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Abstract 

Release the humour! 

The educators´ perspective on humour in pre-school. 

The purpose of the study was to explore the educators understanding of how 

important joy and humour are to the children’s wellbeing and as an aid to 

learning. The result of the study showed that the practitioner puts great 

importance on humour and enjoyment and would consciously include this in 

their preschool activities to enhance the children’s wellbeing and stimulate 

learning. The practitioner frequently explores opportunities and have 

strategies for this, such as free play, acting and roleplay, music and dance, 

creative activities like craft´s, planned humour interventions alongside and in 

cooperation with other practitioners, joking and laughter, adventure 

education,  movement, to learn to laugh at themselves, and to consciously 

focus on and present positive aspects, to use humour to comfort or distract 

and to create good feeling and a sense of togetherness amongst the 

participants.  

Obstacles to learning and wellbeing are seen to be practitioners who do not 

appear to enjoy their work activities, rigidity of practice, lack of flexibility,  

tension within the peer group, unhappy parents, stress, frequent interruptions, 

shortness of staff due to illness, the groups of children being too large, 

negative humour or humour that takes the focus from the learning objects or 

disturbs the order. 

Keywords: humour, joy, children, practitioners, learning, pre-school 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om betydelsen 

av glädje och humor för barns lärande och välmående. Studien visade 

sammanfattningsvis att pedagogerna ger humor och glädje stort utrymme och 

medvetet planerar in det i förskolans verksamhet för att höja barns välmående 

och göra lärandet intressant. Pedagogerna ser många möjligheter och har 

strategier, några som nämns är fri lek, ett glatt arbetslag, drama och teater, 

musik och dans, skapande verksamhet, medvetet planerande tillsammans med 

andra pedagoger, skämt och skratt, äventyrspedagogik, rörelse, att bjuda på 

sig själv, att medvetet presentera och fokusera på det positiva, att använda 

humor för att trösta eller bryta tillstånd och för att skapa goda relationer och 

en känsla av gemenskap. Hinder upplevs vara pedagoger utan arbetsglädje, 

fyrkantiga pedagoger, dåliga relationer i arbetslaget, föräldrar, stress, 

ständiga avbrott, för lite personal på grund av sjukdom, för stora barngrupper, 

negativ humor och humor som spårar ut.  

 

Nyckelord: humor, glädje, barn, lärande, pedagoger, förskolan 
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1 INLEDNING  

I artikeln Slepp barna sin humor fri! (2019) utmanar Vinje och Berger 

Nylund till att släppa barnens humor fri! De skriver att man är medveten om 

att skratt är en viktig del för barns trivsel och välmående men frågar sig om 

det är nog med utrymme för barnens tull og tøys i de vuxnas värld. Tull og 

tøys kan översättas larv och skoj. Författarna menar att Tull og tøys är helt 

centralt i barnkulturen och att det bidrar till att forma barnets spontanitet och 

uppfinningsrikedom. Förskolan ska först och främst vara en trygg, men också 

en rolig plats att vara på, menar de. Med humor kan man lära sig se det roliga  

i allvaret och vända  negativa situationer i livet till något positivt och det är 

också en viktig mellanmänsklig kompetens.  De vill belysa att det är lätt för 

vuxna som inte medvetet tänker på det, att finna barns humoristiska uttryck 

opassande och irriterande, och stoppa dem, vilket leder till att humorn kan 

stanna upp och försvinna. Men med kunskap om barns speciella former för 

humor kan man lära sig att möta och skapa utrymme för den. Positiva 

upplevelser och god miljö stärks då på förskolan, samtidigt som barnens 

humor utvecklas och kan blomma, skriver författarna (Vinje & Berger 

Nylund, 2019). 

 I  den svenska Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står inte ordet 

humor med, även om ordet roligt är med två gånger och ordet glädje fyra 

gånger. I läroplanen kan man läsa:  

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 

barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  

(Skolverket, 2018, s. 7) 

Det är utbildningen som ska vara rolig, inte förskolan i sig. Men det står 

också att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov. 

Förskolepedagoger som utifrån detta uppdrag,  tar barnens perspektiv anser 

kanske trots allt  att humor och ”tull og tøys” är något man medvetet måste 

skapa rum för? Om man ska göra utbildningen rolig, som det står i 

läroplanen,  måste man som pedagog dessutom ha kunskap om vad barn i 

olika åldrar finner roligt.  

1.1 Bakgrund 

Humorns positiva effekter för oss människor har påvisats på många fält, 

några exempel är att  den kan  stärka vår förmåga att hantera stress och 

depression (Søbstad, 2006). Humorn kan också höja samhörigheten i våra 
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sociala relationer. Humorskapande kan dessutom göra oss mer kreativa och 

nytänkande (Søbstad 2006). 

Förmågan till att se på livet med humor är ärftlig till viss del, men  en stor del 

av vår förmåga till att se på livet med humor utvecklas genom de relationer vi 

växer upp i (Søbstad, 2006; Lyon 2006). Allt fler barn i dag, tillbringar 

mycket tid i sin uppväxt på förskolan och präglas av miljön och relationerna 

där, vilket gör det viktigt att den präglas av humor och glädje (Søbstad, 

2006).   

Fyrtio års forskning har sammantaget visat att förskolepedagoger som har 

kunskap om barns humor kan använda det i vardagen för att höja samspel, 

motivation, kreativitet och lärande (Banas, Dunbar , Rodriguez & Liu, 2011).  

Humor och glädje i vardagen har dessutom ett värde för barn och 

vårdnadshavare,  helt i sig själv, i ett här och nu perspektiv. En undersökning 

i Norge har till exempel visat att fler vårdnadshavarna skattar det som 

viktigare att barn upplever humor och glädje på förskolan än att de har 

skolförberedande aktiviteter (Barne- og familedepartementet, 2005).   

Inom bland annat sjukvård, familjeterapi och psykoterapi används humor 

medvetet i yrket och lärs ut i utbildningen, så frågan är varför det inte får 

något fokus i styrdokumenten för förskolan.  

 

1.2 Begreppsdefinition 

Definitioner av humor  

Olsson, Backe & Sörensen (2003) skriver att det råder ett visst terminologiskt 

kaos när det gäller att definiera humor eftersom det är så svårt att hitta en 

vetenskaplig definition som täcker humorns funktioner och aspekter. Det 

finns många definitioner som istället kan ses som komplement till varandra, 

menar de. Den allmänna betydelsen av ordet humor är dock enligt Olsson, 

Backe & Sörensen ”varje budskap förmedlat i handling, tal, skrift, bilder eller 

musik avsedda att producera ett leende eller skratt” (Olsson, Backe & 

Sörensen, 2003, s. 32).  Mycket av det vi skrattar av i vardagen var dock 

aldrig avsett för att få oss att skratta, men ändå upptäcker vi något i det som 

är humoristisk för oss. Utifrån det så är den allmänna betydelsen av humor 

som Olsson, Backe & Sörensen (2003) presenterade också otillräcklig. 

Søbstad ( 2006) lyfter i sina studier fram en humordefinition av Paul McGhee 

från 1979, ur boken Humor: its origin and development, som översatts av 

Søbstad: ”Den mentala erfarenheten av att upptäcka och sätta värde på 
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skrattretande, absurda och inkongruenta idéer, händelser eller situationer” 

(refererad till i Søbstad, 2006, s. 49). Søbstad menar det är en viktig 

definition eftersom den visar att humor måste upptäckas och att det kan 

finnas mycket roligt runt oss utan att vi upptäcker det. 

Men en operationell definition av humor är mest fördelaktig för den som i 

pedagogiska sammanhang ska arbeta eller forska i humor, menar Søbstad 

(2006). Då måste vi konkretisera eller visa exempel på vad vi upplever som 

roligt. En operationell definition på humor är  ”de omständigheter i en 

situation som får oss att skratta” (Søbstad, 2006, s. 50). Genom ett 

operationellt förhållningssätt  kan man studera vad humor är för barn och 

pedagoger och hur den kan främjas i förskolan, därför är det här en definition 

av humor som kan lyftas fram också i förbindelse med den här studien.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om pedagogers 

uppfattningar om betydelsen av glädje och humor för barns lärande och 

välmående.  

1.4 Frågeställningar 

 

• Vilket utrymme har humor och glädje i förskolan enligt pedagogerna?  

• Vilka strategier har pedagoger när de arbetar med humor i förskolan?  

• Vilka hinder och möjligheter upplever pedagoger i deras arbete med 

att höja humor och glädje i förskolan? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Forskning kring humor i relation till den svenska förskolan är begränsad,  

men det har studerats humor i sjukvården och i organisation- och ledarskap 

som har visat humorns positiva effekter (Cvetkovic & Öljarstrand, 2015).  

2.1 Svensk forskning om barn och humor 

Linge (1993) studerade barn i åldern 6 -15 år för att undersöka hur de 

relaterade till humor utifrån Piaget och McGhees tankar om att 

humorförståelsen utvecklas med barnets intellektuella utveckling. Hon fann 

att barnen använde humor bland annat för att bättre kunna hantera sådant de 

tidigare varit rädda för och klara av sådant som tidigare varit problem på ett 

bättre sätt. Med hjälp av humorn kunde gränser bli ögonblickligen 

överkomna. Humorn kunde också få barnen att se gamla händelser i ett nytt 

ljus och för att låta uppdämda känslor och spänningar bli lättare.  

Hedin, Höjer och Brunnberg (2012) upptäckte att ett viktigt sätt att skapa 

värme och inkludering för fosterbarn i familjer, är med hjälp av humor och 

skämt, så som vänligt retande och skratt. Man såg också att skämt kunde 

användas som en strategi för att undvika och även lösa konflikter. Med hjälp 

av humorn kunde man skapa en positiv energi inom familjen som kunde 

knyta fosterbarnet närmare familjen. När föräldrarna kände sig överväldiga 

och frustrerade kunde de använda humor för att förhålla sig i situationen på 

ett sådant sätt att de forfarande kunde möta behoven till barnen de ansvarade 

för. Fosterföräldrarna kunde också upprätthålla en känsla av kontroll och 

acceptans i olika situationer genom humor. Humorn hjälpte fosterföräldrarna 

att skapa en känsla av lättnad från stressen i den krävande rollen och för att 

sänka spänningar mellan de olika partnerna. Studiens resultat kan även 

relateras till förskolan då humorn kan ha samma eller liknande funktioner där 

för pedagoger och barn, till exempel när man ska inskola, inkludera nya barn 

och skapa gemenskap, men också i andra sammanhang.  

2.1 Humor och barns sociala samspel 

Hannikainen (2001) studerade barnens lekfulla handlingar och analyserade 

handlingarnas roll i att skapa gemenskap i förskolorna. Hon fann att de vuxna 

förhåll sig både med acceptans och med icke-acceptans till barnens lekfulla 

inslag och humor. Ibland upplevde pedagogerna att det kunde störa deras 

agenda. Till exempel kunde det ske genom att förhindra fokus på det 

lärandeobjekt de försökte skapa uppmärksamhet för, samt skapa oro. Men det 
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var också vanligt för de vuxna att delta i den gemensamma humorn och även 

att initiera den. Hannikainen (2001) såg att förutom de lekfulla handlingarna 

eller inkluderat i dem, var gemensam humor ett sätt för barnen att skapa och 

behålla samhörighet.  

Løkken (2000) har studerat det som kännetecknar den sociala gemenskapen 

hos småbarn som hon kallar toddlare, utifrån Merleau-Pontys variant av det 

fenomenologiska perspektivet. Hon fann att de hellre lekte glädjefyllt med 

sina kroppar runt stora element än med mindre leksaker. Att ge frihet så att 

de får röra på kroppen och springa fram och tillbaka, klättra, rutscha och 

utforska med kroppen, är viktigt för att skapa utrymme för deras humor. 

Humorupplevelserna förstärks av att toddlarna är aktiva med andra toddlare 

vilket kan leda till skrattkonserter. Løkken (2000) ser i toddlarnas humor 

många paralleller med slapstickhumor, till exempel plötsliga försvinnanden, 

konstiga sätt att gå, plötsliga fall, att gå på annorlunda underlag, kraschande 

leksaker, kasta ut leksaker på golvet eller upp i luften. De vuxna kan enligt 

Søbstad (1988) främja barnens humor genom att stödja deras lek och 

förstärka deras humor genom att le eller skratta, även om de  inte finner det 

särskilt roligt.  

Glädje och humor kan användas medvetet i förskolan för att ge barnen 

livsmod och framtidstro i livet, menar Søbstad (2006). Genom ökad kunskap 

angående vad som skapar lycka och glädje i livet kan vi ändra vårt fokus och 

sätt så att de ljusa sidorna i livet kan få större plats, anser han. 

 

2.2 Humor och lärande  

Søbstad (2006) ser barn som aktiva aktörer som själva bidrar till sitt lärande. 

Han menar att barn lär genom allt de gör, både genom lärandeutformade 

aktiviteter men också genom skapande aktivitet, lek och genom samspelet 

med andra barn och vuxna runt sig. Barn återskapar kultur och samhälle men 

skapar också något nytt och han kallar den här processen för en 

danandeprocess. Søbstad (2006) menar att det är fel att tänka att de vuxnas 

roll är att motivera ointresserade barn för att stimulera lärande, och belöna 

dem när de lyckas. Han menar att vuxna inte borde ge barn svar som de inte 

har frågor till, utan istället lyssna mer på dem och skapa ett bra klimat för 

barnens danandeprocess. Här menar han att glädje och humor kan bidra till 

ett gott liv här och nu på förskolan, samtidigt som de känslor och processer 

som sätts igång i en humor och glädjefylld miljö kommer att stärka 

lärandeprocesserna  och förbättra det sociala klimatet. Søbstad (1988) betonar 
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också att forskning visat att humor har positiv effekt på motivation och 

uppmärksamhet, lärande och minne, stress och hälsa, socialisering och 

självuppfattning.  

Enligt Søbstad (2006) är glädje, humor, skapande verksamhet, lek och 

estetisk verksamhet ihopkopplade och glider in i varandra samtidigt som det 

finns områden som bara är typiska för ett av fenomenen i sig. Men 

gemensamt för dessa är att de ofta startar med en signal, handlar om 

ombildning och fria associationer, om frigörande eller opposition. De har 

också gemensamt att de är känsliga för de yttre ramarna och att det bör vara 

frivilligt. Det här menar han får praktiska betydelser för arbetet i förskolan. 

När vi främjar barns förhållande till leken, estetisk- och skapande verksamhet 

så främjar vi också glädjen och humorn, och tvärt om, menar han. Det skapar 

en miljö, som också inspirerar barnens egna frågor och utforskande och leder 

till lärande. Det är bra för barn att bli känd med alla sina känslor och inte 

undertrycka dem. Därför ska barnets glädje och humor heller inte  

undertryckas utan som vuxen ska man möta barnen också i detta. Men en 

vuxen som inte har kunskap om barns humor kan lätt överse humorn eller 

låta bli att skratta åt den. För att låta de goda känslorna få större plats måste 

de vuxna medvetet ta emot dem och därigenom hjälpa till att förstärka de 

goda känslorna. Något annat vi kan göra för att förstärka glädjen är hålla 

utkik efter ögonblick av humor och glädje och återberätta vad som har hänt 

för våra kollegor och för barnen, samt att vi reflekterar över hur glädjen kom 

fram. När man gör det med entusiasm lyfter man upp händelsen både för 

barnen och de andra vuxna och gör den menings- och betydelsefull (Linder & 

Mortensen, 2008). Det här, att hålla utkik efter humor och glädje och 

återberätta det, samt lyssna och visa uppskattning när andra berättar om sådan 

ögonblick, menar Søbstad (2006) är viktigt. På så vis menar han att man kan  

fånga upp humorn i vardagslivet och öka chanserna att personerna runt oss 

ska få öga på och återberätta humorupplevelserna vid fler tillfällen.   

Viktigt för att skapa en miljö för humor och glädje är att pedagogerna skapar 

en sådan miljö även sig emellan och att man utgår från ett förhållningssätt där 

man inte är för målstyrd när det gäller läromål. Istället  bör man ha tillit till 

barnens lärande i en miljö där de blir bemötta utifrån sitt perspektiv, med 

stort värde, anser Søbstad (2006). Sammanfattningsvis skriver Søbstad 

(2006) att pedagoger kan höja barns humor och glädje på förskolan genom att 

stödja leken, förstärka tidiga försök på att skapa humor hos barnen, läsa rim 

och experimentera med ord, anpassa humorn till barnens nivå, vara en 

förebild i användning av humor, respektera barnets egna humor och  satsa på 

smittande skratt.  
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Användandet av humor  i förskolan kan vara ett roligt sätt att engagera barn i 

aktiviteter som kan utveckla språkutveckling och för att växa på många 

områden, skriver Fitzgerald och Craig-Unkefer (2008).  Genom att använda 

humor kan barn utforska olika sätt att anknyta till sina vänner, och barnens 

önskan om att få skratta kan leda till att de vill läsa roliga böcker som hjälper 

dem utveckla förståelse för det skrivna språket. Pedagoger måste förbereda 

miljön för att stödja humorutveckling i förskoleåren. Artikeln beskriver att 

vuxna kan hjälpa barn att producera mer avancerade former av humor genom 

att assistera dem i roliga tankelekar. Den vuxne kan rita konstiga teckningar, 

till exempel av en bil i en soffa, göra roliga ansikten, eller sätta en låda på 

huvudet istället för en hatt, föreslår författarna (Craig-Unkefer, 2008). De 

föreslår vidare att man kan spela upp konstig och överraskande musik och 

rytm, leka med ord och rim och läsa roliga berättelser, benämna saker med fel 

ord och skratta när barnen skrattar vilket kan leda till förhöjt och förlängt 

skratt. De framhåller också att det är viktigt att man förstår vilken humor 

åldersgruppen kan förstå,  och påpekar att till exempel humor i böcker som 

bygger på ord med fler betydelser,  är för svåra för förskolebarn att förstå. 

Loizou (2004) har också studerat hur omgivningen påverkar förskolebarns 

erfarenhet av humor och som en följd deras utveckling och lärande. Studiens 

resultat visade att en förskolemiljö som anpassades efter barnen, var 

barncentrerad och lekbaserad, där lekfulla pedagoger berikade barnens 

humorerfarenheter, kan ge positiv påverkan på barnens utveckling i stort och 

på deras lärande. 

Storytelling kombinerat med humor kan vara gynnsamt i arbetet med 

förskolebarn och humor, visar en studie av Rönkkö och Aerila (2018). I 

studien fick barnen i uppdrag att designa en mjuk leksak och en berättelse om 

den som skulle få andra att skratta. Forskarna skriver att resultatet indikerar 

att humor och en variation av skapande aktiviter skapar en inspirerande 

utgångspunkt för holistisk estetiskt lärande. Skapandet och humorn 

motiverade barnen och gav dem idéer, och gjorde de mjuka leksakerna 

meningsfulla för barnen. Barnen fick idéer till sina berättelser genom 

samarbetet och feedback i processen. De delar av projektet som de gjorde 

individuellt gav dem möjligheter att uttrycka sina egna idéer.   

 

2.3 Vuxenperspektiv eller barnperspektiv på humor  

Kibsgaard (2019) argumenterar för värdet av att man i barnens vardag får 

utrymme för humoristiska och överskridande uttryck för humor och glädje 
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som ligger bortanför de traditionella, pedagogiska och didaktiska 

tankemönstren. Kibsgaard skriver: ” En kan ikke planlegge tull og tøys, men 

å ha rom for det uforutsette anser jeg er viktig i barnehagens didaktiska 

planlegging ”(Kibsgaard, 2019, s. 145). Om vuxna tar över barns tull og tøys 

och gör det till sitt funderar hon på om det tull og tøys som barnen initierar 

kan mista sin kraft. Hon menar istället att när tull og tøys får vara barnens 

område så erkänner man det som barnens säregna uttryckssätt. Men de små 

ögonblicken när barnens tull og tøys får plats menar hon skapar nödvändiga 

andningsrum där skrattet får utrymme. Barn ska, enligt Kibsgaard, lära först 

och främst eftersom det gör livet tillsammans med andra rikt och eftersom det 

skapar förståelse och insikt för att vara i värden, och inte för att klättra 

närmare nya stadier eller nivåer av lärandemål.  

Fitzgerald och Craig-Unkefer (2008)  menar också att några barn kan behöva 

få hjälp att lära sig att läsa av de vuxnas signaler, och höra på vad de vuxna 

säger, för att avgöra när de kan fortsätta att skämta och när det är dags att 

vara allvarlig. Artikeln ovan beskriver också barnens humor som mindre 

avancerad än den vuxna. Det här är ett förhållningssätt som problematiseras i 

Jennings-Tallants (2018) doktorsavhandling. Hon menar att det är gynnsamt, 

och kanske nödvändigt för att kunna ta ett barnperspektiv,  att se barns humor 

i kontexten av en Bakhtinian Carnivalesque teori där humor som till exempel 

kan förefalla grotesk ingår. Det här perspektivet på barns humor kan hjälpa 

vuxna att förstå barns humor och försöka lyssna till barnen på ett nytt sätt, så 

att de kan bli förstådda mer helhetligt utifrån sitt säregna sätt att vara i och 

förstå världen (Jennings-Tallants, 2018). Den här sidan av barns humor visas  

till exempel genom barnens uppskattning av det groteska,  för exempel 

genom sin humor om bajs.  

 

2.4 Destruktiv humor 

Søndergaard (2017) undersöktes humorns roll i mobbing i klassrum och 

skolor. Här studerades olika sätt som humor finns med i relationerna mellan 

barn, med speciellt fokus på humor i grupper där mobbing förekommit och 

som präglas av spända relationer. Hon fann i studien att barn som var duktiga 

på att skapa humor för att underhålla och behålla makt kunde använda det 

humorn för att få hög status. Hon påvisar humorns stora potential både för att 

skapa gruppsamhörighet men också för att utesluta andra. Några pedagoger 

såg humorn som farlig och oönskad i klassrummet och försökte få bort den, 

men undersökningen visar att detta är en strategi som har små förutsättningar 

att lyckas. Søndergaard (2017) föreslår istället att vuxna borde lära sig att 
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läsa ut vilken effekt humorn de ser har och lära sig se klassrum där ångest för 

social  uteslutnings håller på att bli ett problem tidigt och där humorn därför 

är aggressiv. Studien visar att pedagoger i förskolan behöver ha kunskap om 

olika humortyper och kunna upptäcka destruktiv humor och samtala med 

barnen om det tidigt för att förhindra mobbing och förebygga mönster där 

barn använder sig av destruktiv humor i relationerna. Søbstad (2006) betonar 

också att det är viktigt för pedagoger att vara medvetna om den negativa 

humorn för att tidigt kunna samtala med barnen om den och  skapa förståelse, 

samt förhindra att den utvecklas, något som kan förebygga mobbing. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I tidigare studier lyfter flera forskare upp humorns positiva effekter för barns 

lärande och välbefinnande och menar att den bör vara en självklar del av 

förskolans vardag, både för barn och vuxna. Linge ( 1993)  har sett humorns 

betydelse för att hjälpa barn hantera rädsla och överkomma gränser. Hedin, 

Höjer och Brunnberg (2012) såg att humorn hjälpte barn att uppleva värme 

och inkludering. Hannikainen ( 2001 ) såg att barn i förskolan skapade och 

behöll samhörighet genom humor, och fann att pedagogerna förhöll sig både 

med acceptans och icke-acceptans till barnens humor. Løkken (2000) fann 

många paralleller till slapstickhumor i de yngsta barnens humor och fann att 

pedagogernas kunde främja deras humor genom att stärka dem i deras lek och 

humoruttryck. Förståelse för att destruktiv humor i grupper kan komma från 

rädslan att bli socialt utesluten är något som Søndergaard (2017) ser som 

viktig hos pedagoger, för att tidigt kunna stoppa det och arbeta för att öka 

känslan av trygghet och gemenskap i gruppen. Søbstad (2006) beskriver 

också vikten av att upptäcka och sätta gränser för destruktiv humor tidigt. 

Han beskriver humor som viktig i förskolan både med tanke på relationerna 

och lärandet, både i nuet på förskolan och i framtiden. För att pedagogerna 

ska kunna skapa och upptäcka humor med barnen på bästa sätt menar han att 

pedagoger behöver utbildning om barns humor i olika åldrar samt hur de kan 

påverka olika situationer i förskolan med humor. Söbstad (2006) liksom 

Loizou ( 2004), Kibsgaard (2019)  och Jennings-tallant (2018) menar att det 

är viktigt att förskolan är barncentrerad och lekbaserad för att främja humor 

och glädje. Rönkkö och Aerilas(2018) forskning visar att humor och en 

variation av skapande aktiviter skapar en inspirerande utgångspunkt för 

holistisk estetiskt lärande. Jennings-Tallant (2018) forskning visar att barnens 

humor måste få utrymme om barnen ska bli förstådda och sedda utifrån sitt 

säregna sätt att se och vara i världen.  Hon menar att humor måste finnas med 

i förskolans läroplan om man vill utgå från barnens perspektiv i förskolan. 

Hon menar också att mer kunskap behövs för att förstå pedagogers 
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förhållningssätt till barns humor i förskolan, eftersom så lite forskning har 

gjorts om detta.  
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3 TEORI 

3.1 kvalitativ  

Christoffersen och Johanessen (2015) skriver att man man kans skilja mellan 

kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Det bedrivs forskning som kombinerar dessa båda metoder liksom 

forskning som är kvalitativ eller kvantitativa. Det som enligt författarna är ett 

av kännetecknen på kvalitativa studier är att de är mer flexibla. I en 

kvantitativ studie kan till exempel likadana frågor skickas ut till en mängd 

deltagare, där personen som svarar ska välja bland färdiga svar, och svaren 

kan sedan jämföras i en kvantitativ studie, för att försöka få fram hur 

människor ställer sig till en viss fråga. Men i en kvalitativ studie där 

forskaren söker svar på liknande frågor anpassas frågorna efter personen och 

miljön personen befinner sig i, och kan följas upp genom följdfrågor direkt. 

Det här kan göra att forskaren får mer detaljerade svar som sedan kan 

analyseras för att få en djupare förståelse för hur de enskilda personerna 

förhåller sig till frågan (2015). En annan skillnad är att kvalitativa studier 

oftast utgår från bilder, ljud eller texter medan kvantitativa studier oftare 

utgår från hårda data som siffror eller tal ( Fejes & Thornberg, 2015). Den 

här studien  är kvalitativ då den använder mer flexibla metoder för att försöka 

förstå pedagogers uppfattning av ett fenomen, nämligen betydelsen av humor 

i förskolan.  

 

3.2 fenomenografisk metodansats 

Fenomenografin som forskningsinsats växte fram inom flera kvalitativa 

forskningsprojekt (Alexandersson, 1994.). Den utvecklades av en grupp 

forskare vid Göteborgs universitet som forskade om inlärningspsykologi. 

Forskningsgruppen benämns ofta Inom-gruppen. Beskrivningar av 

människors uppfattningar blev viktiga i analysen. Jämförelser och 

systematiseringar av uppfattningar blev aktuellt. Larsson (2011) beskriver att 

man inom fenomenografin utgår från att det finns ett första ordningens 

perspektiv och ett andra ordningens perspektiv. Det första ordningens 

perspektiv handlar om sådant som man kan observera utifrån och som kan 

sägas vara fakta medan andra ordningens perspektiv handlar om hur 

människor uppfattar eller erfar något. Den andra ordningens perspektiv 

handlar om hur människor upplever eller erfar något. Larsson beskriver 

fenomenografins särdrag som att det utgår från första ordningens perspektiv 

och att den empiriska grunden är intervjuer. Man vill beskriva variationen i 
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sätt att förhålla sig till något och beskrivningskategorierna man till slut får 

fram beskriver fundamentala skillnader i sättet att uppfatta något (Larsson, 

2011).  Fenomenografisk metod användes i den här studien då det är en 

metod som är inriktad på människors sätt att förstå olika fenomen i  sin 

omvärld och beskriva det. Dahlgren och Johansson (2015) skriver också att 

fenomenografi som metodansats är utvecklad just för att analysera data från 

informanter för att kunna beskriva och analysera deras tankar om olika 

fenomen. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka pedagogers 

uppfattningar om betydelsen av glädje och humor för barns lärande och 

välmående.  

 

När man arbetar utifrån en fenomenografisk utgångspunkt ska man rikta sin 

uppmärksamhet mot variationen i människors uppfattningar, heller än att 

rikta uppmärksamheten mot vad som förenar dem (Dahlgren och Johansson, 

2015).  Uppfattningar beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015) som 

kvalitatativ skilda sätt att erfara eller förstå något i omvärlden. Men samtidigt 

menas inom fenomenografin att det finns ett begränsat antal sätt ett fenomen 

kan uppfattas eller förstås på. Om man till exempel tar  fenomenet humorn 

och glädjens betydelse för barns lärande, kan det bara uppfattas på ett 

begränsat antal sätt, enligt det här synsättet. Men en uppfattning eller 

förståelse om något kan uttryckas språkligt på så olika sätt av olika 

människor.  Det här gör att det kan vara en stor utmaning när man analyserar 

de transkriberade intervjuerna att  upptäcka att det ibland rör sig om den 

samma uppfattningen eller förståelsen, men uttryckt med andra ord. När man 

analyserat alla de olika sätten de olika människorna i en studie beskrivit sin 

uppfattning eller förståelse av ett fenomen, kan man komma fram till att 

några, med olika ord beskriver en liknande uppfattning. När man analyserat 

alla uppfattningar kommer man att komma fram till ett visst antal olika 

uppfattningar. Dessa olika uppfattningar som man kommit fram till genom att 

anlysera de olika beskrivningarna för att hitta likheter och skillnader,  kallas 

inom fenomenografin för utfallsrummet för företeelsen i fråga. Om man till 

exempel skulle fråga ett antal personer hur de uppfattar att man kan höja 

humorn skulle man kunna analysera alla de olika svaren för att hitta likheter 

och skillnader. Kanske skulle man då komma fram till en sätt att se på 

humor- höjande som inriktar sig på att skapa humor, och ett annat 

förhållningssätt som inriktar sig på att upptäcka humor. Man skulle då kunna 

kalla de här två uppfattningarna för studiens utfallsrum. Men eftersom det 

finns så många olika sätt att uppfatta något kan man aldrig vara säker på att 

man uppfattat alla olika sätt att se på ett fenomen (2015). Ser man på humor 

och humorforskning och de otroligt många sätten som humor definierats och 

förstås på i forskning så förstår man hur komplicerat det kan vara. Under 

humordefinitioner i den här studien valdes att bara beskriva bara några få 
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definitioner av humor som är relevanta för studien, men antalet definitioner 

är närmare etthundra, och fler sätt att se på humor kommer kanske att 

upptäckas eftersom det är så komplext. Dahlgren och Johansson (2015) 

skriver att ibland har en person som beskriver en uppfattning som beaktar fler 

aspekter av ett fenomen, och som relaterar dessa till varandra, en djupare 

förståelse än en som bara beskriver några aspekter av ett fenomen. En som 

bara beskriver några aspekter av ett fenomen kan då sägas ha en mer ytlig 

uppfattning om det. En pedagog som beskriver humorn som något som man 

både måste söka upptäcka och som man aktivt måste försöka skapa, och som 

något som kan vara en del av alla områden i förskolan skulle kunna sägas ha 

en djupare förståelse av fenomenet humor än en pedagog som endast ser 

humor som något som kan upptäckas utanför undervisningssituationer. Men i 

den här studien studeras pedagogernas sammanlagda uppfattningar om humor 

i förskolan, utan att de olika uppfattningarna jämförs med varandra på detta 

sättet. De sammanlagda uppfattningarna som kommer fram om betydelsen av 

humor i förskolan kommer att utgöra studiens utfallsrum.  
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4 METOD 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om betydelsen av 

glädje och humor för barns lärande och välmående. Studien är kvalitativ och 

har intervju som metod.  

4.1 Urval och Deltagare 

Till studien valdes respondenter ut från fyra förskolor. På en förskola valdes 

två respondenter från olika avdelningar ut för att få höra så olika 

uppfattningar som möjligt och för att informanterna inte skulle påverka 

varandra.  Fyra av respondenterna var förskollärare och en var barnskötare 

eftersom den här studien inte riktar sig enbart mot förskollärare utan vill 

undersöka pedagogers uppfattningar för att få en mer rättvis bild av hur 

pedagoger förhåller sig, vilket var syftet med studien. Det var fem 

respondenter som valdes ut då det blev hanterligt både tids och 

innehållsmässigt. Respondenternas ålder noterades inte då det inte ansågs 

relevant för studien. Vilken utbildning person hade och hur många år hen 

arbetat inom yrket antecknades, dock.  Men eftersom inga speciella 

kopplingar i resultatet hittades,  med tanke på hur många år någon arbetat 

eller utifrån vilken utbildning respondenterna hade, redovisas inte ålder eller 

utbildning i resultatdelen eller analysen.   

4.2 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer eftersom det bedömdes vara det 

bästa sättet att ta reda på pedagogernas uppfattningar om betydelsen av glädje 

och humor för barns lärande och välmående. Fördelarna med intervjuer är att 

man kan få information om vilka handlingar pedagogerna menar sig göra och 

vilka tankar som ligger bakom, när det är kopplat till ett visst fenomen man 

vill undersöka, jämfört med till exempel observation där man kan se 

pedagogernas handlande men inte kan veta deras tankar eller intentionerna 

bakom handlingarna (Christoffersen & Johannessen, 2012 ).   

 

Den intervjumetod som valdes var halvstrukturerade och tematiska så som 

fenomenografiska intervjuer beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). 

Genom intervjun och det fenomenografiska förhållningssättet försöker man 

få fram olika uppfattningar om de olika temana hos pedagogerna. Man 
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arbetar då utifrån ett mindre antal frågor,  så som i den här studien, och man 

ordnar frågorna med hänsyn till de olika teman man har tänkt att ta upp i 

intervjun. De teman frågorna berörde var utrymme, strategier, möjligheter 

och hinder i förbindelse med humor och glädje i förskolan. Frågorna var 

öppna och uppmuntrade informanterna att berätta och ge exempel. Den 

teknik man använder i halvstrukturerade tematiska intervjuer,  för att försöka 

få så rika svar från informanterna som möjligt,  kallas probing (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Probing, när den är verbal, består av uppföljande och 

utforskande frågor. Icke-verbal probing är när man försöker få informanterna 

att fylla på med information genom att nicka eller humma eller på annat sätt 

visa att man gärna lyssnar mer.  

 

4.3 Genomförande 

På de förskolor där intervjuerna skulle genomföras informerades rektorerna. 

Varje informant kontaktades också en tid före intervju och tid bokades. Vid 

själva intervjun satt vi på ett ostört ställe och jag visade dem 

informationsbrevet och läste även upp och förklarade om det för dem. Sedan 

lämnades det och samtyckesblanketten till informanten för underskrift. 

Informanten informerades också om att inspelaren inte var uppkopplad till 

internet och att inspelningarna och de transkriberade intervjuerna skulle 

raderas efter att det här arbetet godkänts. Intervjuerna tog från ca 30 min till 

en timme. Innan intervjun informerades också om att jag kom att förhålla mig 

ganska tyst och lyssnande,  så att de inte skulle uppleva det som obehagligt 

eller konstigt.  

Samtliga intervjuer spelades in på en inspelare som var offline och 

transkriberades sedan på en dator som inte heller var online.  De nedskrivna 

intervjuerna skrevs sedan ut och raderades från datorn igen innan den åter 

kopplades upp på internet.  

 

4.4 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades i detalj, inklusive skratt och pauser. De 

transkriberade intervjuerna blev sammanlagt tjugo sidor. Att skriva ner 

intervjuerna ordagrant hör till en fenomenografisk studie enligt Fejes & 

Thornberg (2015). Vid bearbetning av data följdes modellen som Dahlberg 

och Johansson(2015) beskriver. De utskrivna intervjuerna lästes upprepade 

gånger medan det antecknades om hur informanten valt att betona sina 

uppfattningar om betydelsen av glädje och humor för barns lärande och 

välmående. Sedan startade analysen med steg två, som kallas kondensation 
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enligt Dahlgren och Johansson (2015). Här skiljdes de  speciellt 

betydelsefulla uttalanden ut,  i passager som kunde vara några meningar till 

en halv sida. I steg tre jämfördes de olika passagerna för att hitta likheter och 

skillnader i materialet.  Fenomenografins  primära mål är att urskilja 

skillnader och variation mellan olika uppfattningar, men då måste man också 

hitta vad som är likheter. Som steg 4 grupperades  de funna skillnaderna och 

likheterna i grupper som relaterade med varandra.   I steg fem artikulerades 

kategorierna, vilket vill säga att kärnan i de olika kategorierna togs fram . 

Steg fyra och fem gjordes ett antal gånger tills kategorierna indelats på ett 

tillfredsställande sätt. Därefter kom det som kallas den kontrastiva fasen ( 

2015). Därefter granskades alla passager för att se om de kunde platsa i fler 

än en kategori för att få fram kategorier som är exklusiva, vilket vill säga att 

man får färre kategorier som är lite bredare. Resultatet som kom fram kallas 

enligt fenomenografin för ett utfallsrum. De rubriker som kom fram i min 

analys följde det tema som frågorna i intervjuerna var avsedda att besvara. 

Under rubrikerna utrymme, strategier, möjligheter, och hinder presenterades 

studiens utfallsrum, som består av de likheter och skillnader i pedagogers 

uppfattningar av humor och glädje som upptäcktes i den här studien. Det här 

sammanfattas i slutet på resultatdelen av den här uppsatsen. 

 

 

4.5 Reflexion och tillförlitlighet 

Studien är en kvalitativ fenomenografisk studie där metoden är kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer med ett fåtal informanter. Det här gör det svårt 

att säkerställa studiens reliabilitet eftersom den grupp informanter som valdes 

ut för studien är för liten för att man skall kunna dra några generella slutsatser 

om att deras uppfattningar kan representera allmänna uppfattningar. Även om 

man skulle använda en liknande intervjumetod, med liknande frågor fast med 

andra informanter kan man inte anta att man kommer att få likadant resultat 

eftersom man inte skulle intervjua de samma personerna och pedagogers 

uppfattningar kan skilja mycket mellan individerna. Även om studien skulle 

göras ett år senare, med de exakt samma informanterna skulle deras 

uppfattningar om betydelsen av det undersökta fenomenet ha ändrats så att 

studien skulle kunnat få ett annat utfallsrum. Däremot är studiens syfte och 

frågeställningar lämpad för kvalitativ forskning och den valda 

datainsamlings- och analysmetoder passar med studiens syfte och 

frågeställningar, och resultatet som kom fram besvarar studiens syfte, vilket 

betyder att forskningen som genomfördes kan sägas ge studiens validitet 

enligt vissa forskare (Fejes & Thornberg, 2015).  Men med tanke på studiens 

resultat utifrån de informanter som intervjuades kan studien sägas vara 
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trovärdig och tillförlitlig då studien har genomförts systematiskt och noggrant 

både när det gäller datainsamling och analys, något som kan utgöra kriterier 

för trovärdighet och tillförlitlighet enligt Fejes & Thornberg (2015). 

 Tre egenskaper sägs vara viktiga för att att det ska vara hög kvalitet på 

kvalitativ forskning och det är att forskaren måste ha stor tolerans för 

vagheten och tvetydigheter, hen måste också vara sensitiv för nyanser i 

materialet som samlas in och medveten om hur hens egna förkunskaper och 

intressen kan påverka hen. Hen behöver också vara en god kommunikatör för 

att kunna utföra intervjuerna på ett bra sätt och kunna skriva om det både för 

att själv kunna reflektera i processen och för att berätta för läsarna hur hen 

reflekterat och hur hen nådde resultatet (Fejes & Thornberg, 2015). Det här är 

egenskaper som säkert utvecklas under lång erfarenhet som forskare men 

som det har gjorts ansträngningar att arbeta mot i studien. Fejes och 

Thornberg (2015)  beskriver kvalitetskrav på kvalitativ forskning som 

perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Ett sätt att vara 

medveten om sina egna perspektiv och hur de kan påverka en som forskare är 

att reflektera över hur ens resultat är kopplat till ens eget perspektiv och hur 

forskningsprocessen gick till, vilket kallas reflexivitet. Det ska också vara  en 

harmoni mellan syfte, frågeställningar, analys, resultat och diskussion och när 

det gäller etiskt värde ska man hålla god forskningsetik (2015). Detta är 

också faktorer som begrundats och reflekterats och tagits hänsyn till i studien.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna informerades rektorerna. Det har också utformats 

samtyckesblanketter där informanterna fick skriva under (bilaga 3) ett 

intygande om att de ville vara med i studien.  På så vis säkerställdes att de 

förstod vad informerat samtycka innebär och vilka rättigheter de har i 

enlighet med GDPR och Vetenskapsrådets skrift God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017). De fick också insikt i vilka hänsyn jag tog för att 

följa dessa. Studien följer Vetenskapsrådets (2017) krav. Informationskravet 

och samtyckeskravet innebär enligt Löfdahl (2014) att man måste informera 

om informanterna om undersökning man tänker göra  och fråga dem som ska 

delta om de ger sitt samtycke, men även göra klart för dem att de kan dra 

tillbaka sitt samtycke när de vill. Om det gäller förskolor måste också 

rektorerna informeras och det gjordes gällande alla informanter. Både 

informationen och samtycket ska helst vara skriftligt och det är viktigt att det 

står kontaktuppgifter så informanterna kan ringa och meddela att de ändrat 

sig eller ställa frågor som kan komma upp. Viktigt är också att tänka på att 
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inte oavsiktligt kränka någon under forskningsprocessen, samt att ingen 

obehörig får ta del av informationen, och att man tänker på nyttjandekravet 

som innebär att datan endast ska användas för undersökningen man håller på 

med. Om man behöver spara dokumentation i form av bilder, ljudfiler eller 

texter ska det lagras på ett ställe där ingen kan komma åt det, och inte på ett 

moln på internet eller någonstans där obehöriga skulle kunna få tillgång till 

materialet, vilket också beaktats i den här studien där ingen information 

lagrats så att någon kunnat komma åt det.   

 

Studien följer även Vetenskapsrådets (2017) allmänna regler. Reglerna 

innebär att man talar sanning om forskningen man bedriver och medvetet 

granskar och redovisar utgångspunkterna för den.  Man ska också visa 

metoder och resultat öppet, och vara tydlig med om man har kommersiella 

intressen eller på något annat vis eget intresse som kan påverka studien. Man 

ska heller inte stjäla forskningsresultat,  och tänka på att bedriva forskningen 

utan att någon blir skadad på något vis (Vetenskapsrådet, 2017). Det är också 

viktigt att man håller god ordning på sin forskning och att man försöker vara 

rättvis om man bedömer andras forskning. Något annat som kan göras, är att 

så långt det är möjligt  ge informanterna konfidenialitet,   vilket innebär att ge 

de olika informanterna skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna. Det 

kan man göra genom att inte skriva personernas namn på intervjuerna utan 

istället koda personerna eller ge dem fiktiva namn, vilket gjordes i den här 

studien.  
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5 RESULTAT 

5.1 Resultat utifrån studiens frågeställningar 

 

Här sammanfattas intervjufrågorna utifrån de frågeställningarna som ställdes 

för att besvara syftet : att undersöka pedagogers uppfattningar om betydelsen 

av glädje och humor för barns lärande och välmående. Frågeställningarna 

var:  

• Vilket utrymme har humor och glädje i förskolans verksamhet?  

• Vilka strategier har pedagoger när de arbetar med humor i förskolan?  

• Vilka hinder och möjligheter upplever pedagoger i deras arbete med 

att höja humor och glädje i förskolan? 

De olika temana som frågorna i den här studiens intervju var avsedde att 

beröra var uppfattningen om humor och barn i förskolan med temana; 

utrymme, strategier, möjligheter och hinder. Här presenteras först frågan om 

vilket utrymme humor och glädje har för att sedan presentera strategier, följt 

av möjligheter, och sist presenteras vilka hinder pedagogerna upplever.   

 

5.2 Utrymme 

Alla pedagogerna ansåg att humor och glädje var ytterst viktigt i förskolan 

både för välmåendet och för lärandet. De flesta informanterna upplevde 

förskolan som en plats som präglas av humor och glädje. Alla betonar hur 

viktigt de anser att det är och beskriver hur de arbetar med att försöka höja 

humorn och glädjen i vardagen på förskolan.  De flesta berättar hur de 

medvetet försöker göra humor och glädje till en del av lärandet. Alla 

pedagogerna beskriver humorn och glädjen som en del av barnen som de 

måste ta hänsyn till för att kunna arbeta utifrån barnen och från ett 

barnperspektiv. Därför upplever alla pedagogerna att de har stöd i läroplanen 

för att arbeta med humor och glädje även om det inte uttryckligen står att 

humor skall vara en del av förskolans verksamhet i läroplanen. När en av 

pedagogerna frågades om om hon upplevde förskolan som präglad av humor 

och glädje, svarade hon att det till och med är med glädjen och humorn som 

verksamheten drivs framåt: ” Ja, men det gör den absolut. Det finns 

jättemycket glädje i det vi gör, det är så vi driver vår verksamhet framåt” 

(Personlig kommunikation, 13 december 2019). Däremot beskrev en pedagog 

att arbetslaget inte medvetet skapat någon strategi när det gällde humor och 

glädje då de inte tänkt på det på ”det sättet”, eftersom det inte står med i 

läroplanen. Men alla pedagogerna menade att de hade stöd i Läroplanen för 
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förskolan (Skolverket, 2018) eftersom den betonade att man ska utgå från 

barnen och barns intressen.  

 

5.3 Strategier  

Alla pedagogerna beskriver strategier de medvetet använder för att skapa och 

höja barns välmående och lärande på förskolan. 

 

Några pedagoger beskriver hur de använder humor som strategi för lärandet 

och välmåendet tillsammans med andra pedagoger och en hur det görs 

tillsammans med hela arbetslaget under planeringar.  När det gäller lärandet 

beskrivs humor som något som hjälper barnen att behålla intresse och som 

skapar intresse.  

 

En pedagog beskriver speciellt äventyrspedagogik som något som gör 

lärandet roligt, som en form för lärande och humor som kan planeras in av 

arbetslaget gemensamt. Flera pedagoger nämner att de klär ut sig för att 

skapa aktiviter tillsammans med barnen där de kommer på besök som 

utklädda, eller beskriver andra typer av rollspel som att de spelar upp ett litet 

drama för barnen för att skoja med dem. Pedagogen Carina berättar att hon 

och en annan pedagog nyligen skojade med barnen genom att den ena 

pedagogen hoppade upp i soffan och började hoppa, medan Carina låtsades 

upprörd och sa till barnen att nu fick de komma och säga till den andra 

pedagogen. Hon beskrev hur barnen skrattade mycket åt sådana skämt och sa 

att de gör liknande saker ofta. Genom att de vuxna tar initiativ till 

humorskapande som både vuxna och barn kan skratta åt menar Carina att 

barnen också lär sig att ha humor:   ” Och det tycker jag, då lär du barnen att 

ha humor ” (Personlig kommunikation, 9 december 2019).  

 

En strategi för att höja humorn och glädjen på förskolan uppges vara att 

skapa mycket utrymme för barnens egna fria lek, där pedagogerna upplever 

att barnen upplever mycket humor och glädje. Att pedagogerna aktivt leker 

med barnen betonas också som viktigt för att höja humorn och glädjen, och 

en pedagog menar att man inte slutar leka för att man blir gammal men att 

man blir gammal för att man slutar leka:  

 

Jag tror mycket på hur man är som pedagog. Har du ett lekfullt öppet sinne 

och en glädje för att jobba så syns det och då tror jag att det smittar. Så alla 

måste leka mer, det finns ett uttryck. Du blir inte…..hmmm….jag kan det på 

engelska…. (Skratt)…. du blir inte gammal för att du sluter leka…. nej, tvärs 

om ...(Skratt)… (Personlig kommunikation, 1 december 2019) 
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Flera pedagoger beskriver också hur de förhåller sig till misstag med humor 

och en pedagog beskriver att hon tror att barnen också lär sig att förhålla sig 

till misstag med humor och inte se sig på sig själv med för stort allvar, genom 

att se hur pedagogerna gör det.  

 

En strategi som pedagogerna beskriver är hur de använder humor bland annat 

i påklädningssituationer när barnen upplever det som jobbigt att klä sig. Här 

kan det hjälpa att skoja med barnen genom att sätta en strumpa på huvudet 

eller kittla någon lite under foten. En annan strategi är att de använder humor 

som en tröst eller avlednings strategi när de yngsta barnen är ledsna för att 

föräldrarna lämnat och barnet är för litet för att förstå förklaringar. Fler 

pedagoger använder sig av humor med ledsna barn för att bryta tillstånd som 

sorg eller ilska.  

 

Flera pedagoger beskriver hur de kan få bättre kontakt med barnen genom 

skämt och humor. En pedagog beskriver hur hon medvetet använder humor 

för att få bättre kontakt med föräldrar, och hon berättar också om hur 

föräldrar kommit och sagt att de är så nöjda då de ofta hör skratt när de 

kommer för att hämta barnen. En pedagog betonar att gemensamt skratt i 

barngruppen skapar gemenskap mellan barnen. Samtidigt betonar 

pedagogerna att det är viktigt att humorn är lämplig för den personen man 

skämtar med och i den situationen man befinner sig: 

 

Det kan en göra om ett barn är lite ledset. Då kan man sköja, inte alltid och 

inte med alla barn, det är inte lämpligt alla gånger. Men ibland ...eller om 

de är arga, då kan man säga… nu kommer jag och killar dig eller,.. man kan 

göra det i alla situationer , humor bryter ju väldigt mycket. Med föräldrar 

också. En förälder som du skojar med. Du får bättre kontakt. Men sen är 

det… man får vara försiktig också och inte skoja för mycket. Det är lite svårt 

ibland har jag märkt. (Personlig kommunikation, 9 december 2019) 

 

Humor till följd av gemensamt berättande mellan pedagog och barn nämns 

som källa till glädje och skratta av en pedagog. Att kreativitet och humor går 

hand i hand är något en pedagog framhåller, då hon betonar hur glada barnen 

blir av skapande verksamhet. Men bara en pedagog nämner det här 

sambandet mellan kreativt skapande och humor och glädje. Dans, musik och 

rörelse nämns också som en källa till glädje och humor. En pedagog 

beskriver hur hon leder rörelsestunder med barnen, med mycket skratt och 

glädje som följd.  

 

Att krascha saker, låtsas ramla, att riva torn är sådant som också nämns som 

utlösare av humor av pedagogerna.  
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5.4 Möjligheter 

Det är tydligt hur stor vikt pedagogerna lägger vid humor och glädje i 

förskolan både för dem själva och sin egen trivsel och för barnens trivsel, 

välmående och lärande. Möjligheterna uppgavs vara många för att höja 

humorn och glädjen i förskolan: tillåtande atmosfär, medvetet 

förhållningssätt på det positiva, medvetet skrattande åt barns skämt. Att man 

lägger upp strategier för vilken humor man ska tillåta och vilken man ska 

stoppa och att man som arbetslag har humor och trivs tillsammans uppges 

vara sådant som pedagogerna menar speglas mycket i barngruppen. Att man 

som vuxen har ett lekfullt utforskande sinne, har sitt barnasinne kvar så att 

säga, är något fler pedagoger också betonar, samt att man har förmågan att 

tänka nytt och vara flexibel. Att man intar ett barnperspektiv och fokuserar 

både på det man ska göra och det man har gjort på ett engagerat och positivt 

sätt med både kropp, röst och uttryck betonas av en pedagog som något 

särskilt viktigt för att höja humorn och glädjen hos barn och vuxna på 

förskolan. En pedagog beskriver hur hon letar efter det roliga och positiva i 

vardagen och lyfter upp det för barnen:  

 

Allt! Å vad mysigt! Nu ska vi gå in och sätta oss att äta! (Visar entusiasm och 

låter glad) Att du liksom tar det positiva runt varje grej man gör. Du tar inte 

det där tråkiga. Å Gud vad du är blöt nu när vi varit ute! Att man istället 

säger;  Gud vad roligt vi har haft ute i dag! (Carina visar entusiasm och 

glädje med röst, kropp och ansiktsuttryck).   Man försöker att finna det 

roliga i alla situationer. (Personlig kommunikation, 9 december 2019)  

 

5.5 Hinder  

Hinder uppges vara kollegor som är negativa eller sura och visar det med ord 

eller blickar,  vilket flera av pedagogerna menar tar ner humorn och glädjen. 

Om det inte är en öppen och tillåtande atmosfär eller om man följer rutiner 

för strikt blir det också svårt med humor och glädje eftersom mycket 

spontanitet kvävs tidigt då, berättar pedagogerna. Att vara flexibel och tänka 

nytt blir därför något som skapar utrymme för humor och glädje. Föräldrar 

som klagar på detaljer eller förstorar upp problem när personalen känner att 

de ger allt kan också ta ner arbetsglädjen och leda till negativ stress menar 

pedagogerna.  

 

Alla avbrott som hela tiden avbryter tiden pedagogerna har med barnen för 

att till exempel svara i telefonen, ordna med papper eller för att ta hand om 
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barn som behöver praktisk hjälp med något utanför den grupp man just då 

befinner sig i är något som också upplevs som hinder för att kunna vara i 

humoristiska glädjefyllda tillstånd med barnen. Pedagogerna beskriver hur 

det är svårt att skapa den goda stämningen eller gå in i leken och hitta tillbaka 

igen efter avbrottet. Om det varit fler personal och mindre barngrupper 

upplever pedagogerna att det skulle ha varit lättare att fokuserat kunna vara i 

samspelet.  En pedagog beskriver avbrott som hinder:  

 

Mer och mer har det blivit så mycket avbrott. Telefonen. Du ska det. Ha 

möte hit och dit. Det blir en frustration. Att sitta med några barn och prata 

och skoja men så måste du gå för något barn är på toa. För du blir avbruten 

hela tiden för vi har för många barn. Och det känner jag det är … det tar 

bort...en del av glädjen. Då måste en liksom finna tillbaka till den igen.  

(Personlig kommunikation, 9 december 2019)  

 

Ny personal hela tiden på grund av sjukdom, är ytterligare ett hinder som 

nämns, då pedagogerna menar att det skapar stress och tar ner förmågan att 

glädjas i vardagen. Om de vuxna blir stressade speglas det i barngruppen,  

eller det blir för stor oro i barngruppen kan barnen svårt att gå in i de magiska 

tillstånd av lek där humorn främjas menar en pedagog. 

 

 Humor som spårar ur så att lärobjekt inte får någon uppmärksamhet eller så 

att någon kan bli sårad är ytterligare hinder som nämns och där pedagogerna 

upplever att de också måste sätta gränser för barnens humor. Ironi upplevs 

vara ett hinder för glädje och humor eftersom det här är en sorts humor som 

förskolebarnen ännu har svårt att förstå, menar en pedagog som betonar att 

det är viktigt att humorn läggs på barnens nivå och aldrig sårar någon.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Under rubriken utrymme kan man se likheter i att alla pedagogerna ansåg att 

man har stöd i läroplanen att jobba med humor eftersom man ska utgå från 

barns intressen. Däremot var det några pedagoger som arbetade mer medvetet 

med det och planerade in det i aktiviteter tillsammans med arbetslaget. Andra 

menade att de inte tänkt på det på det sättet eftersom det inte står med i 

läroplanen. Under rubriken strategier beskrev alla pedagogerna strategier för 

att skapa och höja barns välmående och lärande. Humor beskrevs som något 

som skapar intresse och hjälper barnen behålla intresse i lärandesituationer. 

En som arbetade medvetet med humor tillsammans med arbetslaget beskrev 

att de använde äventyrspedagogik vilket ledde till mycket humor. Drama, fri 

lek och att pedagogerna leker med barnen beskrev också som strategier. Att 

medvetet förhålla sig till misstag med humor för att lära barnen att förhålla 
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sig till livet på ett humoristiskt sätt nämndes av fler. Påklädnings-situationer 

uppgavs som exempel där humor användes som strategi för att skapa mer 

tålamod.  Att använda humor  i tröstande syfte var också en strategi. Humor 

som en strategi för att skapa gemenskap både mellan barn och mellan barn 

och pedagoger togs också upp. Musik och rörelse som strategi nämndes bara 

av en. Bara en nämnde också skapande verksamhet som målande. En nämnde 

gemensamt berättande som en källa till humor. Under rubriken möjligheter 

beskrev pedagogerna möjligheterna som tillåtande atmosfär, medvetet 

förhållningssätt för att upptäcka och lyfta fram det positiva och roliga, 

medvetet skrattande åt andras skämt. Att gemensamt som arbetslag bestämma 

vilken humor man tillåter och inte tillåter och att arbetslaget visar humor 

gentemot varandra framför barnen lyftes också fram. Här kan man se att 

pedagogerna menar att de aktivt försöker skapa och upptäcka humor i 

vardagen på förskolan. Under rubriken hinder uppges kollegor med ett 

negativt förhållningssätt och för strikt följande av rutiner. Föräldrar som 

klagar, stress, ständiga avbrott, personalfrånvaro, ironi eller destruktiv humor 

nämns också som hinder.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Inledningsvis kom intresset för att studera vilket utrymme barnens humor 

fick i förskolan bland annat från en artikel av Vinje och Berger Nylund 

(2019). Författarna  frågade sig om barnens humor får nog med utrymme i 

förskolan eftersom det är centralt i barnkulturen och bidrar till att forma 

barnens spontanitet och uppfinningsrikedom. De menade att det är lätt för 

vuxna som inte har kunskap om barns speciella humor att stoppa den. 

Resultatet från min studie visar att de tillfrågade pedagogerna vill ta stor 

hänsyn till barns speciella humor och inte bara tolererar den men också aktivt 

försöker skapa utrymme för den att utvecklas och blomma på förskolan. 

Gränsen för när pedagogerna stoppar barnens humor är istället om humorn 

blir kränkande för andra barn, vilket alla pedagoger beskriver att de inte 

accepterar. De vuxna visar barnen medvetet ett humoristiskt förhållningssätt 

till misstag i vardagen och försöker medvetet göra förskolan till en rolig plats 

att vara på.  

I den svenska Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står inte ordet 

humor med. Inledningsvis ställdes därför frågan ifall förskolepedagogerna i 

svenska förskolor trots detta tar humorn på allvar utifrån att de ska utgå från 

en helhetssyn på barn och barns behov. Resultatet från studien visar att 

förskolepedagogerna tog humorn på allvar just utifrån en helhetssyn på barn 

och barns behov. Alla uppgav att de upplevde sig ha stöd i läroplanen för att 

arbeta med att höja humorn och glädjen på förskolan och inkludera det i 

verksamheten både för välmåendet och för lärandet, eftersom, uppgav de, det 

står i läroplanen att man ska utgå från barnens intressen. Däremot var det en 

pedagog som uttryckte att de inte gemensamt planerade strategier för humor 

eftersom det inte är något som står med i läroplanen. Det här kan tyda på att 

strategierna oftare är enskilda eller outtalade mellan pedagogerna än 

medvetet planerade när det gäller arbetslagen som helhet. Två av 

pedagogerna uppgav att de upplevde att de planerade in humor som arbetslag 

när de planerade lärande medan en planerade humortillfällen tillsammans 

med en annan pedagog. De andra två pedagogerna hade ett medvetet 

förhållningssätt till humor i förskolan och hade strategier men planerade inte 

in humor systematiskt tillsammans med arbetslaget. 

 Många av pedagogerna hade lagt märke till hur humor stärker samhörigheten 

mellan barnen på förskolan och en pedagog hade också lagt märke till att 

humorn och glädjen höjdes i förbindelse med kreativt skapande. En pedagog 
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ansåg att hon aktivt bidrog till att lära barnen att förhålla sig till livet genom 

sitt sätt att förhålla sig och planera in humor i vardagen. En pedagog hade 

också lagt märke till hur uppskattat det var av föräldrarna när de upplevde att 

barnen var i en miljö fylld av humor och glädje. Frågan inledningsvis var 

varför humor och glädje inte får särskilt mycket utrymme i styrdokumenten 

för förskolan och svaret kan vara att så det tas för givet eftersom man ska 

utgå från ett barnperspektiv och från barnens intressen.  

Som uppmärksammades under överskriften humordefinitioner menar Søbstad 

(2006; 1988) att humor är något som måste upptäckas och att det kan finnas 

mycket roligt runt oss utan att vi upptäcker det. Studien visar att många av 

pedagogerna också har det här förhållningssättet till humor och att de i sin 

vardag försöker upptäcka och lyfta fram det roliga i vardagssituationerna för 

barnen genom olika strategier. Dessa strategier verkar förskolepersonalen ha 

fått öga på och lärt sig genom sin erfarenhet och egna observationer med 

barnen för ingen av pedagogerna nämner att de läst någon forskning om 

barns humor i olika åldrar eller om strategier för att främja barns humor. 

Dock belyser förskolepedagogerna hur viktigt de anser att humor och glädjen 

är i förskolans verksamhet och det är något de också beskriver ha en 

avgörande påverkan på lärandet, välmåendet och hela atmosfären på 

förskolan. Kanske är det därför alla pedagogerna också har så stor kunskap 

om barns humor och glädje samt om strategier för att höja dessa.  

Søndergaard (2017) föreslår att vuxna borde lära sig att läsa ut vilken effekt 

humorn de ser har,  och lära sig se att ångest för social  uteslutnings håller på 

att bli ett problem där humorn är aggressiv för att snabbt kunna sätta in 

insatser för att förbättra de sociala relationerna. Flera av pedagogerna 

beskriver hur de stoppar barns eller vuxnas humor som sårar andra barn 

direkt de upptäcker det. Men att sådan humor kan uppkomma som en följd av 

att det finns ångest för social uteslutning i gruppen är inget som påpekas av 

pedagogerna, kanske för att detta inte är något som man kan se så uppenbart.  

Den groteska sidan av barns humor som beskrevs av Jennings-Tallant (2018), 

så som till exempel barns humor om bajs, beskrevs av pedagogerna i den här 

studien som något som tolererades och som pedagoger också använde sig av 

för att skapa glädje, skratt och intresse för lärandet och inte som något som 

pedagogerna satte stopp för om det inte riktades destruktivt mot något annat 

barn. Loizou (2004) fann i sin forskning att förskolor som var barncentrerade 

och lekbaserade kunde påverka barnens utveckling positivt  och den här 

inställningen verkade alla pedagogerna i den här studien stödja, då alla 

framhåll hur viktigt det var att utgå från barnen och deras humor och att ge 

utrymme för lek samt att aktivt delta i leken och vara lekfull som pedagog för 

att barnen skulle må bra och lära på förskolan. En av pedagogerna betonar 
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rörelsens betydelse för humorn och glädjen på förskolan men i övrigt 

betonades inte det, vilket i Løkkens (2000) studie visats vara särskilt viktigt 

just för de yngre förskolebarnen.  

En av pedagogerna beskrev ett stort fokus på humor och hade  lagt märke till 

att man kan förstärka glädjen genom att hålla utkik efter ögonblick av humor 

och glädje och återberätta det som händer för kollegor och barn. När man gör 

det med entusiasm, så som pedagogen beskrev, lyfter man upp händelsen 

både för barnen och de andra vuxna och gör den menings- och betydelsefull 

enligt Linder & Mortensen (2008). Det här, att hålla utkik efter humor och 

glädje och återberätta det, samt lyssna och visa uppskattning när andra 

berättar om sådan ögonblick, menar också  Søbstad (2006) är ett sätt att fånga 

upp humorn i vardagslivet som ökar chanserna att personerna runt oss ska få 

öga på och återberätta humorupplevelserna vid fler tillfällen. Bara en 

pedagog beskrev det här som ett medvetet sätt hon använde sig av dagligen 

för att höja humorn och glädjen på förskolan. Med ett större fokus på humor 

och glädje i styrdokumenten och införande i kunskap om barns humor och 

strategier för att höja humorn i utbildningen för de som ska arbeta i förskolan 

skulle sådana strategier kunna komma många fler pedagoger tillgodo. 

 Utbildning om humor och humorstrategier för pedagoger i förskolan är något 

Søbstad (2006) framhåller som viktigt. Han menar att det är märkligt att det 

finns så litet om glädje och humor i läroböckerna för de som studerar till 

yrken där de skall ha hand om barn, medan man får mycket information om 

de mörka sidorna av livet, som aggression, mobbing,  och andra faktorer som 

inte är bra för barn i deras uppväxtmiljö. Genom ökad kunskap angående vad 

som skapar lycka och glädje i livet kan vi ändra vårt fokus och 

förhållningssätt så att de ljusa sidorna i livet kan få större plats, menar han. 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för studien är ett  fenomenografisk perspektiv med 

kvalitativa, halvstrukturerade, tematiska intervjuer där varje informant 

studerades för sig själv. En annan metod som skulle kunnat användas för att 

undersöka pedagogernas kunskap om och strategier när det gäller humor och 

glädje på förskolan skulle kunnat vara gruppintervjuer med hela eller några 

pedagoger från arbetslaget på olika avdelningar för att få en större insyn i hur 

klimatet är i arbetsgruppen i förhållande till hur de beskriver sin medvetenhet 

och kunskap och sina strategier om humor. Ytterligare en annan metod som 

skulle kunnat användas är en kombination av observationer och intervjuer för 

att få fram strategier och förhållningssätt som pedagogerna inte är medvetna 

om,  och som de därför inte kan berätta om i intervjuerna. Men eftersom den 
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här studien fokuserade på att få fram enskilda pedagogers uppfattningar om 

studiens fenomen som var betydelsen av humor och glädje i förskolan 

passade den valda metoden, som var kvalitatitiva halvstrukturerade 

intervjuer. Metoden beskrivs också som bra för att få fram syftet på 

kvalitativa fenomenografiska studier, framhåller Dahlgren och Johannesson 

(2015).   

Intervjuer som metod har dock utmaningar som man också måste vara 

medveten om, till exempel att man som forskare kan tolka informantens svar 

fel eller annorlunda än vad informanten menat . En annan nackdel med 

intervjuer kan vara att informanterna till exempel ger sådana svar som de tror 

att de borde ge, eller som de tror att forskaren är ute efter, snarare än det de 

verkligen upplever. De uppfattningar man som forskare och intervjuare har 

kan dessutom färga hur man ser på informanternas svar och hur man tolkar 

dem och kan därmed påverka resultatet. Men det här har jag försökt att vara 

medveten om under både intervjuer och i tolkningsprocessen.  

6.3 Slutsatser 

När det gäller förskollärarens profession kan den här studien bidra till att 

belysa hur viktigt pedagogerna anser att humor och glädje är i förskolan, 

både för barnen och pedagogerna som arbetar där. Den kan också bidra med 

kunskap om hur man kan arbeta med det,  genom att den lyfter fram några 

exempel på hur andra pedagoger arbetat aktivt med att höja humorn och 

glädjen och belyser strategier och hinder. 

Studien visade att pedagogerna gav humor och glädje stor betydelse även om 

humor inte står med i styrdokumenten,  och att de ansåg att det är något de 

måste göra eftersom läroplanen skriver att man ska utgå från barnens behov. 

Till exempel står det i läroplanen: ” Utbildningen ska ta tillvara barnens egna 

erfarenheter, behov och det de visar intresse för ” (Skolverket, 2018, s 10). 

En pedagog uttryckte däremot att de inte gemensamt planerade strategier för 

humor eftersom det inte är något som står med i läroplanen. Det här kan tyda 

på att strategierna oftare är enskilda eller outtalade mellan pedagogerna än 

medvetet planerade när det gäller arbetslagen som helhet.  

 Studien visade att alla informanterna ansåg att betydelsen av glädje och 

humor för barns lärande och välmående var väldigt stor, att de som individer 

gav humorn stort utrymme, och att de var medvetna om olika strategier och 

hinder. Men ingen uppgav sig ha tagit del av forskning kring barns humor 

eller strategier för höjande av humor i förskolan, vilket kan tyda på att 

kunskapen pedagogerna hade var en följd av slutsatser de dragit från sin 
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erfarenhet. Frågan om de tagit del av studier kring barns humor eller 

strategier för att höja humorn och glädjen i förskolan ställdes heller inte i den 

här studien, vilket skulle kunna vara intressant att undersöka i en framtida 

studie.  

Det finns forskning om barns humor tillgänglig men forskning om hur 

utbildning av pedagogerna angående  barns humor och  humor-höjande 

strategier skulle kunna hjälpa pedagogerna eller arbetslagen på förskolor i 

praktiken finns däremot inte. Däremot har man studerat hur lärare som fått 

utbildning i att undervisa med humor kunnat påverka lärandet positivt, vilket 

gav goda resultatet (Banas,  Dunbar, Rodriguez,  & Liu, 2011).  Förslag till 

fortsatta studier av större omfång skulle därför kunna vara att studera hur 

förskolor höjs kvalitetsmässigt både när det gäller välmående och lärande om 

pedagoger i ett arbetslag praktiskt utbildades i humor-kunskap och om 

humor- höjande  strategier för förskolan. Man skulle kunna studera 

förskolans kvalitet när det gäller välmående och lärandet,  före och ett år efter 

pedagogerna undervisats i att aktivt och medvetet använda humor-strategier i 

verksamheten.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 intervjuguide 

1. Upplever du att förskolan präglas av humor och glädje?  

2. Vilka omständigheter och situationer i förskolan leder till humor och 

skratt? Ge exempel 

3. Hur använder du humor i samspelet med barnen och i vilka 

situationer?   

4. Vilka hinder finns det för humor och glädje på förskolan menar du? 

5. Vilka möjligheter finns det för humor och glädje på förskolan menar 

du?  

6. Har arbetslaget någon gemensam strategi när det gäller humor?  

7. Finns det stöd i läroplanen för att arbeta medvetet med humor och 

glädje i förskolan upplever du? Hur/vad?  
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Bilaga  2 
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln: 
Möjligheter och begränsningar pedagoger upplever i arbetet med humorn och 
glädjen i förskolan 
 
Jag heter Eva Gyberg Magnusson och skriver examensarbete på 
förskollärarprogrammet vid Karlstad Universitet.  
 
För att nå studiens syfte vill jag intervjua pedagoger om deras 
erfarenhet/uppfattning när det gäller möjligheter och begränsningar i arbetet med 
humor och glädje i förskolan.  
 
Intervjun beräknas ta trettio minuter till en timme. Det är viktigt att intervjun sker i 
en miljö där vi inte blir störda, på en tid och en plats du bestämmer. Intervjuerna 
spelas in med en mobiltelefon som inte är uppkopplat till något nät och 
transkriberas sedan till text utan att namn på den intervjuade står med. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att intervjuerna 
kommer att avidentifieras och behandlas enligt bestämmelser i Sekretesslagen. 
 
 Redovisning av resultat kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 
Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 
studerande och examinator, under en opponering samt i ett slutligt skriftligt 
examensarbete.Den förskola eller ort intervjun gjorts på kommer inte att nämnas. 
Inspelningen och texten, samt samtyckesblanketten,  förstörs direkt uppsatsarbetet 
godkänts och betyget har registrerats i Karlstad Universitets studieregister.  
 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange 
orsak, vilket då inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla 
uppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 
dem. 
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget 
har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta 
del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 
rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 
behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 
universitet är dpo@kau.se. 
 
 
 
Kontaktuppgifter  
Student: Eva Gyberg Magnusson, mail: evaguberg@hotmail.com 
Handledare: Alexandra Guseva, universitetsadjunkt, mail: alexandra.guseva@ 
kau.se   
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Bilaga 3 
 
Samtyckesblankett 
 
Samtycke till att delta i studien: 
 
Möjligheter och begränsningar pedagoger upplever i arbetet med humor och 
glädje i förskolan 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 
Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 
 
................................................ 
Underskrift 
 
 
................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum 
 
Kontaktuppgifter  
Student: Eva Gyberg Magnusson, mail:  evaguberg@hotmail.com 
Handledare: Alexandra Guseva, universitetsadjunkt, mail: alexandra.guseva@ 
kau.se   
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