla för barns utveckling och i förskolan bör barnen erbjudas möjlighet 
att  använda sina språkliga redskap i  meningsfulla  sammanhang, vilket  kan ske genom ett 
konkret pedagogiskt för- och efterarbete.       

Vygotskij  (1934/2007)  menar  att  det  finns  ett  samband  mellan  tänkande  och  språk  som 
uppstår och förstärks genom utvecklingen av de två (s. 392). Han betonar ordets betydelse 
som  en  utgångspunkt  för  att  analysera  det  språkliga  och  tänkandet  eftersom  att  ordet 
representerar  de  båda  processerna.  Han förklarar  att  det  finns  ett  samband  mellan  ordets 
betydelse  och  tänkande  eftersom  att  tänkande  formuleras  med  ord.  Samtidigt  finns  ett 
samband med språket, då språket utgår från tänkandet (s. 393- 394). Det betyder att orden i 
språket blir meningsfulla i samband med tänkande, vilket Vygotskij benämner som språkligt 
tänkande  (s.394).  Vygotskij  upptäckte  att  ordets  betydelse  utvecklas,  vilket  innebär  att 
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associationen, som en människa anknyter med orden, kan förstärkas genom att ett ord kan 
associera flera betydelser. Exempelvis kan en leksak först associeras med barnets egen leksak 
och sedan associeras med andra barns leksaker eller alla leksaker på förskolan. På liknande 
sätt kan associationen till ordet hund utvecklas från att betyda ett specifikt djur till att barnet 
kan utskilja hundraser. Förutsättningarna för hur mycket språkstimulans ett barn erbjuds kan 
därmed vara avgörande för hur språket och tänkandet utvecklas.   

Metod  

I  metodkapitlet  redogörs  för  val  av  metoder  och  genomförandet  av  undersökningen.  En 
beskrivning  av  urvalsgruppen  samt  en  bortfallsanalys  tillkommer  liksom forskningsetiska 
principer och analysbearbetning. 

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Avgörande för om det är en kvantitativ eller kvalitativ metod som ska tillämpas beror på 
syftet  med  undersökningen.  Baserat  på  vårt  syfte  att  närmare  undersöka  förskolebarns 
möjligheter till deltagande i kulturlivet i kommunen, samt om och hur pedagogerna inkluderar 
kulturen i verksamheten, har vi följaktligen valt att använda oss av två redskap, enkäter och 
intervjuer.  Det  innebär  att  vi  berör  både  kvantitativ  och  kvalitativ  metod.  Kvantitativ 
respektive kvalitativ metod används under insamling och bearbetning av informationen i en 
undersökning.  Kvantitativ  metod  relateras  mestadels  till  sifferdata  eller  andra 
sammanställningar som talar om statistik. Inom den kvalitativa metoden handlar det däremot 
om  intervjuinspelningar  eller  observationsanteckningar  som  ska  analyseras  (Fejes  & 
Thornberg  2009).  Skillnaden  kan  även  beskrivas  genom  att  kvantitativ  forskning  avser 
förklara någonting medan kvalitativ forskning avser beskriva någonting (s.18). Den statistik 
som framgår av den kvantitativa metoden i undersökningen kan antingen visa beskrivande 
information  eller  ge  underlag  för  att  dra  slutsatser.  Tyngdpunkten  i  vår  undersökning,  i 
samband med den kvantitativa metoden, kommer vara att beskriva insamlat material genom 
statistiska diagram eller tabeller. Genom statistiska tillvägagångssätt är det möjligt att samla 
in en större mängd information, analysera innehållet och hitta mönster (Jonsson 2008, s.198) I 
undersökningen valdes  sådana mönster  som en utgångspunkt  för  den kvalitativa  delen av 
undersökningen för att  finna lämpliga intervjudeltagare. Resultat  från kvalitativ  forskning, 
som består  av exempelvis  inspelningar  och anteckningar,  kan analyseras  på andra sätt  än 
genom statistiska metoder. Genom skriftliga sammanställningar är syftet då istället att förstå 
och beskriva det som har analyserats (Fejes & Thornberg 2009, s.19).   

Redskapen enkät och intervju

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av flera metoder i en undersökning. En 
negativ aspekt är det tidsomfattande arbete som två metoder kräver. Anledningen till valet av 
att ändå genomföra undersökningen med såväl enkät som intervju är för att försöka nå ett 
djupare resultat av undersökningsområdet samt eftersträva högre validitet och reliabilitet. Det 
är  då  viktigt  att  uppmärksamma  metodernas  starka  och  svaga  sidor  och  beskriva  deras 
möjligheter  och  begränsningar.  Bjørndal (2005)  presenterar  fördelar  med  att  kombinera 
metoder.  I  sammanhanget  nämner  han  validitet  och  reliabilitet  och  menar  att  tilliten  till 
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forskningsresultaten  stärks  med  kombinerade  metoder.  Resultaten  från  flera  metoder  kan 
dessutom leda till nya infallsvinklar som vidgar helhetssynen. Det finns flera alternativ och 
strategier för hur kombineringen kan se ut och vi har genomfört kvalitativa intervjuer som 
uppföljning av kvantitativa enkäter (s. 116). 

Valet att använda enkät i vår undersökning är dess lämplighet som verktyg för att ta reda på 
hur vanligt förekommande någonting är (Björkdahl Ordell 2008, s.85). Enkät som redskap har 
fördelen att  det  är  möjligt  att  samla in  ett  större antal  svar inför en presentation  med ett 
statistiskt  resultat.  Trots  många  respondenter  i  en  enkätundersökning,  kan  metoden  vara 
mindre  tidskrävande  än  intervjuer.  Enkäter  riskerar  dock  att  inte  medföra  någon djupare 
information,  samtidigt  som  öppna  frågor  i  enkäten  kan  leda  till  svårigheter  vid 
sammanställning av svaren (Bjørndal 2005).  

Intervju som redskap har fördelen att det är möjligt att få djupare svar på frågorna och att det 
blir lättare att urskilja detaljer i vad respondenten uttrycker. En nackdel är att intervjuer kan 
vara tidskrävande beroende på hur många respondenter som ska intervjuas. Det krävs även 
erfarenhet  och  kunskap  om  intervjumetodik  för  att  utföra  väl  genomförda  intervjuer. 
Kihlström (2008) ger förslag på hur det är möjligt att undvika fällor under intervjuerna. Hon 
menar att intervjun bör ha formen av ett vanligt samtal men att det samtidigt är viktigt att 
behålla bestämd fokus på ämnet. Intervjufrågorna ska inte vara ledande och påverka svaren, 
vilket kan undvikas genom ett tydligt syfte och medvetenhet om sin egen förförståelse (s.48-
49).  Det  är  viktigt  att  vara  objektiv  och  undvika  följdfrågor  som utgår  från  förutfattade 
meningar. Det är dessutom av stor betydelse att observera sig själv under intervjutillfällena, 
vilket underlättades av att vi utförde intervjuerna tillsammans (s.53).

Syftet  i  undersökningen utgår  ifrån  vår  förförståelse  om barns  möjligheter  till  att  delta  i 
kulturella aktiviteter i förskolan, vilket har haft betydelse för våra val av metoder. Thurén 
(2007)  skiljer  på  förkunskap och  fördom och  menar  att  den  sistnämnda  innebär  felaktig 
förförståelse (s.62). De fördomar som har präglat vår förförståelse om barns brist på kulturella 
upplevelser i förskolan utgår från tidigare erfarenheter  av pedagogernas brist  på tid,  stora 
barngrupper och för få pedagoger i verksamheten. Att undersöka ämnet närmare kan dock 
förändra dessa fördomar och istället bli verklig förförståelse och sann kunskap. Förförståelse 
är alltid utgångspunkten för att förstå någonting överhuvudtaget. Thurén menar att allting vi 
ser,  hör  och  upplever  bygger  på  förförståelse,  men  ingenting  bekräftar  att  den  egna 
förförståelsen är den sanna (s.60). Genom en alltför stor förförståelse inom området riskerar 
undersökningen att präglas av värderingar och på så vis bli subjektiv. 

Validitet och reliabilitet

Validitet innebär att den som läser forskningsresultatet ska kunna förstå dess innehåll på ett 
tydligt  och strukturerat  sätt.  Reliabilitet  handlar  om forskningsresultatets  trovärdighet  och 
syftar  till  att  undersökningen  är  korrekt  utförd.  Det  är  viktigt  för  såväl  validiteten  som 
reliabiliteten att inte sortera materialet och enbart välja det mest framträdande resultaten, utan 
förhålla sig så objektiv som möjligt. Medvetenheten är därför otroligt viktig i sammanhanget 
(Kihlström 2008).

Stukát (1993) menar att resultatet i en undersökning riskerar att bli vilseledande om forskaren 
tolkar  och  presenterar  materialet  felaktigt  (s.7).  Han  belyser  även  att  mätfel  är  vanligt 
förekommande inom statistiken och att det därför är viktigt att reliabiliteten alltid diskuteras. 
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Mätningarna  måste  vara  tillförlitligt  genomförda  och  ge  korrekt  information  för  en  hög 
reliabilitet. Det valda mätinstrumentet, enkäten, måste dessutom inneha hög giltighet, det vill 
säga validitet. Det innebär att enkäten måste mäta det den avser att mäta, genom att valet av 
mätinstrument anpassas till undersökningens syfte (s.10). För att andra ska få möjlighet att 
värdera resultatet måste forskaren redogöra för samtliga tillvägagångssätt i sin undersökning, 
vilket innebär att undersökningen och resultatet får hög validitet och reliabilitet (a.a).    

Urval

Urvalsgruppen  för  undersökningen  har  varit  ungefär  110  pedagoger  verksamma  vid  13 
förskolor i två områden i en kommundel i en medelstor stad i Västsverige. 80 av pedagogerna 
besvarade enkäten varav fem respondenter valdes ut för vidare intervju. De valdes utifrån 
intressanta svar och kommentarer i enkäterna. 
   

Genomförande

Utifrån  vårt  intresse  att  undersöka  barns  möjligheter  till  kulturella  aktiviteter  valdes  att 
fokusera på pedagogernas arbete och engagemang. De två områdena i kommundelen valdes 
med avsikt att försöka jämföra om eventuella skillnader förekom relaterat till avståndet till 
kulturen  för  olika  förskolor.  En  sammanställning  genomfördes  av  det  kulturutbud  som 
erbjudits  förskolebarn  år  2011 i  kommunen  och har  sammanställts  efter  information  från 
kommunens  hemsida,  broschyrer  och  efter  mailkontakt  med  ansvariga  inom  stadens 
kulturinstitutioner.

Tidig kontakt togs med aktuella förskolechefer som vidarebefordrade missivbrevet (Bilaga 1) 
till de utvalda förskolorna. Därefter kontaktades förskolornas avdelningar för mer specifika 
datum  för  enkätutdelning.  Missivbrevet  delades  ut  i  god  tid  för  att  förbereda  samtliga 
pedagoger  på  undersökningen  och  dess  syfte.  Genom  att  personligen  dela  ut  enkäterna 
(Bilaga  2)  till  pedagogerna  och  vänta  på  avdelningarna  medan  enkäterna  besvarades 
minimerades  förhoppningsvis  bortfallet.  Dessutom  gav  det  oss  möjlighet  att  numrera 
enkäterna  och  samla  in  respondenternas  namn  på  enskild  lista  för  att  kunna  identifiera 
intressanta respondenter för eventuella uppföljande intervjuer. Genom att själva dokumentera 
namn och nummer för enkäterna var det möjligt att i konfidentialitetssyfte undvika att avslöja 
enskilda svar. Sammanlagt har 80 pedagoger verksamma inom förskolan besvarat enkäten om 
barns möjligheter till kultur. Enkäterna har varit utformade med både svarsalternativsfrågor 
och  öppna  frågor  där  pedagogerna  haft  möjlighet  att  skriva  individuella  åsikter  och 
kommentarer om kulturutbudet. I svarsalternativsfrågorna har pedagogerna haft möjlighet att 
ringa in ett eller flera svarsalternativ i form av exempelvis vilka delar av kulturutbudet som de 
har kännedom om och utnyttjar i verksamheten. De varierade svarsalternativen har bidragit 
till en omfattande sammanställning av de kvantitativa resultaten. Genom att sammanställa all 
data i Microsoft Excel var det möjligt att urskilja likheter och skillnader men även få fram 
procentantal i de besvarade frågorna. Procentantalen i cirkeldiagrammen skiljer sig åt. En del 
frågor  behandlar  antalet  pedagoger  som besvarat  frågan och  då blir  80 pedagoger  100%. 
Andra frågor har flera svarsalternativ, vilket innebär att procentantalet då istället redovisar 
hur  vanligt  förekommande  de  olika  alternativen  är  i  förhållande  till  respondenternas 
erfarenheter. Det innebär att procenten blir ett resultat utifrån pedagogernas antal svar.     
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Sammanställningen  av  enkäterna  visade  i  vilken  utsträckning  förskolorna  har  utnyttjat 
kommunens kulturutbud samt hur pedagogerna integrerar kulturen i förskolan i form av för- 
och efterarbete.  Utifrån resultaten valdes fem respondenter strategiskt ut för intervju, med 
utgångspunkt  i  fyra  perspektiv.  Perspektiven  berörde  barns  möjligheter  till  kultur  och 
avsikten  med  intervjuerna  var  att  få  en  djupare  inblick  i  de  olika  förutsättningar  som 
påträffats  i  enkäten.  På  grund av  perspektivens  skilda  inriktningar  formulerades  frågorna 
olika  till  varje  intervjurespondent  (Bilaga  3-6). De  två  respondenterna  inom perspektivet 
positiv inställning som presenteras nedan, tilldelades dock samma intervjufrågor på grund av 
att  de  ingick  i  samma  perspektiv.  Intervjuerna  bestod  av  ett  fåtal  öppna  frågor  där 
pedagogerna  hade  möjlighet  att  berätta  om  förutsättningarna  och  erfarenheterna  om 
utnyttjandet  av  kulturutbudet  i  den  egna  verksamheten.  Resultaten  av  intervjuerna 
presenterade de fem intervjurespondenternas erfarenheter och syn på barns möjligheter till 
kultur genom de fyra perspektiven. 

• Positiv inställning - många möjligheter.
• Småbarns förutsättningar – svårigheter och bristande kulturutbudet. 
• Praktiska förutsättningar – för stora barngrupper och för få pedagoger. 
• Jämförelse nu och då. – skillnader i verksamheten över tid.

En pilotstudie genomfördes inför både enkät- och intervjuundersökningen för att kontrollera 
materialets relevans samt öka vår egen kunskap om intervjumetodik. Det gav oss möjlighet 
att  korrigera  och  förtydliga  både  enkät-  och  intervjufrågorna.  Utförandet  av  intervjuerna 
genomfördes  tillsammans  där  en  av  oss  ställde  huvudfrågorna  medan  den  andre  kunde 
fokusera  på  passande  följdfrågor.  Intervjuerna  spelades  in  med  en  diktafon  och 
transkriberades därefter. Utvalda citat från transkriberingarna presenteras i resultatet. Språket 
i citaten är redigerat för att bli mer lättläst.     

Forskningsetiska principer

Vetenskapsrådet (2002) presenterar de fyra huvudkraven inom forskningsetik, vilka innefattar 
informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet.  Kraven 
utgår från individskyddskravet,  som innebär att  individen måste behandlas efter  godkända 
etiska principer. 

• Informationskravet innebär  att  forskaren  ska  informera  deltagarna  om 
undersökningens syfte samt villkoren i undersökningen. Genom en tidig presentation av 
undersökningen tydliggjordes våra mål samt poängterades de följande kraven. 

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt  samtycke till  att delta. Frivilligt 
deltagande  betonades  i  informationen.  Efter  enkätsammanställningen  har  vi  sökt 
intressanta respondenter inför intervju, men deltagarna har varit medvetna om att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet  innebär att uppgifter som kan relateras till de inblandade 
individerna  måste  skyddas.  Undersökningen  har  därför  inte  avslöjat  namn  på  varken 
deltagare  eller  förskolor  för  att  förhindra  att  utomstående  kan  identifiera  enskilda 
individer. 
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• Nyttjandekravet  innebär  att  resultaten  enbart  får  användas  för  de 
forskningsändamål  de  avser.  Resultaten  kommer  därmed  endast  presenteras  i  vår 
undersökning.  Samtliga  fyra  krav  avser  att  skydda  individen  och  måste  därför  noga 
beaktas. 

                       
                                                                                            (Vetenskapsrådet 2002) 

Bortfallsanalys

Enkätundersökningen har resulterat i 80 besvarade enkäter och ett ungefärligt bortfall på 30 
enkäter.  Bortfallet  har  delvis  berott  på  att  vikarier  för  frånvarande  pedagoger  inte  varit 
tillräckligt  insatta i  det  pedagogiska arbetet  för att  kunna besvara frågor om avdelningens 
kulturarbete och delvis på tidsbrist.  Anledningen till  tidsbristen kan ha berott  på oväntade 
situationer i barngruppen. Fastän förskolorna besöktes på förbestämda tider och pedagogerna 
var förberedda på besöket, kände de vid flera avdelningar stress inför att besvara enkäter och 
avstod därmed. Ännu en anledning har varit att vissa pedagoger redan har gått hem för dagen 
eller  varit  borta  på  rast.  Bortfallet  minimerades  troligen  genom  personliga  besök  på 
förskolorna då enkäterna besvarades under tiden för besöket. Om enkäterna däremot hade 
lämnats kvar för att hämtas upp vid ett senare tillfälle hade risken för bortfall ökat på grund 
av att för lång svars- och betänketid riskerar att leda till att enkäterna skjuts upp eller glöms 
bort.  

Analysbearbetning

Det  insamlade  materialet  i  den  kvantitativa  delen  av  undersökningen  sammanställdes  i 
Microsoft Excel och presenteras i flera cirkeldiagram samt ett stapeldiagram för att tydligt 
visa jämförelser mellan de olika enkätfrågorna eller för att förtydliga de enskilda frågorna. 
Svaren har därefter analyserat utifrån diagrammen och genom de kommentarer och åsikter 
som pedagogerna hade möjlighet att delge oss i enkäterna. Resultatet av den analysen visade 
därefter  fyra  intressanta perspektiv,  med såväl positiva som negativa utgångspunkter,  som 
valdes att undersökas närmare i den kvalitativa delen av undersökningen genom intervjuer. 
Genom att granska transkriberingen av de genomförda intervjuerna var det möjligt att nå en 
djupare  kunskap  om  de  relevanta  perspektiven  av  barns  möjligheter  till  kultur.  Ur 
transkriberingen har det valts ut utdrag av intervjuerna som tydligt visar de fyra perspektiven 
och sammankopplar den kvantitativa och kvalitativa delen i vår undersökning. 
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Resultat

I  resultatkapitlet  presenteras  en  sammanställning  av  kulturutbudet  i  kommunen  samt 
resultaten  av  den  kvantitativa  och  kvalitativa  undersökningen.  Den  kvantitativa 
undersökningen presenteras i form av diagram för att jämföra eller lyfta frågor som berör 
barns möjligheter till  kultur. Den kvalitativa undersökningen presenteras med tydliga citat 
från transkriberingen angående förskolornas förutsättningar till kultur. 

Sammanställning – kulturutbud

Sammanställningen av det kulturutbud som erbjuds förskolorna i undersökningen berör två 
områden  i  en  specifik  stadsdel  inom kommunen.  Områdena  kallas  i  undersökningen  för 
område A och område B.  Område A är stadens mest centrala område, medan område B är 
beläget lite utanför centrum. I kulturförvaltningens sammanställning2 redogörs för det utbud 
som  erbjuds  genom  konstmuseet,  kulturskolan,  skolbio,  stadsbibliotek,  stadsteater  samt 
övriga museer i kommunen. Även andra kulturella områden ingår i sammanställningen i form 
av experimentcentrum, regionsteater och parkaktiviteter. Tabellen nedan visar det kulturutbud 
som biblioteket erbjudit förskolebarn under år 2011 samt det ungefärliga antalet gånger det 
har erbjudits. 

 Tabell nr.1 Bibliotekets kulturutbud

Ungefärligt antal tillfällen 2011
Sagostund 2-3 år 20
Sagostund 4-5 år 8
Sångstund 0-6 år 50

Sång, ramsor och rörelse 0-5 år 25
Musik 1,5-3 år 1

Ovanstående  tabell  visar  en  sammanställning  av  det  ungefärliga  antalet  tillfällen  då 
stadsbiblioteket erbjuder kultur för förskolebarn i form av sagor, sång, rörelse och musik. I 
tabellen kan utläsas att sångstunder för barn upp till 6 år är den vanligaste förekommande 
kulturella upplevelsen av bibliotekets utbud och erbjuds ungefär 50 gånger. Därefter erbjuds 
sång med ramsor och rörelse för barn upp till 5 år ungefär 25 gånger. Tabellen visar även att 
de små barnen erbjuds fler sagostunder än de äldre barnen som endast erbjuds 8 tillfällen i 
jämförelse med de 20 som riktar sig till de små. Musik erbjuds endast en gång för yngre barn 
under  år  2011.  Nedanstående  tabell  visar  en  ungefärlig  sammanställning  av  resterande 
kulturella upplevelser som erbjuds förskolebarn.      

2 Den aktuella terminens sammanställning läggs ut på kommunens hemsida. Tidigare sammanställningar finns 
hos kultursekreteraren.
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 Tabell nr.2 Resterande kulturutbud

Ungefärligt antal kulturella aktiviteter 2011
Stadsteatern 2

Regionsteater 1
Skolbiografen 14

Museum 9

Siffrorna i tabellen ovan avser ett antal olika aktiviteter som kan utnyttjas en eller flera gånger 
av barngruppen beroende på den pedagogiska verksamhetens förutsättningar. Med det menas 
att pedagogerna kan besöka kulturaktiviteterna vid upprepade tillfällen om de har möjlighet. 
Skolbiografen erbjuder 14 filmer  för förskolebarn som pedagogerna kan välja mellan och 
utnyttja  under  året.  Stadsteatern  erbjuder  två  föreställningar,  en  varje  termin,  medan 
Regionteatern endast erbjuder en föreställning i form av dans. De olika museerna erbjuder 
sammanlagt  nio  aktiviteter  i  form  av  minilabb,  skulpturvandring,  skapande  verkstad, 
friluftsteater  samt  basutställningar  anpassade  för  barn  där  pedagogerna  har  möjlighet  till 
återkommande besök med barngruppen.   

Utöver ovanstående sammanställning erbjuds även parkaktiviteter och experimentverkstad i 
kommunen. Antal kulturella aktiviteter inom den kategorin är svår att sammanställa eftersom 
att  utbudet  varierar  och  anpassas  till  den  aktuella  barngruppen  vid  enstaka  eller 
återkommande besök. Det gäller  även kommunens kulturskola  som erbjuder  musik,  dans, 
drama, textil, ord, bild och cirkus. Förskolorna har möjlighet att köpa tjänster därifrån och 
även erbjudas vidareutbildning inom de nämnda områdena.  

Resultat av kvantitativ undersökning

Diagrammen  i  de  kvantitativa  resultaten  presenterar  den  totala  sammanställningen  av 
enkätundersökningen  i  de  två  utvalda  områdena  i  kommunen.  Avsikten  var  att  jämföra 
eventuella  skillnader  mellan  de  två  områdena  i  kommunen,  men  resultatet  visar  ingen 
framstående skillnad. Av de 80 pedagoger som besvarade enkäten, svarade 77 av dem att de 
har kännedom om det utbud som finns att tillgå i kommunen. Resterande tre pedagoger var 
tveksamma över sin kännedom om utbudet.
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Pedagogens kännedom om kulturutbudet                                     

Nedanstående  diagram  presenterar  vilka  områden  av  kulturutbudet  i  kommunen  som 
pedagogerna har kännedom om. Pedagogerna har haft möjlighet att välja flera svarsalternativ. 
Procentantalet utgår från antalet svar och inte från antalet pedagoger. 

    

                                     Figur 1. Pedagogens kännedom om kulturutbudet.                                     

I cirkeldiagrammet går det att utläsa att det är bibliotek och teater med 29% respektive 25%, 
som är de områden som pedagogerna har mest kännedom om. Museum, musik och konst 
förekommer  också  i  viss  utsträckning,  medan  dans  är  desto  ovanligare  med  endast  4%. 
Alternativet  annat  presenterar  övriga  kulturaktiviteter  som endast  ett  fåtal  pedagoger  har 
beskrivit.  Där  nämns  bland  annat  film,  experimentcentrum,  parkaktiviteter  och  kyrklig 
verksamhet. 
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Pedagogerna utnyttjande av kulturutbudet

Nedanstående diagram presenterar vilka delar av kulturutbudet som pedagogerna har utnyttjat 
under år 2011. Pedagogerna har haft möjlighet att välja flera svarsalternativ. Procentantalet 
utgår från antalet svar och inte från antalet pedagoger.

                   Figur 2. Pedagogerna utnyttjande av kulturutbudet.

I cirkeldiagrammet går det att utläsa att det främst är bibliotek och teater som utnyttjas av det 
aktuella utbud som finns till förfogande för förskolorna i kommunen. Det går att utläsa ett 
samband mellan figurerna ovan eftersom att procentantalet  är mycket lika varandra, vilket 
innebär att  pedagogerna i första hand utnyttjar  det utbud som de har mest kännedom om. 
Detsamma gäller även för musik, museum, konst och dans och dansen är det område som är 
minst etablerat inom förskolan. 
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Pedagogerna avsaknad av kulturella inslag i kulturutbudet

Nedanstående  diagram  presenterar  om  pedagogerna  saknar  något  kulturellt  inslag  i 
kulturutbudet.
     
     

                                                                                             
                                                         
                                          
                                            

                  
                   Figur 3. Pedagogerna avsaknad av kulturella inslag i kulturutbudet.

Ovanstående cirkeldiagram visar att majoriteten med 55% av de tillfrågade pedagogerna inte 
saknar något kulturellt inslag utan är nöjda med det utbud som erbjuds. Samtidigt svarar nära 
en tredjedel 31% att de gör det. Större delen av de pedagoger som svarat ja på ovanstående 
fråga nämner att de saknar ett bredare kulturutbud som riktar sig mot de yngre åldrarna. Även 
mer teater för alla åldrar efterfrågas i vår undersökning. Andra områden som pedagogerna 
saknar  är  mer  musik  samt  aktiviteter  med  multikulturella  och  historiska  inslag.  13% är 
tveksamma om de saknar något inslag i utbudet.
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Pedagogernas utnyttjande av kulturutbudet år 2011

Nedanstående  diagram presenterar  hur  ofta  pedagogerna  har  utnyttjat  kulturutbudet  under 
året.

 Figur 4. Det ungefärliga antal gånger pedagogerna utnyttjat kulturutbudet år 2011.

I ovanstående stapeldiagram går det att utläsa det antal gånger som pedagogerna minst har 
utnyttjat utbudet år 2011 i den pedagogiska verksamheten. Staplarna har en tydlig spridning 
med flest antal  svar på 10 gånger eller  fler.  Flera av respondenterna som har uppgett  det 
svaret  har även kommenterat  att  det  involverar återkommande biblioteksbesök och att  det 
därmed är biblioteket som är anledningen till den höga siffran. 
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Pedagogers önskan att utnyttja kulturutbudet i större utsträckning

Nedanstående  diagram  presenterar  om  pedagogerna  önskar  att  de  kunde  utnyttja 
kulturutbudet i större utsträckning.     

                                  

              

                Figur 5. Pedagogers önskan att utnyttja kulturutbudet i större utsträckning.

  
Ovanstående  cirkeldiagram  visar  att  majoriteten  med  39%  av  respondenterna  önskar  att 
kulturutbudet kunde utnyttjas i större utsträckning. De övervägande orsakerna till att det inte 
har kunnat utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning har enligt kommentarerna varit tidsbrist, 
personalbrist,  stora barngrupper och praktiska förutsättningar i allmänhet.  Även bristen på 
kulturutbud för de yngre åldrarna har nämnts i kommentarerna. 

Ansvar och information om kulturutbudet

Enkätundersökningen innehåller frågan om vem som bär ansvaret för att barnen får tillgång 
till det kulturella utbudet. De övervägande svaren från respondenterna är att det är förskolan 
och  pedagogerna  som  bär  det  största  ansvaret,  men  även  vårdnadshavarna,  kommunen, 
förskolechefen och kulturombud nämns i stor utsträckning.  Undersökningen innehåller även 
frågan  om  hur  arbetslaget  får  information  och  kännedom  om  kulturella  upplevelser  i 
kommunen.  Svaren har en stor spridning. Informationen når verksamheten främst  genom 
post  och  kollegor,  men  även  genom  reklam,  mail  och  telefonkontakt.  Endast  ett  fåtal 
pedagoger har svarat att informationen når dem genom Internet. 
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Pedagogers för- och efterarbete

Nedanstående två diagram presenterar om pedagogerna arbetar aktivt med för- och efterarbete 
tillsammans med barnen inför och efter kulturella upplevelser. De presenteras tillsammans för 
att visa sambandet dem emellan.  

                                     Figur 6. Om pedagogerna arbetar aktivt med förarbete inför kulturella upplevelser.  
 

 
                 Figur 7. Om pedagogerna arbetar aktivt med efterarbete efter kulturella upplevelser. 

I de ovanstående cirkeldiagrammen går det att utläsa om pedagogerna arbetar med för- och 
efterarbete inför och efter kulturella upplevelser tillsammans med barnen. Procentantalen i 
diagrammen är relativt lika varandra men visar att det är aningen vanligare med efterarbete. 
Förarbete  består  enligt  pedagogernas  kommentarer  nästan  uteslutande  om förberedelser  i 
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form av att informera och samtala med barnen inför den kulturella upplevelsen. Anledningen 
till att somliga pedagoger inte arbetar aktivt med förarbete är bland annat tidsbrist, brist på 
kunskap om innehållet samt att det kan vara svårt att anpassa förarbete till små barn och varje 
barns individuella nivå. Pedagogernas kommentarer visar däremot att efterarbete består av ett 
mer varierat  innehåll  med reflektion för förståelse samt kreativa aktiviteter  där barnen får 
möjlighet  att  återberätta,  teckna,  spela  teater  och  sjunga.  Den  övervägande  orsaken  till 
uteblivet efterarbete är tidsbrist.  

Resultat av kvalitativ undersökning

Utgångspunkterna i vår kvalitativa undersökning är fyra perspektiv av barns möjligheter till 
kultur. Perspektiven som framkom i enkätundersökningen är de tydligaste anledningarna till 
förutsättningar  eller  svårigheter  för  kulturen  i  den  pedagogiska  verksamheten  och  därför 
valdes att fokusera dem genom fem uppföljande intervjuer. Alla intervjurespondenters namn 
är fiktiva i konfidentialitetssyfte.

Positiv inställning

Det första perspektivet som presenteras är positiv inställning med många möjligheter. Utifrån 
de  positiva  svar  som  kunde  urskiljas  i  resultatet  av  enkätsammanställningen  valdes  två 
engagerade pedagoger vid två förskolor som intressanta respondenter.  Doris arbetar på en 
förskola där kulturen får stort utrymme i den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med 
sina  kollegor  ser  hon  många  kulturella  möjligheter.  Hon  beskriver  sin  syn  på  kulturens 
betydelse för barn och hur den även kan integreras med andra ämnen i förskolan.  

Kultur tycker jag är väldigt, väldigt viktigt /…/ jag tycker det har blivit lite, ibland tycker 
man  nästan  det  blivit  lite  undangömt.  På  grund  utav  att  det  pratas  så  mycket  språk, 
matematik och allt det här nu. Men vi ser här med erfarenhet så går ju detta i kulturen så 
man lämnar ju inte det därhän utan vi jobbar ju även med det jättemycket. /…/ Och som jag 
säger det, jag tycker inte vi missar språket, vi missar inte matematiken, för det är mycket att 
man räknar och fixar och donar. Man plockar mycket och, ja. Så det, det tas upp där också. 
(Doris)

Doris  berättar  att  förskolor,  genom att  fokusera  språklig  och matematisk  utveckling,  ofta 
riskerar att åsidosätta kulturen och andra viktiga aspekter av lärande. Men hon ser istället 
möjligheter  till  hur  de  kan  integreras  med  varandra.  Fortsättningsvis  beskriver  Doris  de 
möjligheter som finns i samband med konstutställningar för barn. Konstmuseets kulturutbud 
för  barn  riktar  sig  främst  från  årskurs  1  i  skolan,  men  Doris  och  hennes  kollegor  har 
tillsammans med museets personal lyckats anpassa aktiviteter för sina förskolebarn genom 
intresse och engagemang.      

Och då, man tror att det är svårt att gå på konstmuseet, men det är det inte utan dem, då 
kommer man med lite mindre grupp /…/ Och konstmuseet, det är hur bra som helst att det, 
de berättar  om tavlorna i  olika tolkningar  och barnen får  berätta  dem. Man ser,  det  är 
kanske inte är många tavlor man har att välja på men de får ut väldigt mycket utav det som 
man inte tror barnen har annars. (Doris)

Doris anser att kulturen är en väldigt viktig del i den pedagogiska verksamheten och mycket 
tid och  resurser  avsätts  till  den  i  hennes  förskola.  Hon har  endast  en  negativ  tanke  om 
förskolans förutsättningar för kulturen:
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Nu kanske ja ska säga någonting som är lite negativt. Ska ja säga det? Och det är faktiskt 
någonting som vi tycker, detta är första året vi känner av det, och det är att vi har fått större 
barngrupper. Och…det känns faktiskt eller så. Det är, det blir stopp här och där, faktiskt, 
när man ska göra saker och ting /…/ Ibland kan det kännas tungt faktiskt /…/ Det, det är 
liksom märkbart. För en sådan stor grupp så behövs det endast en personal till för att det 
ska vara bra kvalité. (Doris)

Doris menar att barngruppens ökade storlek har blivit ett hinder för hur mycket kultur barnen 
erbjuds i förskolan. På Doris avdelning är alla pedagoger kulturombud. Vanligtvis har varje 
förskola minst ett kulturombud som tar del av det kulturella utbudet i kommunen och delger 
sina kollegor, vilket är viktigt för att förankra kulturen i förskolan. Pia är kulturombud på sin 
förskola och menar att engagemang och intresse är viktiga för den rollen.     

Men det har fungerat bra tycker jag och jag tycker ju det är så roligt så det är ju. Och jag 
tror det, det krävs också för att det ska, att man har ett intresse, men det är väl så med 
allting. Men just det att man tycker det är roligt och jag tycker det är så viktigt för barnen 
att de får komma ut och se lite annat och, kanske någon som spelar ett instrument eller 
någonting. /…/ Man kan göra så himla mycket och så får man egna idéer också när man är i 
väg. Så där, så det är jättekul. (Pia)

Pia menar att  hennes ambitioner påverkas av hennes intresse för kulturen.  Hon beskriver 
kulturen som positiv för hela verksamheten, då den kan bidra med nya tankar och idéer till 
den pedagogiska verksamheten. 

Småbarns  förutsättningar

Det  andra  perspektivet  som presenteras  är  småbarns  förutsättningar  med svårigheter  och 
bristande  kulturutbudet  för  de  yngre  åldrarna.  Perspektivet  valdes  då  resultatet  av  den 
kvantitativa undersökningen visar att flertalet av de pedagoger som ansåg sig sakna något 
kulturellt inslag i kulturutbudet menade att det saknar ett utbud anpassat för de allra yngsta 
barnen.  Sanna,  pedagog på en småbarnsavdelning,  beskriver  följande situation  utifrån  sin 
verksamhet:

För sen är det inte så mycket annat alltså för oss små /…/ Men då är det ju också oftast 
kanske för dem, ja tre kanske, tre årsåldern, som dem riktar sig till då /…/ Och har det vart 
någonting, de skickar ju faktiskt ut att det är någon teater här eller liksom så, men som sagt 
var, då är det inte för så riktig små barn. (Sanna)

Sanna  beskriver vidare ett enda kulturellt inslag på närliggande bibliotek som tidigare var 
tillgänglig för hennes småbarnsavdelning enbart på grund av en persons stora engagemang. 

Hon var väldigt mycket för att hitta på saker och satsade mycket på de här små, just för att 
det är så dåligt utbud. Och då startade hon en grupp för små barn med lite lättare sagor, 
sånger  och  det  var  ju  även  allmänheten  som var  välkommen till  det  här.  Och  vi  fick 
inbjudan  då  från  henne.  Så  det  gick  vi  på  varje  torsdag  och  barnen  uppskattade  det 
jättemycket. (Sanna)

Sedan den ansvarige barnbibliotekarien som beskrivs ovan valde att avsluta sitt engagemang 
har  inget  nytt  kulturellt  alternativ  erbjudits  småbarnsavdelningen  på  Sannas  förskola  i 
område B. Det finns ett mindre utbud närmare centrum, i område A, men det finns dessvärre 
praktiska  svårigheter  med  att  transportera  sig  en  längre  sträcka  med  Sannas  barngrupp. 
Sanna beskriver situationen nedan:
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Alltså det är jättesvårt när det är stora barngrupper och ta sig någonstans och särskilt då när 
alltså, när inte barnen går. Om man ska ha dubbelkärror, alltså det går inte. Samtidigt när 
man är tre personal, det är som vi säger att vi kan få med oss ja, sex barn då. Och kanske 
möjligtvis om vi har ståbräda från vagnarna, så nio barn, men då ska man också känna att, 
kommer man att fixa detta när man går iväg? Då ska man också känna att det är säkert för 
barnen. (Sanna)

Sanna menar att det finns svårigheter att transportera sig längre sträckor då många små barn 
har ett behov av att åka vagn eller inte orkar gå. Säkerheten har också stor betydelse och det 
behövs  ett  antal  pedagoger  för  möjligheten  att  ge  sig  iväg.  Småbarns  förutsättningar  är 
därmed även begränsade av praktiska förutsättningar.  
  

Praktiska förutsättningar och jämförelse nu och då 

De tredje och fjärde perspektiven som presenteras är praktiska förutsättningar med tidsbrist, 
för  stora  barngrupper  och  för  få  pedagoger  samt  jämförelse  nu  och  då.  Perspektiven 
presenteras  tillsammans  eftersom att  de  beskrivs  i  ett  samband  av  en  intervjurespondent. 
Resultatet från vår kvantitativa undersökning visar att det är de praktiska förutsättningarna 
som är de avgörande orsakerna till att kulturen och dess efterarbete inte kan utnyttjas i alltför 
stor utsträckning i verksamheterna. 

Lisa  arbetar  som  pedagog  vid  en  förskola  och  upplever  emellanåt  svårigheter  i 
förutsättningarna för barnens möjligheter  till  kultur.  Hon beskriver följande de avgörande 
orsakerna till svårigheterna och dess följder. 

Det faller nog på praktiska saker och så gäller det ju att de gångerna man får åka iväg, ofta 
är det ju förväntningar hos barnen /…/ Så nu var det ju en gång när vi skulle iväg så…nej 
vi kan inte åka fem, det finns för lite personal kvar. Ja då får vi åka fyra och då är det 
liksom knappt marginal då. Det är ju väldig debatt kring säkerhet i förskolor. /…/ Det hade 
varit väldigt roligt om vi hade kunnat gå med alla barn på två teatrar. Men det funkar inte 
personalmässigt. Då är det ju bättre att känna att alla får gå på en. Så då delade vi upp i tre 
grupper då. (Lisa)

Lisa  menar  att  marginalerna  är  små  för  möjligheten  att  delta  i  kulturaktiviteter  utanför 
förskolan  då  exempelvis  oväntade  förändringar  i  personalomsättningen  kan  förhindra 
pedagogerna från att gå iväg. Det är då delvis en säkerhetsfråga, då det krävs flera pedagoger 
för en stor barngrupp. Det innebär att en bestämt aktivitet kan ställas in i sista stund vilket 
leder till besvikelse hos barnen.   

Även Iris, som har arbetat som pedagog inom förskolan i många år, beskriver svårigheterna 
med att lämna avdelningen för kulturella upplevelser.  

Ja, det handlar ju om det att det är stora barngrupper och man har svårt, man vill gärna dela 
upp sig och gå kanske några stycken på någon aktivitet. Men det är svårt att  få det att 
fungera för då känner man sig lite taskig inför sina arbetskamrater.  Man lämnar många 
hemma så ibland får man välja att inte göra sådana aktiviteter tyvärr /…/ För att det är 
något man gärna vill, man vill ju att barnen ska få de här sakerna. Det är ju jätteviktigt och 
jätteintressant och jättebra utbud finns det egentligen i staden. Men det är som sagt, man 
känner sig att man inte riktigt har möjlighet eftersom man är för många barn. (Iris)

Iris menar att de stora barngrupperna skapar svårigheter för barnens möjligheter till kultur. 
Hon anser att kulturen är viktig för barn och att utbudet i kommunen är bra men känner att det 
inte är möjligt att utnyttja i så stor utsträckning som det önskas. 
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Iris jämför dagens arbete i förskolan med hur det var när hon började sitt arbete och menar att 
det inte endast är förutsättningarna att lämna förskolan som har förändrats. Även arbetet på 
den egna avdelningen ser annorlunda ut idag. Iris berättar om de tydligaste skillnaderna som 
hon  upplever  och  menar  att  barngruppernas  ökade  storlek  är  en  avgörande  orsak  till  de 
negativa förändringarna.      

Alltså det, det handlar ju om grupper, om man tänker att när jag börja jobba så hade vi 2,75 
på fjorton barn. Idag är vi tre heltider på tjugotvå barn och det kan vara tjugofyra. Det har 
vi också haft. Det ser man ju, det är svårt, man vill ju gärna göra mycket men det är svårt, 
man känner sig frustrerad för att man inte har möjlighet. Och tiden räcker inte till. (Iris)

Vi ställde följdfrågan om hon märker skillnad även i samband med för- och efterarbete och 
om hon upplever att det fanns mer tid avsatt för det förr.  

Ja, det tycker jag. Vi gjorde det, det blev mycket, och man kände sig inte så stressad som 
man känner sig nu. För nu är det hela tiden, det är bara att klä på alla och så ska några barn 
upp från vilan och så är det olika saker som, ja man får verkligen planera in att nu på tisdag 
klockan tio till elva då är det aktuellt med någon kultur eller någon målar eller gör något 
sådant. Man får väldigt strukturera sig oerhört mycket för att få det att fungera. Och då 
gäller det egentligen också att all ordinarie personal är där, så fort någon, vi säger att man 
har en vikarie, det är inte så lätt för en vikarie att komma och inte veta. Och då ibland kan 
man känna då som ordinarie att nej, det får vi ta en annan gång för att det funkar alltså inte. 
Där gäller det bara att få gruppen att fungera under dagen. (Iris)

Iris menar att det är svårt att avsätta tid för för- och efterarbete i lika stor utsträckning som förr. 
Verksamheten måste struktureras och planeras väl, men om oväntade förändringar  sker faller 
hela  planeringen och  det  mest  primära  arbetet  måste  istället  fokuseras.  Iris  avslutar  med 
följande: 

Jag känner att jobbet inte är så som jag har utbildat mig till tycker jag. Det har ändrat sig. 
Plus att samtidigt har det blivit mycket mer att dokumentera än vad det var när vi kom ut. 
Ja, man har ju alltid haft utvecklingssamtal till exempel. Men det är mycket, mycket mer att 
dokumentera idag. Och det ska vara portfolio till alla barn och det är jättefint, jättebra men 
ibland kan ja tänka, vad är viktigast? Är det viktigast att jag skriver de här papprena eller 
att jag tar hand om de här, att ja verkligen finns för de här barnen? /…/ För det, de här 
förskoleåren är ju jätteviktiga just för en människas liv. Och vad händer med dem när de 
blir stora? (Iris)

Iris beskriver dokumentationens roll i förskolan och menar att den är viktigt men anser att den 
inte bör ta alltför mycket fokus från barnen. Hon frågar sig vad som egentligen är viktigast i 
barnens utveckling. 
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Diskussion

Utifrån den resultatanalys som sammanställts har vi påträffat intressanta ståndpunkter som vi 
kommer att  diskutera i resultatdiskussionen. I resultatet  finns ett tydligt  samband med vår 
förförståelse vilket innebär att resultatet bekräftar den men även ger nya aspekter av barns 
möjligheter till kultur.   

Positiv inställning

I figur 1 och 2 är det möjligt att utläsa ett samband mellan pedagogernas kännedom om och 
utnyttjandet av det kulturella utbudet i kommunen. Det är ett positivt resultat att pedagogerna 
utnyttjar det utbud de har kännedom om, vilket bekräftar ett visst intresse och engagemang. 
Procentantalet  i  alternativet  konst  visar  att  pedagogerna  inte  utnyttjar  konst  i  lika  stor 
utsträckning som de har kännedom om det utbudet. Det kan bero på att pedagogerna tror att 
konst  är  svårt  för  barn  att  förstå  samt  bristande  information  och  intresse  från  såväl 
konstmuseet som pedagogerna. Vid en närmare granskning av konstmuseets utbud, kan vi 
dock konstatera att ett konkret utbud finns att anpassa till förskolebarn vid uppvisat intresse 
från pedagogerna.  Doris  som arbetar  som pedagog och ser många möjligheter  för  kultur, 
menar att barnen får goda erfarenheter av konsten i det aktiva deltagandet barnen erbjuds där. 
De får reflektera  och tala  kring tavlornas innehåll  och berätta  om vad de ser genom sina 
tolkningar.  Det  är  en  form av  lärande  som även  kan  följa  med  till  förskolan  i  form av 
efterarbete  där  barnen  får  återberätta  det  upplevda  såväl  muntligt  som  genom  kreativt 
skapande. 

Allan  (2008)  menar  att  inlärning  och  kommunikation  utvecklas  genom  det  sociala 
sammanhang konsten erbjuder när barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar och samtidigt 
lyssna till andras tolkningar. Barn erbjuds många fördelar genom mötet med konsten, vilket 
har  resulterat  i  bland  annat  förbättrad  inlärning  och  välbefinnande  liksom  förbättrat 
kommunicerande med sin omvärld (s. 134). De ansvariga för kulturen på lokal nivå bör se till 
att barnen får ta del av den kultur som erbjuds och att kulturen får en mer central roll i de 
styrdokument som finns. Allan (2008) nämner vidare att kulturen ska beröra och erbjudas alla 
barn oavsett ålder (s. 133). Vidare skriver Allan (2008) att barn och unga genom konsten kan 
få  erfarenhet  och  förståelse  för  vad  social  inkludering  innebär  och  hur  den  uppkommer. 
Konsten gör det möjligt att reflektera över viktiga frågor och situationer i samhället. Genom 
denna  förståelse  och  jämförelse  kan  barn  och  unga  i  sin  tur  skapa  förståelse  för  social 
exkludering och hur de själva skulle kunna utmana det (s. 143). 

Bamford (2008) menar att barn genom aktivt deltagande i konsten och det estetiska bidrar till 
att utveckla ett meningsfullt lärande som utvidgar barnens förståelse för sig själva och sin 
omvärld  genom att  de  kan  relatera  och  associera  till  händelser  i  omgivningen.  Konsten 
erbjuder  många  inriktningar  för  lärande  där  barnen  i  sociala  sammanhang  utvecklar  sin 
intellektuella förmåga (s.18). Det är därför viktigt att pedagoger har kunskap om hur konsten 
kan utnyttjas i verksamheten och förmågan att förmedla lärandet därigenom.        

31



Småbarns förutsättningar

I Kulturnämndens kulturprogram är ett av målen att det ska ordnas utställningar, teater- och 
dansföreställningar,  konserter  och film som passar  barnens ålder.  I  vår granskning av det 
kulturella utbudet i kommunen har vi dock kunnat fastställa att det inte direkt erbjuds något 
utbud inom ovanstående områden för barn under tre år. Avsaknaden av kulturutbud för de 
yngre åldrarna kan bero på svårigheter att anpassa kulturella aktiviteter för små barn eftersom 
att de behöver ett väldigt konkret innehåll för förståelse. Det krävs förmodligen fördjupad 
kunskap om småbarns  inlärning  samt  ett  större  engagemang  och intresse  för  att  utforma 
kulturutbudet för de yngsta barnen. 

Det utbud som erbjuds barn under tre år i kommunen är kultur i form av musik, sång- och 
sagostunder samt ramsor och rörelse som stadsbiblioteket i område A arrangerar. Pedagogen 
Sanna  som  arbetar  på  en  småbarnsavdelning  i  område  B,  berättade  om  de  sång-  och 
sagostunder som erbjöds hennes avdelning under en period. Sedan barnbibliotekarien slutade 
arbetet har inget nytt kulturellt alternativ erbjudits småbarnsavdelningen, vilket Sanna tydligt 
var missnöjd med. I situationen verkar det vara personligt engagemang som är avgörande för 
småbarns tillgång till kulturen i område B. Det innebär att kulturutbudet riskerar att variera 
stort mellan verksamheterna inom kommunen. 

Aktionsgruppen  för  barnkultur  har  utformat  en  övergripande  sammanställning  av  barns 
kulturella situation i Sverige och betonar att det behövs en närmare analys av barnkulturens 
utveckling utifrån lokala förhållanden (SOU 2006:45, s.25). De praktiska förutsättningarna 
har  visat  att  de  lokala  förhållandena  för  barns  möjligheter  till  kultur  inom kommunen  i 
undersökningen  varierar.  Aktionsgruppens  slutsats  av  att  de  yngre  barnens  åsikter  och 
upplevelser  inte  tas  tillvara  återspeglas  återigen  i  vår  undersökning  som  visar  att  såväl 
kulturupplevelser som för- och efterarbete är svårt att anpassa till yngre barn. Det riskerar att 
leda till att det ofta förbises beroende på förskolans förutsättningar, intresse och engagemang. 
Aktionsgruppen nämner vidare hur barns levnadsförhållanden påverkar deras kulturvanor och 
att förskolan i det har en stor inverkan och kan påverka hur mycket kultur som barnen får 
tillgång till (s.45).

Ett  annat  problem  för  småbarns  förutsättningar  till  kulturen  är  som  Sanna  beskrev,  de 
praktiska  svårigheterna  att  gå  iväg  med  många  yngre  barn.  Att  den  pedagogiska 
verksamheten  och  därmed  barnens  kulturella  upplevelser  försummas  på  grund  av  dessa 
anledningar är ett stort problem. Ett alternativ för att barnen ska kunna få ta del av ett rikt 
kulturutbud kan vara att kulturen kommer ut till de olika förskolorna. Det skulle underlätta 
för den pedagogiska verksamheten och samtidigt gynna barnen om det kan erbjudas någon 
form av kultur utifrån på förskolan. Det innebär inte att barnen aldrig ska få chansen att ge 
sig iväg från förskolan, utan avser mer ett komplement för de förskolor som förhindras av 
olika förutsättningar.   
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Praktiska förutsättningar

Undersökning har visat  att  de praktiska svårigheter  som är vanligast  förekommande i  de 
pedagogiska verksamheterna är tidsbrist, brist på personal och för stora barngrupper. Många 
pedagoger, 67% av enkätrespondenterna, känner att de inte kan utnyttja kulturutbudet i så 
stor utsträckning som de önskar. Bibliotek är det populäraste kulturutbudet som utnyttjas tätt 
följt  av  teater.  Anledningen  till  att  biblioteket  är  så  eftertraktat  kan  säkerligen  vara 
lättillgängligheten till böcker samt de återkommande sago- och sångstunder som erbjuds där. 
I  många  fall  är  det  möjligt  att  besöka  biblioteket  när  det  passar  förskolan  och  dess 
förutsättningar, vilket kan vara en stor anledning till att det är det kulturutbud som utnyttjas 
mest. Som pedagogen Lisa beskrev kan brist på personal eller för många barn leda till att ett 
planerat  besök  blir  inställt.  Men  möjligheten  till  spontana  besök  gör  biblioteket  till  en 
lättillgänglig kulturaktivitet. Att biblioteket ligger i nära anknytning till förskolan kan vara 
en annan anledning. 

Pedagogers  medvetenhet  om  böckernas  betydelse  för  barns  läs-  och  skrivinlärning  är 
säkerligen även det avgörande för de återkommande biblioteksbesöken. Besöken innebär till 
stor  del  att  barnen  får  låna  böcker  som  de  tar  med  tillbaka  till  förskolan  och  som 
pedagogerna kan utnyttja i den pedagogiska verksamheten. Granberg (2006) menar att sagan 
har många pedagogiska funktioner och kan förmedla många känslor och värderingar. Barn 
kan ta till sig en saga på olika sätt, men gemensamt för nästan alla är den känsla av trygghet 
som sagostunden erbjuder. Samtidigt som barnen har förmågan att leva sig in i sagan, skapar 
den en trygg distans till händelserna som utspelar sig där i (s.24). Det gör det möjligt för 
barnen att bearbeta sagans innehåll  och utveckla förståelse för händelserna där. Granberg 
skriver också om språkutveckling och menar att språket har en avgörande betydelse för barns 
kommunikation  och  begreppsbildning  samt  bearbetning  av  känslor  och  tankar  (s.29). 
Språklig  utveckling  sker  i  samspel  med  andra  barn  eller  vuxna  och  pedagogen  har  en 
betydande  roll  att  erbjuda  barnet  förutsättningar  för  språkutveckling.  Genom  sagan 
stimuleras barnets ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och uttrycksförmåga (s.31). Men 
det  kanske  allra  viktigaste  för  barnets  språkutveckling  är  positiva  upplevelser  av 
kommunikation.            

För- och efterarbete i förskolan

Som vi tidigare presenterat i resultatet har samtliga intervjurespondenter nämnt teater som ett 
viktigt inslag för barns kulturupplevelser. Det kan bero på teaterns förmåga att konkret och 
kreativt framföra olika budskap och värderingar som är aktuella inom kulturen och i dagens 
samhälle. Teatern liksom biblioteket ligger under kulturförvaltningen inom kommunen och är 
förmodligen så pass förankrat i vår kultur att det omöjligt kan försummas. I samband med 
teatern har för- och efterarbete en viktig roll för barns utveckling. Genom figur 6 och 7 i det 
kvantitativa  resultatet  går  det  att  utläsa  att  förarbete  utesluts  i  större  utsträckning  än 
efterarbete  i  den pedagogiska verksamheten.  Detta  kan bero på att  pedagogerna väljer  att 
fokusera på efterarbetet, men även på grund av att pedagogerna inom verksamheten inte får ta 
del av en pedagogisk handledning inför kulturella upplevelser. 

Helander (2005) beskriver i en handledning från Riksteatern hur arbetet inför och efter ett 
teaterbesök kan vara utformat. I samband med förarbete lyfter hon vikten av att pedagogerna 

33



måste låta barnen få ta god tid på sig under hela den kulturella upplevelsen för att undvika 
stress  (s.19).  Stress  kan  leda  till  en  negativ  erfarenhet  av  upplevelsen.  Dessutom menar 
Helander  att  pedagogerna har ansvar att  väcka barnens intresse för och ge kännedom om 
teaterns innehåll, utan att avslöja för mycket om handlingen för att bevara spänningen i själva 
upplevelsen  (s.19).  Helander  (2005)  nämner  även  efterarbetet  och  lyfter  vikten  av  att 
diskutera tillsammans med barnen, återberätta teaterns innehåll och reflektera för en djupare 
inblick i den kulturella upplevelsen (s.21). För de pedagoger som inte fokuserar förarbete är 
tidsbristen en avgörande orsak Det har också ett samband med för stora barngrupper och att 
pedagogernas allt fler arbetsuppgifter. 

Språkets funktion 

Kulturella  upplevelser  erbjuder  barn  möjligheter  att  utvecklas  enskilt  och  i  samspel  med 
andra.  Resultatet  i  vår  kvantitativa  undersökning visar  att  de pedagoger  som arbetar  med 
efterarbete ofta ger barnen enkla och liknande uppgifter i form av återberättande efter varje 
kulturupplevelse,  medan bara ett  fåtal  pedagoger  varierar  sitt  innehåll.  Genom att  variera 
innehållet utvecklar barnen nya erfarenheter och skapar ett mångsidigt lärande. Doris menade 
att arbetet med kulturen riskerar att försummas när språkutvecklingen istället fokuseras, men 
berättade  om att  det  kan integreras.  Att  tala  om exempelvis  konsten,  teaterföreställningen 
eller sagostunden i samband med eller efter upplevelsen utvecklas språket och tänkandet hos 
barnen. 

Säljö (2000) beskriver mänskligt lärande och utveckling och menar att språket är grunden till 
de  insikter  och  den  kunskap  som formar  människan  (s.47).  Det  innebär  att  hur  språket 
används och hur kommunikationen sker är avgörande för hur vi lär. Det är genom språket 
som omvärlden blir meningsfull i samband med att barnen kommunicerar sina erfarenheter 
och funderingar med varandra. Efterarbete i samband med kulturella upplevelser ger barnen 
möjlighet till ett återberättande som utvecklar dem kognitivt. Genom att återge händelser och 
situationer är det möjligt att tillsammans analysera och skapa förståelse för olika företeelser i 
eller  utanför  vardagen.  Vygotskij  (1934/2007)  beskriver  språkligt  tänkande och menar  att 
ordens  betydelse  utvecklas  genom  att  dess  association  förstärks  och  förändras.  Genom 
språkliga  sammanhang är  det  möjligt  att  utveckla  barnens förståelse  för ord och begrepp 
vilket leder till ett välutvecklat språk. Säljö (2000) menar att människans kognitiva, sociala, 
emotionella  och kommunikativa utveckling sker genom de förutsättningar  och utmaningar 
som omgivningen erbjuder (s.88). Efterarbete i samband med kulturella upplevelser handlar 
till stor del om varianter av återberättande och det är genom det återberättandet som barnen 
har möjlighet att kommunicera sina tankar. Det är en viktig aspekt av lärande. 

Meningsskapande

Samtliga intervjurespondenter liksom många enkätrespondenter har framförallt nämnt teater 
som en viktig del i kultur för barn. Fastän teater är det kulturutbud som tillsammans med 
bibliotek oftast utnyttjas visar figur nr 3 tillsammans med enkätkommentarerna att det även 
är det utbud som efterfrågas i större utsträckning. Det betyder att pedagogerna anser att teater 
är av stor vikt för barns utveckling och för det lustfyllda lärandet. Gustafsson och Fritzén 
(2008) anser att teatern är viktig i den pedagogiska praktiken för barns meningsskapande. 
Teater som kulturell upplevelse erbjuder ett socialt sammanhang där barn blir medvetna om 
sin omvärld, vilket möjliggör ett utvecklande efterarbete där pedagogerna kan fokusera på 
barns  reflektion.  Gustafsson och  Fritzén  skriver  att  lärare  ofta  anser  sig  fria  att  utforma 
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undervisningen efter barnens behov, samtidigt som de känner sig begränsade av ekonomiska 
resurser,  kursplaner  och  de  individuella  mål  som  ska  uppfyllas  (s79).  Resultatet  i  vår 
kvantitativa undersökning visar att  tidsbrist är den avgörande orsaken till  att efterarbete i 
samband med teater  och andra kulturella  upplevelser  inte  utförs.  Enligt  resultatet  arbetar 
många pedagoger aktivt med efterarbete, men nära hälften svarar att de endast gör det ibland 
eller aldrig. Det trots att majoriteten av pedagogerna har kännedom om och utnyttjar teater i 
den pedagogiska verksamheten. 

Det efterarbete som pedagogerna ändå använder i verksamheterna består mestadels av att 
barnen  återberättar,  antingen  muntligt  eller  genom  att  rita  teckningar.  Den  formen  av 
återberättande är en konkret och viktig men samtidigt enkel variant av hur efterarbete kan 
genomföras. Återberättande är av stor vikt för barns bearbetning av sina upplevelser och det 
finns många kreativa tillvägagångssätt för djupare reflektion och förståelse för sin omvärld, 
exempelvis genom att barnen själva får tillfälle att spela teater. Det gör det möjligt för barnen 
att bearbeta sina upplevelser i nya kreativa metoder genom att själva aktivt agera i en lekfull 
och  lustfylld  aktivitet.  Kennedy  (2009)  menar  att  dokumentationen  har  en  viktig  roll  i 
barnens skapande, eftersom att den synliggör barnens tankar och funderingar. När barnen får 
tillfälle  att  skapa eller  återskapa upplevelser  av kulturella  aktiviteter  är  det  viktigt  att  de 
skapar genom kreativt tänkande och nyfikenhet snarare än målet att nå ett resultat. Genom 
dokumentation är det möjligt för pedagogerna att se den kreativa processen (Kennedy 2009). 
Endast  ett  fåtal  av  pedagogerna  i  undersökningen  har  kommenterat  att  deras  efterarbete 
innehåller andra kreativa tillvägagångssätt. Att variera efterarbetet av kulturen och fördjupa 
sig  i  frågor  om sin omvärld  kräver  ett  väl  planerat  innehåll.  Återigen har  tidsbristen  en 
avgörande roll. 

Iris,  som  har  arbetat  som  pedagog  i  många  år,  berättade  om  dagens  förutsättningar  i 
jämförelse med när hon började arbeta. Hon menar att  allt  det arbete och ansvar som har 
tillkommit för förskolelärare under senare tid försummar det direkta arbetet med barnen och 
frågar sig vad som egentligen är viktigast för barnen i deras utveckling. I vår undersökning 
har  kultur  definierats  som estetiska uttrycksformer  och konstarter  i  form av dans,  musik, 
teater, museum och bibliotek. Vygotskij (1930/1995) beskriver de estetiska uttrycksformernas 
samband  med  kreativiteten  och  menar  att  barn  utvecklas  genom återskapande  i  form av 
kreativa  bearbetningar  av  sina  upplevelser  som  resulterar  i  nya  erfarenheter  (s.  11-12). 
Kreativa processer och former av skapande kan iakttas tidigt i barnens liv och de återskapar 
ständigt sina erfarenheter i leken. Det innebär att barn behöver erbjudas många möjligheter 
både till de kulturella och estetiska upplevelserna och till kreativt och lekfullt efterarbete där 
de får tillfälle att utnyttja sin fantasi. Även erfarenheter i samspel med andra är betydelsefulla, 
eftersom  att  fantasi  och  kreativitet  gör  det  möjligt  att  inte  endast  bearbeta  sina  egna 
upplevelser, utan även andras (s. 22). Ju fler erfarenheter barnen får desto mer möjligheter har 
de att bearbeta och utveckla nya erfarenheter. McKenna (2003) beskriver hur dokumentation 
bidrar  till  barns  möjligheter  att  bearbeta  och  reflektera  över  sina  erfarenheter  och  göra 
barnens  lärandeprocesser  synliga.  Det  leder  till  att  den  enskilda  individen  blir 
uppmärksammad och barnets röst blir hörd.     

Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Pramling Samuelsson och Wallerstedt (2009) nämner 
utvecklingspedagogikens  betydelse  för  konsten  och  barns  lärande  inom  konsten,  främst 
genom musik,  poesi  och  dans-  och  rörelse.  I  samband  med  det  nämner  även  författarna 
metakognitiva samtal som innebär att pedagogen ställer öppna och engagerande frågor som 
barnen kan reflektera över och finna egna lösningar på. Avsikten är att koppla samman vad 
och hur för att skapa ett mångsidigt lärande. Det är möjligt att tillämpa metakognitiva samtal i 
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såväl för- och efterarbete och därigenom erbjuda barn stora möjligheter att tänka kreativt och 
komma  med  egna  tankar  och  idéer  i  den  pedagogiska  verksamheten.  Det  är  nödvändig 
kunskap för de barn som växer upp och ska leva i dagens samhälle. Pedagogen har därför en 
mycket viktig roll som initiativtagare för att erbjuda barnen variation i inlärningen. Barnens 
tankar  och  idéer  bör  tas  tillvara  i  arbetet  före  och  efter  kulturella  upplevelser  och  vara 
utgångspunkten i deras utveckling för ett lustfyllt och livslångt lärande.    

Kulturombud

Genom vår  kvalitativa  undersökning vet  vi  att  det  inte  finns  några  formulerade  krav  på 
kulturombud  samt  att  alla  förskolor  i  kommunen  dessvärre  inte  är  representerade  vid 
ombudsträffarna. Kulturombuden har en viktig förmedlande funktion och för att kulturen på 
bästa  möjliga  sätt  ska  kunna  involveras  i  verksamheten  borde  det  formuleras  krav  på 
kulturombud  vid  varje  förskola.  Istället  verkar  den  rollen  regleras  mer  av  personligt 
engagemang och intresse på de olika förskolorna. Avsaknaden av ett sådant krav riskerar att 
leda till en ojämn fördelning av kulturella upplevelser där en del förskolor får ta del av mer 
kultur än andra. Alla barn borde få ta del av kulturella upplevelser i någon form, vilket också 
står att begrunda i 2009 års formulering av de nationella kulturpolitiska målen. Hur mycket 
kultur som verkligen når barnen beror på kommunernas organisation. Exempelvis finns det 
kultursekreterare eller barnkultursamordnare som har ansvar för att förmedla kontakter med 
kulturliv  och  förskola  (SOU  2006:45,  s  46).  I  kommunen  för  undersökningen  finns  en 
kultursekreterare som ansvarar för barnkulturutbudet. Alla institutioner har också ansvar för 
ett  eget  kulturutbud  för  barn  samt  ett  pedagogiskt  utbud  i  form  av  fortbildning  för 
förskolepedagoger. 

Metoddiskussion 

Avsikten att använda två metoder var för att nå en djupare inblick i barns möjligheter till 
kultur.  Fördelarna  med  att  utföra  en  kvantitativ  undersökning  följt  av  en  kvalitativ  är 
möjligheten att få en övergripande bild av det aktuella området, vilket därefter kan följas upp 
för en djupare och bredare förståelse. Avsikten med tillämpningen av två metoder gav ett 
önskat  resultat  då  den  kvalitativa  metoden  istället  för  att  ge  nya  resultat  bekräftade  och 
utvidgade resultaten från den kvantitativa undersökningen. Den kvantitativa undersökningen 
gav  oss  möjlighet  att  upptäcka  de  mest  intressanta  intervjurespondenterna  inför  den 
kvalitativa undersökningen. Fejes och Thornberg (2009) menar att det inte är nödvändigt att 
skilja på kvantitativ och kvalitativ metod, vilket ofta sker inom forskningen, utan att de kan 
komplettera varandra genom att skapa en bredare förståelse för det fenomen som undersöks 
(s.19).  

Fejes och Thornberg (2009) skriver att det inom den kvantitativa metoden är viktigt att vara 
medveten om vad som ska definieras och därefter studeras i form av exempelvis händelser 
eller företeelser (s.18).  Den kvantitativa undersökningens syfte var att studera utbredningen 
av  kulturens  roll  och  omfattning  i  förskolan genom  enkäter.  Enkätundersökningen  har 
resulterat i ett stort antal svar med ett litet bortfall som följd. Anledning till det minimerade 
bortfallet var de personliga besöken på förskolan då enkäten gavs ut och samlades in under en 
bestämd tidpunkt.  Alla  enkätfrågorna  var noga utformade med tydliga  svarsalternativ  och 
plats  för kommentarer.  En fråga verkade  dock misstolkas  av flera  pedagoger.  Frågan var 
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öppen, utan svarsalternativ,  och handlade om vem som bär ansvaret  för att  barnen ska få 
tillgång  till  det  kulturella  utbudet.  Frågan  avsåg  ansvaret  inom verksamheten,  men  flera 
pedagoger tolkade att frågan även avsåg utanför verksamheten under barnens fritid och skrev 
därmed  föräldrarna.  Frågan  kunde  därför  ha  formulerats  annorlunda  för  att  förtydliga 
innebörden och undvika en misstolkning. Valet av att formulera svarsalternativen olika och 
ge  utrymme  för  kommentarer  komplicerade  sammanställningen  av  undersökningen,  men 
visade sig ge ett stort och övergripande resultat  som därigenom har fastställt  en trovärdig 
validitet och reliabilitet.  

Den kvalitativa undersökningen bestod av fem anpassade intervjuer för fem olika pedagoger. 
Intervjufrågorna bestod av ett fåtal öppna frågor för att ge pedagogerna möjlighet att berätta 
fritt om sina erfarenheter. Intervjuerna gav mycket information om situationen av kulturen i 
förskolan, men fler följdfrågor hade kunnat ge ett ännu mer genomgripande resultat.  Fejes 
och Thornberg (2009) menar att en kvalitativ undersökning avser att beskriva verkligheten 
genom respondenters språkliga uttalanden (s18). Genom intervjuerna var det möjligt att ta del 
av pedagogernas tankar om barns möjligheter till kultur som har bidragit till en förståelse för 
verkligheten i verksamheten.             

Didaktiska konsekvenser

Alla förskolebarn bör ha rätt till ett rikt och varierat kulturutbud för ett lustfyllt lärande och en 
god utveckling. För att barnen ska få tillgång till det kulturutbud som erbjuds i kommunen 
behövs engagerade vuxna. Det krävs inte bara att kommunens ansvariga bär ansvaret för att 
kulturen når förskolan utan även engagerade pedagoger på varje förskola är nödvändigt. Att 
ha  ett  kulturombud  på  varje  förskola  borde  därför  vara  ett  krav  så  att  alla  förskolor  i 
kommunen har lika möjligheter att erbjuda alla barn den kultur de har rätt till. Läroplanen för 
förskola (Lpfö98 rev 2010), Konventionen för barnets rättigheter (2009), de Kulturpolitiska 
målen (2009) samt Kulturnämndens kulturprogram för barn och unga, formulerar samtliga 
riktlinjer för barns rätt till kultur på såväl riksnivå som lokal nivå. Ändå saknas tydliga krav i 
verksamheten  som syftar  till  att  barnen får ta  del  av kultur.  Kulturen riskerar därmed att 
åsidosättas i förmån för exempelvis matematik och svenska som kanske ofta upplevs som 
viktigare  och  är  därmed  mer  prioriterade.  Istället  hade  det  dock  kunnat  integreras  med 
kulturen och skapa ett lustfyllt och mångsidigt lärande.    

Kommunikationen mellan förskolan och kulturen har en betydande roll för barns möjligheter 
till kultur. De ansvariga inom kulturen har ett ansvar att förmedla det kulturutbud som finns 
att  tillgå  för  barn  i  olika  åldrar.  Bristen  på  kommunikation  riskerar  att  leda  till  att 
pedagogerna inte får kännedom om det kulturutbud som erbjuds samt att det kan anpassas till 
förskolebarn. En annan anledning till att kulturell verksamhet uteblir är pedagogers brist på 
kunskap inom kulturella aktiviteter. Därför har kommunen ett ansvar att erbjuda fortbildning 
inom olika estetiska områden och hur det kan läras ut i  den pedagogiska verksamheten.  I 
kommunen erbjuder  bland annat  Kulturskolan  fortbildning  inom exempelvis  musik,  dans, 
drama, textil, ord, bild och cirkus.      

Undersökningen lyfter  vikten  av för-  och efterarbete  för  barns inlärning  och utveckling  i 
samband  med  kulturella  upplevelser.  De  förutsättningar  och  svårigheter  som  det  har 
redogjorts för, har visat sig vara hinder för såväl kulturupplevelser som för- och efterarbete i 
förskolan. Även pedagogernas val att prioritera andra områden, såsom språkutveckling och 
matematik,  är  en orsak till  att  kulturen  försummas.  Det  är  därför  viktigt  att  pedagogerna 
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medvetet  planerar  och  strukturerar  verksamheten  utifrån  förutsättningarna.  Ett  positivt 
förhållningssätt och kunskap om hur ämnena kan integreras är avgörande för det kulturutbud 
som barnen  erbjuds  i  en  verksamhet  där  brist  på  tid  och  personal  ständigt  påverkar  det 
pedagogiska arbetet.  Genom metakognitiva samtal, återberättande och reflekterande i olika 
form, utvecklar barnen förståelse för sig själva och sin omgivning. 

Förslag till fortsatt forskning

Undersökningen har visat kulturens betydelse för barns utveckling och lärande. Som förslag 
till  fortsatt  forskning  rekommenderar  vi  mer  ingående  undersökningar  av flera  förskolors 
arbete med kultur i och utanför verksamheten.  Det kan ge en djupare inblick i förskolans 
möjligheter och förutsättningar och även visa barnens perspektiv gällande kulturen de möter. 
En sådan undersökning skulle exempelvis kunna innefatta en jämn fördelning av småbarns- 
och  syskonavdelningar  för  att  jämföra  och  finna  likheter  och  skillnader  i  barnens 
förutsättningar. Pedagoger behöver dessutom ta del av handledningar och riktlinjer för arbetet 
med kulturen i  förskolan.  För att  utarbeta  ett  grundläggande pedagogiskt  material  behövs 
forskning  om  vad  pedagogerna  behöver  kännedom  om  i  kulturella  sammanhang  för  att 
erbjuda barnen ett varierat lärande genom exempelvis för- och efterarbete. Genom kulturen 
upplever barn en lustfylld utveckling i det livslånga lärande.  
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Bilaga 1

Information om Enkätundersökning

Hej!

Vi är två blivande förskolepedagoger som går sista terminen på Högskolan här i 
Borås och ska nu påbörja vårt examensarbete. Vårt intresse för barns rätt till 
kultur har ökat under utbildningens gång och vi har därför valt att undersöka 
vilka möjligheter barnen erbjuds i Borås stad. Därför vänder vi oss nu till er med 
en enkätundersökning som syftar till att visa en översikt av vilka möjligheter 
som erbjuds i  stadens kulturutbud och om det utnyttjas och i  så fall  hur det 
utnyttjas.    

För  en  djupare  undersökning  följs  enkäten  av  enstaka  utvalda  intervjuer. 
Enkäterna  kommer  därför  att  numreras  i  syfte  att  urskilja  relevanta 
intervjurespondenter.  Med  hänsyn  för  konfidentialitetskravet  kommer 
medverkande och verksamheter att skyddas och enbart användas i vårt syfte att 
sammanställa barnens möjligheter till kultur utanför förskolan.  

Undersökningen  kan  komma  att  publiceras  offentligt  i  högskolans  databas 
BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv), men alla enkätuppgifter behandlas 
efter gällande etiska principer. Det är frivilligt att besvara enkäten, men vi är 
båda tacksamma för så många svar som möjligt. 

Vi kommer att dela ut vår enkät personligen på er förskola under v. 42 – 43.

Med vänliga hälsningar 
Lina Olsson och Ida Söderström. 

Lina Olssons Mobil: xxxx-xxxxxx och  Mail: xxxxx@student.hb.se
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Bilaga 3

Intervju 1 och 2

• Positiv inställning - många möjligheter. 
      

Frågor:

Fråga 1.
Berätta mer om hur ni arbetar med det kulturutbud som ni har kännedom om och utnyttjar i er 
pedagogiska verksamhet?

Fråga 2.
Berätta mer om hur ni arbetar med för- och efterarbete kring kulturella upplevelser och av 
vilken anledning?

Fråga 3.
Berätta mer om din roll som kulturombud och hur den rollen fungerar?
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Bilaga 4

Intervju 3 

• Småbarns förutsättningar - svårigheter och bristande kulturutbud. 

Fråga 1.
Berätta mer om hur ni arbetar med det kulturutbud som ni har kännedom om och utnyttjar i er 
pedagogiska verksamhet?

Fråga 2.
Berätta mer om små barns förutsättningar till kulturella upplevelser?

47



Bilaga 5

Intervju 4

• Praktiska förutsättningar – för stora barngrupper och för få pedagoger. 

Frågor:

Fråga 1.
Berätta mer om hur ni arbetar med det kulturutbud som ni har kännedom om och utnyttjar i er 
pedagogiska verksamhet?

Fråga 2.
Berätta mer om anledningen till att ni inte kan utnyttja kulturutbudet i så stor utsträckning 
som ni önskar?

Fråga 3.
Berätta mer om anledningen till att ni inte arbetar med för- och efterarbete?
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Bilaga 6

Intervju 5
 

• Jämförelse nu och då - skillnader i verksamheten över tid.

Fråga 1.
Berätta mer om hur ni arbetar med det kulturutbud som ni har kännedom om och utnyttjar i er 
pedagogiska verksamhet?

Fråga 2.
Berätta mer om anledningen till att ni inte kan utnyttja kulturutbudet i så stor utsträckning 
som ni önskar?

Ev. följdfråga:
Berätta om skillnaderna mellan förr och nu?

Fråga 3.
Berätta mer om hur ni arbetar med för- och efterarbete?

Ev. följdfråga:
Finns det skillnader mellan förr och nu?
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