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En studie om populärkulturens roll i förskolan 

Paula Krantz & Hanna Lindgren 

Sammanfattning 

Syftet med vår forskningsstudie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar kring 

populärkulturens roll i förskolan. Det sociokulturella perspektivet ansåg vi skulle hjälpa oss att på ett 

bra sätt belysa detta ämne. Utifrån den teorin valde vi att använda begreppen redskap, social 

interaktion samt stöttning för att analysera vårt insamlade empiriska material. Frågeställningar som vi 

har utgått ifrån i studien behandlar punkter om pedagogers uppfattning kring populärkulturella 

karaktärer i barns lek, vilket utrymme dessa intressen ska ges i verksamheten samt vilka eventuella 

möjligheter eller hinder som kan uppstå i arbetet med populärkultur. Metodvalet utgjordes av både 

intervjuer på plats i verksamheten samt intervju via e-post. Det var sammanlagt sju pedagoger som 

medverkade i studien. Resultatet som kommit fram ur analyserandet av datamaterialet belyser vikten 

av att arbeta med populärkulturen i förskolans verksamhet. Slutsatsen visar på pedagogens betydande 

roll i mötet med barnen och deras populärkulturella intressen samt vikten av att vara insatt och öppen 

för den värld som populärkulturen utgör för barnen. 
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Förord 

Vi vill passa på att tacka våra närmaste familjer och vänner som gett oss det utrymmet vi be-

hövt för att färdigställa denna uppsats. Ni har varit peppande under hela vår skrivarperiod och 

uppmuntrat oss till att blicka framåt. Även fast det inneburit att vi behövt skriva över jullovet 

och mellandagarna så fick vi ändå några dagar till att njuta och samla energi till slutspurten av 

denna utbildning. Vi vill självklart tacka vår handledare Anna Åkerfeldt som visat ett stort 

intresse för vårt arbete och gett oss konstruktiv kritik till hur vi kan färdigställa vår text. Sist 

men absolut inte minst vill vi tacka de deltagande informanterna från de olika förskolorna. 

Utan er hade vi inte kunnat göra denna studie om ett ämne vi fått upp ögonen för ännu mer. 

 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har båda varit aktiva och deltagit i alla moment under denna studie. Arbetet med texten 

delade vi upp för att effektivisera tiden på bästa sätt och vi har funnit det väldigt hjälpsamt att 

ta stöd av varandra och kunna bolla idéer om hur vi ska gå vidare i arbetet. Detta underlättade 

i genomförandet av intervjuerna och även vid transkriberingen av all insamlad data. 

Med hjälp av online-verktyget Google Docs har vi kunnat arbeta i samma dokument då vi bor 

på olika håll i Stockholms län. På detta sätt har vi alltid haft koll på vad den ena har skrivit 

och kunnat diskutera analys, kommentarer och övriga språkgranskningar tillsammans. 
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Inledning 

Under vår tid på Stockholms Universitets förskollärarprogram har vi fått möjlighet att erhålla 

praktiska yrkeskunskaper genom verksamhetsförlagd utbildning. Där blev det synligt för oss 

hur barnen intresserade sig för samt var influerade av den rådande populärkulturen. Barnen 

bjöd in oss vuxna till sin värld av favoritkaraktärer från filmer, böcker, musik, spel-appar m.m 

och vi har förstått att det finns en hel uppsjö av kultur riktat till barn som vi vuxna inte alltid 

uppmärksammar eller reflekterar kring. I och med dessa upplevelser har tankar och idéer 

väckts hos oss samt funderingar kring hur man kan lyfta barnens intresse och integrera det i 

förskolans verksamhet. Enligt Läroplanen för förskolan (2016) ska den svenska förskoleverk-

samheten till stor del utgå utifrån barnens erfarenhetsvärld och intressen vilket kan uppmunt-

ras via lek, socialt samspel, samtal och reflektion (Skolverket 2016, ss. 6–7). 

 

Vid ett flertal tillfällen har vi uppmärksammat pedagoger som aktivt använt sig av barnens 

populärkultur som utgångspunkt för att skapa lärandesituationer. Ett exempel på detta är hur 

en pedagog som använde laminerade urklipp på flera kända figurer, bland annat Elsa från fil-

men Frost, vid en matematisk aktivitet för att illustrera begreppet antal. Barnen mottog aktivi-

teten med stort intresse och nyfikenhet. Vi vill därför undersöka vilket utrymme som ges för 

barnens populärkulturella intressen i förskoleverksamheten samt vilken uppfattning pedago-

gerna har på arbetet med populärkultur i förskolan. Förskolans läroplan är tydlig med att för-

skolan ska ta tillvara på barnens intressen och vår utgångspunkt är att populärkulturen kan 

vara en del av barns intressen och att populärkulturen då ska bli insläppt i förskolan så att bar-

nens fritidsintressen och förskola möts.  

Det har blivit tydligt för oss under våra vistelser på olika förskolor att barn finner ett  

meningsskapande genom det sociala samspelet som råder i användandet av populärkulturella 

redskap i leken. Vi fascinerades av barnens lust att kunna försvinna in i en värld där de genom 

leken själva kunde transformeras med hjälp av leksaker och utklädningskläder. Att som barn 

leva sig in i en rollek bidrar till att få upptäcka sig själv genom en gestaltning av någon annan. 

Professor i socialpsykologi Lars-Erik Berg bekräftar lekens betydelse då han menar att den 

har stor betydelse för barns identitetsskapande (Richter 2012). I specifikt rolleken kan barnens 

gestaltande, av en populärkulturell figur, bidra med en bearbetning av upplevelser och ge en 

skjuts till egen personlig utveckling (Richter 2012). Fast (2007) menar att det inte finns några 

gränser för vad barn kan lära sig i nyttjandet av sina populärkulturella leksaker. Barnen tar 

reda på information genom att bläddra i kataloger, böcker, pratar med sina kamrater samt de-

lar en rad symboler med andra barn och får på så vis en social tillhörighet (Fast 2007, s.126)  

 

 

Bakgrund  

 

Barnen som växer upp i dag lever i allra högsta grad i ett mediesamhälle och möter ett allt 

större informationsflöde där populärkulturen visas i ett brett omfång från bland annat tv, film, 

internet, kläder, böcker och leksaker. Enligt färsk statistik från rapporten Svenskar och inter-

net skriven av Davidsson och Findahl (2016) så påvisas de stora förändringarna som har skett 

bland de yngre barnen under de senaste fem åren då internetanvändandet har gått allt längre 

ned i åldrarna (Davidsson & Findahl 2016, s.27). I rapporten framgår att tillgången till surf-

plattor har varit den bidragande orsaken till det ökande användandet bland förskolebarnen och 
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att ungefär lika många som använder internet dagligen använder även surfplattan dagligen 

(Davidsson & Findahl 2016, s.27).  

 

I artikeln Stötta barnens lek med figurer från Lärarförbundets tidning Förskolan frågar skri-

benten Elisabeth Richter om pedagoger hänger med i barnens mediekultur och om pedagoger 

inser att det finns ett värde i att engagera sig och ta tillvara på det intresse som väcks ur fasci-

nationen för populärkulturen (Richter 2012). I debatten syns olika röster kring barns medie-

kultur och bland annat menar barnkulturforskaren Margareta Rönnberg att det är viktigt med 

ett större engagemang kring barnkultur i förskolans verksamhet (Richter 2012). Vidare menar 

Rönnberg att detta byggs upp genom ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet (Richter 

2012). Det var förr vanligt förekommande att barnens intresse låg hos bokkaraktärer. Nu är 

det främst filmer samt tv-serier som regerar hos barnen (Richter 2012). Det stora utbudet av 

barnkultur idag kan ses som en utmaning för ett aktivt och aktuellt arbete kring ämnet. Förr 

bestod barns mediekonsumtion till största del utav ett barnprogram på tv som alla såg. I sam-

hället idag finns ett populärkulturellt överflöd som man ständigt har tillgång till. Detta kan 

göra att barnen inte lika lätt blir införstådda hos varandra i leken. Rönnberg styrker dock att 

detta inte har en signifikant betydelse då lekens grundregler alltid är detsamma (Richter 

2012). 

 

 

Populärkultur 

 

Begreppet populärkultur är något som förknippas med massmedier och kan betyda “folkligt” 

och omtyckt av många (Persson 2000, s.22; Lindgren 2009, s.33; Storey 2006, ss. 4-5).  

Denna term sägs stå för kulturproduktion främst inom film, tv, radio, litteratur och musik och 

konsumeras av människor i största allmänhet (Lindgren 2009, s.16). Begreppet populärkultur 

kan dock signalera både positiva och negativa egenskaper och beskrivs ofta som en kultur 

producerad för många människor (Fast 2007, s.99). Historiskt sett har de populäraste vuxen-

producerade kulturprodukterna fördömts för barn i termer av “skräpkultur” (Rönnberg 2006, 

s.171). Istället för den negativa benämningen “skräp” fick begreppet vid införandet av tv-

kanaler senare namnet “kommersiellt” och som idag smått börjat ersättas av “massmarknads-

kultur” (ibid. s.171). I motsats till skräpkultur föddes begreppet “kvalitetskultur” som inte 

ansågs vara TV-kompatibel (ibid. s.171). Idag benämns begreppet som finkultur och har sin 

plats till lika stor del i tv som i övriga medier. Till skillnad från skräpkulturen som sägs finnas 

i det kommersiella utbudet för barn har finkulturen i Public service-TV erbjudit och fortsätter 

att erbjuda material med fostrans -och folkbildningsinnehåll vilket går hem hos föräldrar 

(Rönnberg 2006, s.257). 

Inom termen av skräpkultur finner vi bland annat tecknade kortfilmer som enligt Rönnberg 

(2006) tilltalat de allra yngsta i över 50 år trots att vuxenvärlden ofta satt en “skräp”etikett på 

detta (Rönnberg 2006, s.256). Vad som även kan klassas som skräpkultur är där innehållet 

ofta är kaotiskt, orealistiskt samt ger vuxna en stämpel att vara korkade (Rönnberg 2006, 

s.255). Den här typen av innehåll är långt ifrån vad föräldrar anser att deras barn ska se och 

lära sig av pga. finkulturen som de själva är uppvuxna med. Barn har lätt att känna igen sig i 

de kommersiella programmens fräcka huvudfigurer som ofta gör uppror mot auktoriteter och 

testar gränser (Rönnberg 2006, s.256). I många av de kommersiella och extremt framgångs-

rika och kritiserade TV-serier finns dock ett djup med komplicerade relationer mellan unga 

män och en fadersgestalt (Rönnberg 2006, s.257). Detta ser Rönnberg (2006) i bland andra 

karaktären He-Man och filmerna Star Wars. I skräpkulturen ryms även olika leksaker som kan 
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verka riktat specifikt till pojkar eller specifikt till flickor. Dessa exempel är för pojkar “våld-

samma” leksaksvapen, actionfigurer och krigslekar medan riktade leksaker till flickor är Bar-

bie och “gulliga djur” (Rönnberg 2006, s.258). 

 

Begreppen finkultur respektive skräpkultur existerar enligt Rönnberg (2006) på grund utav 

vuxnas omdömen och värderingar kring vad som riktar sig till dem eller inte (Rönnberg 2006, 

s.172). Rönnberg (2006) menar att det handlar om vad vuxna anser är kvalitet för dem men 

snarare handlar det enligt Rönnberg om användbarhet utifrån det tilltänkta syftet med bruket 

av produkten (Rönnberg 2006, s.173). 

 

 

 

 

 

Tidigare forskning 
 

Det finns gott om nationell och internationell forskning som behandlar lärande med hjälp av 

redskap däremot finns begränsad forskning kring populärkultur som integrerad del i försko-

lan. Vi fann mest forskning från USA, Australien, Nya Zeeland och England som behandlade 

talet om pedagoger och deras arbete med barnens populärkulturella intressen i skola och för-

skola. Här nedan redovisas tidigare forskning som är kopplat till vårt forskningsområde. 

 

Internationella forskningsstudier har visat på att ett engagemang för populärkulturen hos barn 

kan förse dem med nyttig kunskap som tycks stimulera barns skrivande i skolan (Shegar & 

Weninger 2010, s.444, Hesterman 2011, s.86). I studien lyfter forskarna fram vikten av att 

pedagoger bör engagera sig för barnens populärkulturella intressen då alla inblandade kan ha 

användning av det som ett utvecklande element i skolan (Shegar & Weninger 2010, s.444). 

Även om mestadelen av forskningen allmänt diskuterat huruvida det ligger på pedagogernas 

ansvar att visa ett engagemang för barnens kulturella intressen så visar Trawick-Smith,Wolff, 

Koschel och Vallarelli (2015) på hur leksaker har stor betydelse i förskola och skola. Forsk-

ning kring leksakernas betydelse konstaterar att leksakerna kan göra skillnad i barnens lek och 

att de kan verka bra för problemlösning, social interaktion, kreativa uttryck och för verbali-

sering (Trawick-Smith et al. 2015, s.255). Författarna menar att det finns knapphändig forsk-

ning om vad leksaker har för effekt på barns lek. Detta även fast 90% av yngre barns lek in-

volverar leksaker. De menar att lärare har liten kunskap om detta och behöver ta viktiga beslut 

om vilka leksaker de ska förse barnen med i klassrummet (Trawick-Smith et al. 2015, s.249).  

 

I dagens samhälle är populära medier en del av barnens liv. Detta innebär att man som peda-

gog med fördel kan nyttja det tillfälle som ges för att skapa lärandesituationer i arbetet med 

barnens populärkulturella intressen. Mariana Souto-Manning och Detra Price-Dennis (2012) 

argumenterar i deras artikel om förskole- samt lärarutbildningens vinst i att kritiskt omdefini-

era medietexter så de kan anpassas och brukas i en förskolekontext. Pedagoger bör lära sig att 

omvandla barnkultur till redskap för ett undervisningssyfte (Souto-Manning & Price-Dennis 
2012, s.305). Att anta ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till media kan även generera 

andra viktiga teman och ämnen som exempelvis rör orättvisor eller ojämlikhet. Författarna 

nämner att det gjorts otaliga studier kring barnkultur och den viktiga roll som populärkulturen 
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har hos barnen. Trots all forskning så saknar populärkulturen legitimitet nog för att få bli en 

integrerad del i barns tidiga lärande (ibid. s.305). Barnens intresse kring populärkultur bör inte 

underskattas eller försummas. Författarna lägger fram ett förslag om att inkludera barnkul-

turen i läroplanen eftersom de anser att det ska bidra till att pedagoger uppmärksammar och 

börjar arbeta mer med populärkultur i verksamheten (ibid. s.305). Det finns enligt Souto-

Manning och Price-Dennis (2012) en stor betydelse i att låta barn få användning av sina kun-

skaper kring populärkulturen i förskolans verksamhet. 

 

I likhet med studien ovan har John Dickie och Mary Jane Shuker (2014) undersökt lärares syn 

på att föra samman barns kunskaper inom populärkulturen och in i skolans läroplan. Det vi-

sade sig att majoriteten av lärarna var övertygade om att populärkulturen kunde skapa möjlig-

heter för lärare och elever att effektivt skapa ett band mellan hemmet och skolans miljö. På 

samma vis som i Souto-Manning och Price-Dennis (2012) studie finns talet om att föra in 

populärkulturen i skolans läroplan som även lärarna var positivt inställda till. Dickie och Shu-

ker (2014) menar att denna positiva användning av populärkulturen kan stödja barns inlärning 

och skrivkunnighet samt förbättra metoder för bedömning (Dickie & Shuker 2014, s.38). Uti-

från studien gjord av Dickie och Shuker samt artikeln skriven av Souto-Manning och Price-

Dennis ser vi en tydlig koppling till viljan att låta den kunskap som barnen besitter kring po-

pulärkultur få ta plats och utvecklas i förskolan eller skolans värld. 

 

I en annan studie (Arthur 2001) visar det sig finnas ett bekymmer hos lärare och föräldrar 

gällande populärkulturella texter då de anser att dessa kan begränsa barnens kreativitet (Art-

hur 2001, s.302). De menar att när barnen tar sig an en viss karaktärsroll, exempelvis, Hulken, 

finns det en risk att sättet karaktären uttrycker sig på begränsar och understimulerar barnens 

utveckling i att lära sig om skrift och dialoger. Arthur (2001) menar att grundläggande delar 

hos karaktärer och handlingar från populärkulturen möjligtvis kan begränsa barns lek då dessa 

är förbestämda, med stereotyper av gott och ont, men det kan även uppmuntra till kreativitet 

(Arthur 2001, s.303). Arthur (2001) skriver vidare att det har påträffats en gemensam refe-

rensram som kan möjliggöra för barn att bli kreativa, lägga till egna innehållsbaserade detaljer 

och vidareutveckla handlingen i berättelser. Istället för att leka eller spela en förutbestämd 

berättelse så förnyar, improviserar och omtolkar barn handlingen till sitt egna och vad de vill 

att det ska vara (Arthur 2001, s.303). Vidare menar Arthur (2001) att en integration av var-

dagliga texter, även från populärkulturen och digitala texter, samt texter på ett annat språk 

möjliggör för barn att få kunskaper om sin identitet och vad texterna skapar för tankar (Arthur 

2001, s.306). 

 

I motsats till Arthurs ståndpunkt kring integrerade populärkulturella texter i skolan visar 

Henward (2015) i sin artikel på att specialister inom småbarnspedagogik inte ser högt på po-

pulärkultur, framförallt inte leksaker och idéer som är kopplade till tv-serier och filmer (Hen-

ward 2015, s.208). Författaren skriver vidare att populärkulturella media ses som en distrakt-

ion i klassrummet, något som gör att barn har svårt för att fokusera på det önskvärda utbild-

ningsinnehållet samt på de leksaker som skolan och förskolan erbjuder barnen, t.ex. arbete 

med material i trä, modellera och målning (ibid. s.208). Henward (2015) problematiserar lä-

rarnas maktposition då det är deras röster som är mest priviligierade och överordnade att för-

stå vilken effekt media har på barnen. Barnens röster och förståelse är mindre viktigt enligt 

studien (Henward 2015, s.208). 
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Även i Edwards (2016) studie som forskat kring populärkultur i förskolan visar det sig vara 

svårt för pedagoger att förstå hur de på bästa sätt använder sig av dagens teknik, digitala me-

dier och populärkultur för att skapa en bra lärandesituation för barnen (Edwards 2016, s.513). 

Med s.k. webb-kartläggning (eng. web-mapping) som användes i Edwards (2016) studie blev 

det dock möjligt för pedagogerna att få fatt i och öppna upp för ett djupare fokus kring bar-

nens intressen i hemmet snarare än i verksamheten. Det gav en inblick i hur barnen i leken 

hade influerats av populärkulturens karaktärer genom exempelvis tv-tittande, användning av 

leksaker och utklädningskläder. Pedagogerna kunde med webb-kartläggningens hjälp förstå 

och fånga upp vad barnens intressen handlade om för att sedan bygga vidare på det i förskolan 

(Edwards 2016, s.524). Edwards har även fokuserat på barns lek i samtiden genom det nya 

konceptet ”web-mapping” och hon hävdar att det behövs nya sätt att se på leken och att man 

genom att använda detta verktyg kan hitta nya ideér till att integrera bland annat populärkul-

turen i förskolan (Edwards 2016, s.516) Webb-kartläggningen som verktyg påverkade lärar-

nas sätt att planera för lek-baserat lärande på ett givande och positivt sätt (Edwards 2016, 

s.525). Det handlar om att med tydlig avsikt bygga vidare på, samt utvidga, barnets erfaren-

heter och lärande ur ett redan befintligt intresse (Edwards 2016, ss. 525–526). 

 

I Lee’s (2013) studie undersöks hur pedagoger uppfattar användningen av populärkultur i 

undervisningen. Fokuset i studien ligger kring de möjliga orsaker som skapar negativa upp-

fattningar om att använda populärkultur (Lee 2013, s.87). Populärkulturen har visat sig vara 

extra inflytelserikt för att utbilda barnen kring värderingar, roller och ideal (ibid. s.87). I sin 

studie ville Lee få en detaljerad bild kring informanternas tankar, attityder och känslor kring 

ämnet var vid hon valde att göra en tolkande forskningsansats med intervju som metod (Lee 

2013, s.88). Resultatet av intervjuerna visade på lärarstudenternas bristande kunskaper kring 

hur de skulle kunna arbeta med populärkulturen i klassrummet (Lee 2013, s.90). Majoriteten 

av svaren handlade om att de kände sig obekväma, hade svårt att planera samt att de inte fått 

lära sig i utbildningen hur man ska förhålla sig till populärkulturen. På grund av denna brist på 

stöd så förstärktes en negativ hållning mot att använda populärkulturen som en del i undervis-

ningen (Lee 2013, s. 91). De studenter som ville pröva på att arbeta med populärkulturen rös-

tades ner av kollegor (Lee 2013, s.92). Trots att en stor del av de medverkande i studien för-

stod den enorma inverkan populärkulturen har på barn så var de flesta överens om att de inte 

kunde tänka sig att överväga en sådan undervisningsform (ibid. s.92). Resultatet av studien 

visade på att lärare utan tidigare erfarenheter tenderar att hålla sig till redan uttänkta format 

för undervisning hellre än att själva utforska och planera en ny studieplan (Lee 2013, s.95). 

Lee framhåller att lärare som undervisar på lärarutbildningar bör skapa kurser i nya ämnen 

som bland annat populärkultur för att öka möjligheten till att öva och utforska som student 

(ibid. s.95).  

 

Mer forskning kring att integrera och använda populärkulturen i förskola och skola belyser 

vikten av att arbeta med barnens intressen och se detta som ett utmärkt tillfälle för lärande 

situationer samt som en viktig källa för att stötta barnens kunskaper och förståelser (Hesterm-

an 2011, s.94, Hedges 2011, s.29) 
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Syfte och frågeställningar  

I Bakgrund belyste vi hur barn i allra högsta grad växer upp i ett mediesamhälle och möter ett 

allt större informationsflöde från bland annat tv, film, internet, kläder, böcker och leksaker. 

Enligt den färska statistiken vi presenterade från en rapport (Davidsson & Findahl 2016) påvi-

sades de stora förändringarna som har skett bland de yngre barnen under de senaste fem åren 

då internetanvändandet har gått allt längre ned i åldrarna (Davidsson & Findahl 2016, s.27). 

Den gemensamma nämnaren för den tidigare forskning vi presenterat behandlar huruvida pe-

dagoger å ena sidan anser att det är viktigt att integrera barnens intressen, så som populärkul-

turen, in i verksamheten i förskolan samt skola då det är viktigt att lära av och arbeta utifrån 

barnens kunskaper och förståelser. Å andra sidan belyser tidigare forskning att merparten av 

pedagoger finner det svårt att arbeta med ämnet då de känner sig obekväma och har svårt att 

planera kring och få in populärkulturen in i undervisningen. Sammanfattningsvis visar detta 

på att trots all forskning så saknar populärkulturen legitimitet nog för att få bli en integrerad 

del i barns tidiga lärande. 

 

 

Ur dessa problematiseringar är syftet med vår studie att undersöka pedagogers uppfattningar 

kring populärkulturens roll i förskolan.  

 

Följande frågeställningar som vi utgår ifrån är: 

 

 Vad är pedagogernas uppfattning om populärkulturella karaktärerna i barnens fria lek? 
  

 Vilket utrymme tycker pedagogerna att barnens populärkulturella intressen ska ges i 

förskoleverksamheten? 

 

 Vilka möjligheter och hinder uppfattar pedagogerna att det finns i arbetet med popu-

lärkultur i förskolan? 

 

 

 

 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Här nedan skriver vi fram de centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet vi valt att 

använda för att analysera resultatet av vårt insamlade material. Vi gör även en kort beskriv-

ning av varför vi anser att just detta perspektiv passar för vår studie. Utifrån det sociokultu-

rella perspektivet och dess fokus på vikten av samspel och relationer har vi valt att skriva 

fram begreppet social interaktion. Vi skriver även fram begreppen redskap och stöttning (eng. 

scaffolding) som går att relatera till barnens populärkulturella intressen i förskoleverksamhet-

en. Begreppen har sin egna betydelse och sin egna plats i perspektivet men vi kan ändå se hur 



10 

 

alla begrepp länkar in i varandra.  

 

Det sociokulturella perspektivet anses ha sin teoretiska utgångspunkt från Lev Vygotskijs 

(1896–1934) filosofi och är idag företrätt av Roger Säljö. Enligt det sociokulturella perspekti-

vet är en institution som förskolan en “handlingens skola” och därför anser man i perspektivet 

att pedagogerna i den miljön bör skaffa sig kunskaper om den specifika praktiken för att 

kunna handleda barnen på bästa sätt (Lindqvist 1999, s.73). Men enligt perspektivet krävs det 

även av barnen att vara aktiva på samma sätt som pedagogerna och miljön är aktiva. Inom 

perspektivet ser man därför på relationen mellan människor, miljön och kulturella praktiker 

som dynamiska och beroende av varandra. Då lekens betydelse är viktig och ses som en nöd-

vändighet i detta perspektiv kan vi dra kopplingar till barnens lek med deras populärkulturella 

intressen i förskolan (Lindqvist 1999, s.61). Vi anser därav att vårt valda perspektiv kan ge 

oss verktyg för att tolka materialet i vår intervjustudie. I vår studie inriktar vi oss främst på 

Säljös tolkning av det sociokulturella perspektivet. 

 

Trawick-Smith,Wolff, Koschel och Vallarelli (2015) ser att populärkultur ofta handlar om att 

barnen använder olika karaktärer som kan härröras från populärkulturen, även leksaker, ut-

klädningskläder och liknande. Dessa kan ses som kulturella redskap. Redskap är vad männi-

skor historiskt sett utvecklat för många olika praktiska verksamheter (Säljö 2005, s.27). Där-

för talar man i det sociokulturella perspektivet om att redskap är vad som kommer ifrån män-

niskans och samhällets kultur. Inom begreppet ingår de s.k. fysiska redskapen som kan vara 

kläder, brädspel, olika slags leksaker, lärplattor med mera. De fysiska redskapen och arrange-

mang som man hittar på förskolan kan bland annat bestå av de fysiska rum för lek och sam-

ling, leksaker och lekredskap, bilder, böcker, datorer och andra medier som finns tillgängliga i 

verksamheten (Säljö 2005, s.47). I hemmet kan även tv, radio, möbler, köksredskap och klä-

der räknas till de fysiska redskapen. 

 

I samspelet med dessa typer av redskap tillgodogör vi oss delar av samhällets kollektiva erfa-

renheter (Säljö 2005, s.33). Inom ramen för begreppet redskap ingår även de redskapen vilket 

bland annat är tecken, språk och symboler. Det går att diskutera kring hur dessa två olika ty-

per av redskap inte fungerar utan den andre men vi har valt att enbart fokusera på de fysiska 

och kulturella redskapen för vår studie. En mängd fysiska redskap finns inom populärkulturen 

som är riktat till barn i olika åldrar och vårt intresse ligger därför i att försöka få svar på hur 

pedagoger anser att det är möjligt att arbeta kring dessa utifrån ett lärandeperspektiv. Att barn 

lär sig i interaktionen med redskap tar man fasta på i det sociokulturella perspektivet. 

 

Stöttning (eng. scaffolding) är de stödet barn får i sin inlärningsprocess genom guidning d.v.s. 

stöttning av en pedagog. I början av inlärningsprocessen får barnet ett stort stöd från pedago-

gen som efter ett tag avtar då barnet klarar allt mer på egen hand (Westlund 2009, s.23). 

Stöttning kan ske i två typer av förhållanden, ett asymmetriskt respektive jämlikt. I ett asym-

metriskt förhållande ingår en vuxen samt ett barn. För vår studie skulle en sådan stöttningssi-

tuation kunna utspela sig vid en konstruktions-aktivitet där pedagogen bygger med Lego till-

sammans med barnet. Om barnet fastnar och tycker att det är svårt kan pedagogen hjälpa vi-

dare genom att inflika med sina tankar kring hur de kan lösa uppgiften. Det bidrar till att bar-

net får en ny förståelse och utvecklas i sitt eget tänkande för hur man kan lösa liknande upp-

gifter. I det jämlika förhållandet är det istället barn som i kommunikation med varandra får en 

djupare förståelse för hur de kan lösa eventuella svårigheter i konstruerandet med Lego. 
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Proximal utvecklingszon är nära knutet till begreppet stöttning men vi har valt att inte an-

vända det begreppet för att analysera vårt datamaterial. Utifrån informanternas utsagor kan vi 

skönja en antydan till vad begreppet proximal utvecklingszon innebär men då vi inte hade 

möjlighet att observera detta i praktiken, med fältstudie som metod, väljer vi att inte analysera 

datamaterialet utifrån det begreppet. 

 

Mycket inom förskoleverksamheten bygger på en social interaktion bland annat i det vardag-

liga mötet mellan pedagog och barn. I en social interaktion prövas olika tankar och fundering-

ar mot varandra i sammanhang där man tänker tillsammans. Begreppet kan förstås som det 

centrala elementet i lärande och kunskapsutveckling (Säljö 2005, s.225). Människan formas 

som tänkande varelser och genom interaktion tar vi till oss nya sätt att tänka, kommunicera 

och agera (Säljö 2005, s.41). I samspelet med pedagoger och andra barn utvecklar man som 

individ nya förmågor. I förskolan stabiliseras en social interaktion där man lär sig om kom-

munikativa mönster, allt ifrån hur man hälsar, tackar, interagerar och samtalar (Säljö 2005, 

s.46). Det här går att se i vardagliga situationer som vid samlingen, under aktiviteter, i hallen 

eller under lunchen. 

 

 

Metod 

Vi valde intervju som forskningsmetod. Intervjun ger tillgång till information kring andra 

människors upplevelser, erfarenheter och tankar i ett samtal om ett visst tema (Dalen 2015, 

s.14). I denna uppsats ligger vårt intresse i att undersöka pedagogernas tankar och uppfatt-

ningar kring ett specifikt fenomen vilket denna metod ger tillgång till. Därav valde vi att an-

vända oss utav intervju som huvudmetod för att samla in kunskap kring vårt forskningsämne. 

Formen på intervjun kan te sig väldigt olika beroende av den målgrupp man valt eller de tema 

man fokuserat på (ibid. s.14). För vår del innebär detta att vi anpassade intervjusituationen 

med att visa bilder med populärkulturella karaktärer för att kunna öppna upp för samtal kring 

vårt tema. Bilderna kan ses som ett stöd, en utgångspunkt samt ett konkret sätt att styra upp 

och underlätta i intervjusituationen (Sverrison 2015, s.200).  

 

Denna idé har kommit och kallats “fotoelicitering” eller enklare sagt bildintervju (Sverrison 

2015, s.200). Informanten blir under den här metoden aktiv och medforskande då vi skapar 

information i ett samarbete där båda parter spelar en viktig roll. Vi hade som utgångspunkt att 

skapa en intervjusituation som bidrog till ett givande samtal och en fokuserad diskussion 

kring redskapen på bild. Den kvalitativa forskningens intervjuform bygger på att nå insikt och 

förståelse för fenomen eller situationer i människors verklighet (Dalen 2015, s.15). Att an-

vända sig av bilder som visuella redskap förutsätter en redan given interaktion då de instink-

tivt fyller oss med åsikter och tankar (Sverrison 2015, s.201). I vår studie använde vi oss av 

ett noga utvalt bildmaterial, ett antal bilder som vi valt ut som vi ville att informanterna skulle 

diskutera kring samt kommentera. Bildmaterialet bestod av två pappersark som var uppdelade 

med två bilder var föreställande Mamma Mu och Nemo respektive Elsa i Frost samt Spindel-

mannen.  
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Intervju som metod kräver förberedelse och planering innan själva intervjun kan utföras. 

Formen på intervjun kan variera brett från ostrukturerade intervjuer till djupintervjuer eller 

fokusgruppsdiskussioner (Eriksson-Zetterquist 2015, ss. 37–38). Det som dock är gemensamt 

för användandet av kvalitativa intervjuer är att det finns en frihet kring att göra på olika sätt så 

det kan anpassas efter den egna forskningen med till exempel ordningen av frågeställningar. 

Den semistrukturerade intervjuformen passade bäst in för att undersöka vårt forskningsom-

råde. En metod med fokus på en diskussion kring ett redan specificerat område (Dalen 2015, 

s.34). Tanken var då att vi kunde frångå att göra en stel standardiserad intervju mot en mer 

ledig och fri form med en central utgångspunkt i vårt ämne (Eriksson-Zetterquist 2015, s.38). 

Forskarrollen krävde därav att vi var aktiva under samtalets gång med nya frågor att diskutera 

kring ämnet. En utarbetad intervjuguide är ett krav om man ska utföra en semistrukturerad 

intervju. I guiden ska relevanta frågor och teman kopplas till studiens centrala områden. Inför 

denna uppgift kan man använda sig av “områdesprincipen” (Dalen 2015, s.35). Den principen 

innebär att man i de inledande frågorna inte går så hårt åt de teman som ska belysas utan star-

tar med vardagliga frågeställningar som får informanten att slappna av. Därefter kan frågorna 

bli mer specificerade mot målet med studien till att återigen bli mer öppna och generella mot 

intervjuns slut. Tekniskt hjälpmedel som inspelningsutrustning är att föredra vid en intervju 

då det är extremt viktigt att få med informantens egna korrekta uttalanden. En förfrågning om 

önskan att få spela in samtalet ska naturligtvis föregå.  

 

Dagens tekniksamhälle möjliggjorde för oss att även använda en annan form av metod. För 

vår del blev det till en stor fördel att kunna använda oss av e-post som hjälpmedel för att 

åstadkomma tre intervjuer då vi fann det svårt att få till ett möte med en specifik förskola (Er-

iksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.39). 

Val av metod 

Intervju som metod lämpade sig bra för att få fatt i det vi ville undersöka utifrån våra fråge-

ställningar i studien. Intervju som forskningsmetod är perfekt lämpad för att användas till 

forskning som kräver att man får fram information kring personers upplevelser, tankar och 

känslor kring ett specifikt ämne (Dalen 2015, s.14). Formen på intervjun kan variera från att 

bland annat vara informell och öppen till ett mer strikt format som i strukturerade alternativt 

fokuserade intervjuer (Dalen 2015, ss. 14,34). I vår studie lämpade det sig bäst med en semi-

strukturerad intervjuform på grund av att vi ville kunna ställa öppna frågor kring pedagoger-

nas arbetssätt och uppfattningar kring ämnet populärkultur. Vid intervjusituationen valde vi 

övergripande frågor till en början för att sedan gå in djupare inom vårt forskningsområde. 

Intervju som metod innehåller flera delar att förhålla sig till i arbetet kring intervjun som är 

planering, genomförande, transkribering samt analysering av det färdigställda materialet (Er-

iksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.35).  
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I och med att vi valt att göra semistrukturerade intervjuer kunde vi på olika sätt variera hur 

många frågeformuleringar vi ville ha vid intervjusituationen och i vilken utsträckning vi ville 

komplettera med fler öppna frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.38). Vi kunde även 

välja i vilken ordning vi ställde olika frågor och på så vis anpassa frågorna utefter hur 

situationen såg ut och därmed få svar på andra frågor (ibid. s.38). Med intervju som verktyg är 

det lätt att på kort tid kunna höra med flera personers reflektioner kring ett samhällsfenomen 

som i vårt fall är populärkultur (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.53). I en intervju kan 

de deltagande personerna berätta hur de gör i praktiken i arbetet med populärkultur och de kan 

även berätta vilka upplevelser och erfarenheter de har av det. Intervju som metod 

möjliggjorde för oss att samla in något av de intervjuades språkbruk, normer och emotioner 

(Ibid. s.53).  

 

En svaghet i metoden är att intervjun på ett vis är ett resultat av ett samtal som är kopplat till 

en viss plats och ett visst tillfälle (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.54). Intervjun har 

även en tendens till att enbart kunna visa upp en begränsad bild vilket är viktigt att beakta som 

forskare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.53). Det är därav fördelaktigt att i valet av 

intervju som forskningsmetod komplettera med ytterligare metoder för att få ett större 

perspektiv på studiens ämne om det finns tillfälle att kunna göra detta. Det fanns ingen 

möjlighet för oss att i vår studie kunna lägga till ytterligare en metod men det hade varit att 

föredra då bara en metod inte kan fånga upp en komplett bild av verkligheten. 

 

Det problematiska med intervju som metod är att man som intervjuare kan ställas inför ett 

antal etiska dilemman (Dalen 2015, s.9). De vanligaste sker i samband med val av informan-

ter, i intervjusituationen eller när forskningsresultaten ska redovisas (Dalen 2015, ss. 

13,20,24). Metodologiska problem för forskare som kan förekomma i en studie är exempelvis 

stigmatisering och solidaritetsproblem. I forskningsprojekt som rör en minoritetsgrupp alter-

nativt enskilda personer eller grupper som lätt kan identifieras finns fara för stigmatisering 

(Dalen 2015, s.20). Därav är det viktigt att man som forskare i en sådan situation reflekterar 

kring studiens intentioner och är vaksam över de eventuella effekter en publicering av materi-

alet kan få. Beträffande solidaritetsproblem kan detta uppstå då forskare själva är berörda av 

studiens tema vilket kan få konsekvenser för studiens resultat med eventuellt styrning och att 

forskarna inte kunnat se objektivt på ämnet (Dalen 2015, s.22). Makten ligger hos oss som 

forskare när vi har tolkningsföreträde i analysdelen (Dalen 2015, s.23). 

 

Dessa metodologiska problem blev inte påtagliga för oss som forskare under studiens gång då 

vår studie inte behandlade känslig information som verkade utpekande. Bortsett från det fak-

tum att vi inte stötte på dessa problem i vår studie så är det viktigt att allmänt visa hänsyn till 

de berörda i studien samt vara medveten om det ansvar man har som forskare under hela 

forskningsprocessen. 
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Urval och avgränsningar 

I vår studie är vi intresserade av att genomföra intervjuer med pedagoger för att ta del av deras 

tankar kring barnens populärkultur i förskolan. Vi sökte aktivt efter förskoleverksamheter på 

nätet med hjälp av sökord som var relaterade till vårt ämne. Googles sökmotor användes och 

några av våra sökord var “pågående arbete, populärkultur samt Stockholm”. Vårt mål var att 

försöka få tag i de förskolor som var insatta och dagligen arbetar med barns populärkulturella 

intressen. Fem förskolor valdes ut men endast två förskolor hörde av sig tillbaka med intresset 

av att vilja delta. Efter att vi fick svar från de olika förskolorna, rättare sagt cheferna, som vi 

mailat ut förfrågningar till slussade de oss vidare till de pedagoger som kunde tänka sig att 

ställa upp i vår studie. 

 

Då vi båda bor inom Stockholms län resonerade vi kring effektivitet och den tidsaspekt vi 

hade för uppsatsen. På grund av det skälet valde vi de förskolor vi på ett snabbt sätt kunde 

besöka om de ville ställa upp i vår studie. Vi behövde även hålla oss inom den tidsram som 

var utsatt för att genomföra intervjuer samt för att hinna lägga upp arbetet och bearbeta det 

insamlade materialet. Väl på plats under första intervjutillfället föreslogs av informanterna 

flera tänkbara intressenter för oss att intervjua likt ett snöbollsurval (Hjalmarsson 2014, 

s.158). För att utöka vår insamling av material krävdes ytterligare en metod i form av e-

postintervju. Även där valde vi informanter med koppling till arbete med populärkultur i för-

skoleverksamheter. 

I vår resultatdel har vi valt att lyfta fram olika citat i analysen av vårt transkriberade material 

med förhoppning att i den sammanfattande texten förstärka eller poängtera enskilda informan-

ters utsagor. 

 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 
 

Vi har valt att intervjua förskollärare, barnskötare, chefer och andra pedagoger eftersom att vi 

är intresserade av att lyssna till alla pedagogers uppfattningar kring arbetet med populärkultur. 

Vi har därför inte gjort någon skillnad i de olika befattningarna som finns. Att redovisa kön, 

ålder, utbildning och så vidare har heller inte varit relevant för vår studie. De pedagoger vi 

intervjuade var samtliga insatta och arbetade eller hade arbetat med någon typ av populärkul-

tur i förskolan. Detta gäller både de fysiska intervjuerna samt intervjuerna via e-post. 

 

Under de fysiska intervjutillfällena började vi med att visa två utskrivna papper med bilder 

föreställande två populärkulturella figurer på vardera blad. Motiven på papprena var Mamma 

Mu och Nemo från “Hitta Nemo”-filmen, Elsa från Frost-filmen samt Spindelmannen. Vi 

valde detta upplägg då vi ville få en “mjukstart” på intervjun genom att visa bilder som öpp-

nar upp för ett samtal kring vårat ämne. Mamma Mu och Nemo kan enligt oss ses som “fin-

kultur” medan Elsa och Spindelmannen mer ses som “skräpkultur”. Vi var intresserade av att 

se om pedagogerna skulle resonera kring något av kultur-begreppen samt om de själva uppfat-

tade att karaktärerna tillhörde begreppen. Det gjordes ingen markering från vår sida att samta-

let skulle leda mot varken fin- eller skräp-kultur. 
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Mamma Mu är en karaktär som finns i många böcker och filmer där hon och hennes vän Krå-

kan gör upptäckter i närmiljön på bondgården. Nemos karaktär är en nyfiken clownfisk som 

visades på film. Elsa i Frost har en superkraft och är en väldigt omtyckt karaktär. Spindel-

mannen är en superhjälte-karaktär som bekämpar orättvisor. 

 

För e-postintervjuerna skickade vi samma intervjufrågor samt bifogade vårt undersöknings-

material. Intervjufrågorna var vi tvungna att svagt modifiera för att passa i den nya situation-

en. Till exempel lades det till skriftliga följdfrågor som “Om ja, varför?” eller “Om nej, varför 

inte?”. 
 

Genomförande 

När vi anlände till förskolan tog vår kontaktperson emot oss och meddelade att de skulle 

skicka in två pedagoger samtidigt till intervjun. Då vi valt att fokusera på enskilda intervjuer 

som metod skulle detta inte passa vårt tilltänkta upplägg för studien. Vi bad om att få göra 

enskilda intervjuer och det gick bra. Intervjuerna genomfördes på förskolan då detta var bäst 

lämpat för pedagogerna och vi ville anpassa oss efter deras tider och rutiner.  

 

Tid och plats för intervjun är av stor vikt för samt påverkar hur förhållandet mellan informant 

och intervjuare ter sig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.42). En del miljöer framkallar 

en viss typ av känsla och får informanten att vilja uttrycka sig samt eventuellt presentera sig 

på olika vis i intervjusituationen. De två första intervjuerna gjordes i verksamhetens personal-

rum. Rummet var rymligt och hade stora fönster ut mot gården. Där satt vi bekvämt i soffan 

med närhet till fika och kaffe som gjorde intervjusituationen hemtrevlig. Platsen för de sista 

två intervjuerna hölls i ett litet rum intill personalrummet. Det var ett kalt rum med hårdare 

möbler som inte kändes lika varmt och trevligt som föregående rum. Rummet kan ha gjort att 

informanten kanske upplevde mötet mer som en strikt intervjusituation till skillnad från inter-

vjuerna som hölls i personalens fikarum.  

 

Vi bestämde en ungefärlig tidsangivelse för hur lång varje intervju skulle kunna tänkas ta. 

Dock var vi medvetna om att det kan vara riskabelt att sätta en exakt tidsram då detta kan leda 

till att informanten känner sig begränsad till den angivna tiden alternativt att de enbart vill 

hålla sig inom det bestämda klockslaget (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.43).  

 

De fysiska intervjuerna genomfördes på en och samma förskoleverksamhet under två dagar 

där vi intervjuade två pedagoger på vardera dag. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne re-

kommenderas att man inte genomför mer än fyra intervjuer på en dag (ibid. s.43). Innan en 

intervju är det viktigt att i förväg ha nedskrivna och välformulerade frågor då det kan vara lätt 

att tappa tråden och glömma bort de frågor man vill ha svar på (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s.44). Därför valde vi i förväg att bestämma vem av oss som ställde vilka frågor så att vi 

båda hade koll på strukturen för upplägget. I början av intervjun startade vi samtalet med ett 

vänligt generellt småprat som kom att inriktas på vår studie samt ett ifyllande av samtyckes-

blanketten innan själva intervjun sattes igång (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.45).  
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För att få en bra start på intervjun presenterade vi oss själva för våra informanter genom att 

berätta lite kort om vilka vi var, varför vi var där, vad som skulle ske med materialet samt hur 

de senare kunde nå oss om de fick frågor kring studien (Dalen 2015, s.45). I intervjusituation-

en är det viktigt att verkligen lyssna och ha bra med tid avsatt samt att visa bekräftande på ett 

genuint intresse för det som informanterna berättar för oss (Dalen 2015, s.42). Under inter-

vjun lät vi informanterna ta sin tid att tänka efter samt att svara så utförligt de ville på våra 

frågor. Vi visade på intresse genom verbala och kroppsliga uttryck som instämmande, upp-

muntrande ljud eller nickningar när svaren blev långa. Efter deras uttalanden vidareutvecklade 

och omformulerade vi frågorna för att få fram ännu mer om det område vi ville undersöka 

(ibid. s.45). Vi var noga med att bemöta våra deltagande informanter på ett respektfullt sätt 

och intog inte rollen som experter utan överlät det till de som skulle intervjuas (Lalander 

2015, s.103). I forskarrollen ska man inte heller vara rädd för pauser eller tystnader då dessa 

stunder ofta kan ge informanten tid för en reflektion kring våra frågor (Dalen 2015, s.43). I 

slutet av varje intervjutillfälle tog vi oss tid till att ha ett avslutande samtal där vi bland annat 

tackade för deras medverkan i studien (Dalen 2015, s.46). 

 

Vi använde oss av våra två privata mobiltelefoner för att spela in intervjun och startade in-

spelningen efter att vi bett om personens samtycke samt förklarat hur allt skulle gå till med 

för- och efterarbetet av materialet. Vi informerade även informanterna om att de kunde kon-

takta oss när de ville under skrivprocessen för att lägga till eller ändra svar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 49–50). Under intervjusituationen var det till stor hjälp att i vår 

forskarroll ge ett avslappnat, professionellt intryck samt att vi visade oss behärska utrustning-

en så att informanterna inte skulle känna sig obekväma av tekniken (Dalen 2015, s.37). Trots 

ljudinspelning hade vi även med oss den grundläggande intervjutekniken i form av penna och 

papper. Det visade sig vara användbart vid ett fåtal tillfällen då vi fick tips och idéer av in-

formanterna kring populärkulturella hjälpmedel bland annat hemsidor och ny forskning de 

själva använt i sitt arbete.  

 

Vid ett tillfälle under första intervjun blev vi avbrutna då en i personalen kom in i rummet där 

vi satt för att slå på vattenkokaren vilket blev ett störningsmoment. Det bidrog även till en 

ytterligare distraktion då ljudet av vattenkokaren överröstade oss i vårat samtal. Detta kunde 

ha blivit ett problem för ljudupptagningens kvalité men vid en kontroll av uppspelningen efter 

den intervjun visade det sig ändock att det var möjligt att höra vårt samtal. Det sattes därefter 

upp en “Stör ej”-skylt på personalrummets dörr för att förhindra ytterligare störande ljudin-

slag eller avbrott. 

 

I mailet till de informanter som deltog via mailkorrespondens skickade vi med fyra stycken 

bilagor varav två av dem var bilderna på karaktärerna samt en bilaga med våra intervjufrågor 

och sist men inte minst ett dokument med en samtyckesblankett. I mailet kunde vi direkt fråga 

om de kunde skriva ut samtyckesblanketten, skriva på och sedan scanna in för att maila till-

baka till oss, innan de påbörjade att svara på våra frågor. 
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Databearbetning och analysmetod 
 

När intervjuerna var genomförda använde vi oss utav webbsidan “Otranscribe.com” som tran-

skriberingsverktyg. Ljudfilerna från intervjutillfällena lades in på “Otranscribe.com” och där-

efter kunde vi spela upp bit för bit ifrån intervjuerna. På detta sätt kunde vi lyssna av materi-

alet och effektivt skriva ned ord för ord från intervjusituationerna i ett Word-dokument. I 

olika steg arbetade vi med färgkodning av teman och sökte efter gemensamma nämnare i 

materialet (Öhlander 2011, s.275). De kategorier vi valde att ta ut från vad pedagogerna sam-

talade om var “populärkultur”, “barnens intresse/värld”, “genus”, “lärande”, “pedagogens 

ansvar” och “medier”. 

 

I nästa steg sorterade och lyfte vi ut meningar från pedagogernas utsagor som gav oss en viss 

överblickbarhet och utifrån de uppstod rubrikerna för avsnittet Resultat och Analys (Rennstam 

& Wästerfors 2015, s.222). Efter transkriberingen gjordes en sammanfattning av intervjuerna, 

var för sig, för att hjälpa oss att se till att vi uppfattat informantens utsaga rätt samt gav en 

tydligare bild för den fortsatta bearbetningen av materialet. Material som vi ansåg var över-

flödigt eller ej passade in för vår studie sorterades bort. Det är enligt Rennstam och Wäster-

fors (2015) viktigast med variationen och innebörden av den insamlade datan inte mängden 

data. Under transkriberingen tittade vi efter likheter och skillnader bland våra informanters 

utsagor för att få fatt i de mest centrala uppfattningarna kring ämnet samt arbetet med popu-

lärkultur (ibid. s.222). Det är fördelaktigt att vara väl bekant med sitt material för att på så vis 

kunna dela upp och organisera på ett bra sätt. Inför analysen ska materialet undersökas på nytt 

fast denna gång som om det vore första gången man bekantade sig med den insamlade datan 

(Rennstam & Wästerfors 2015, s.223).  

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden som vi som forskare behöver ta i beaktning innan, under och efter en 

studie i kvalitativ forskning gäller punkterna; krav på samtycke, att som deltagande informant 

bli informerad kring vilka premisser som rör en medverkan i studien samt kravet på att hålla 

det insamlade materialet konfidentiellt (Dalen 2015, ss. 24–28). Vid insamlandet av empirin 

och analysen av datainsamlingen har vi följt de forskningsetiska krav som ingår i arbetet av 

ett examensarbete (Vetenskapsrådet 2011, s.17). Vi informerade därav respondenterna i tidigt 

skede kring vilka premisser som gäller vid eventuell medverkan.  

 

Innan vi påbörjade intervjun fick samtliga informanter läsa igenom och skriva på en blankett 

för samtycke med information kring vår vistelse, tystnadsplikt och deras rätt att dra tillbaka 

sin medverkan när de som helst önskar. Vi informerade även om syftet för vår studie och bad 

om deras tillstånd att få använda ljudinspelning under hela intervjun. På samma sätt för våra 

e-post informanter upplyste vi i tidigt skede via samtyckesblanketten deras rätt att avsäga sig 

sin medverkan, när som helst, och även om tystnadsplikten från vår sida. Samtycket är endast 

giltigt om den medverkande fått information om studien innan intervjutillfället (Vetenskaps-

rådet 2011, s.21). För att skydda samtliga deltagares integritet har vi även valt att avidentifiera 

alla, därav inga namn nämnda, ålder eller vinklade svar från vår sida för att framställa infor-
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manterna på ett negativt sätt. Intervjusituationen är ett personligt möte mellan en forskare och 

en privatperson så då krävs det av forskaren att de uppgifter som redovisas under intervjun 

sekretess behandlas så att inget går att spåra till en viss person (Dalen 2015, s.27). Därav 

framkommer kravet på konfidentialitet. När resultaten förmedlas och presenteras ska man 

även där ta hänsyn till informantens anonymitet. Om några av svaren från informanterna be-

skrivit situationer som rört olika konflikter eller liknande som inte varit av vikt för vår studie 

har vi valt att inte ta med det i transkriberingen eller i analysen. 

 

Forskaren har på ett sätt makt när det gäller tolkningsföreträde kring studiens datamaterial. 

Det är utifrån våra tolkningar som det skapas en viss bild av informanternas utsagor exempel-

vis genom de ordval vi väljer att använda. Makten ligger därav hos oss som forskare att ge en 

så rättvis bild som möjligt. På samma sätt gäller det för oss att hålla oss inom etiska riktlinjer i 

de olika valen i utformningen av forskningsdesignen. Med intervju som metod krävs det av 

oss ett reflekterande kring frågeställningar och situationer som kan uppstå under studiens 

gång. I valet av intervjufrågor är det även viktigt att inte ställa frågor som berör känsliga äm-

nen som inte är av vikt för vår forskning t.ex. frågor gällande sexuell läggning, religion eller 

socioekonomisk situation (Löfdahl 2015, ss. 35, 37). För att hålla oss till det spår vi tänkt har 

det även varit viktigt för oss att diskutera forskningsdesignen med vår handledare på vårt uni-

versitet (Löfdahl 2015, s.37).  

 

Då vi använde våra privata mobiltelefoner för ljudupptagningen vid intervjutillfällena var det 

viktigt att föra över ljudfilerna till datorn och därefter radera filerna från mobilen. När arbetet 

är slutfört på uppsatsen och vi blivit betygsatta kommer även de filerna att raderas från hård-

disken.  

Studiens kvalitet 

I arbetet med vår forskning har vi fått lärdomar samt insikter kring studiens styrkor, svagheter 

och svårigheter. Utifrån olika kvalitetsaspekter har vi reflekterat kring studiens trovärdighet 

och metodval. Studiens transparens visar på trovärdighet då man tydligt redogör forsknings-

processen (Svensson & Ahrne 2015, s.25). Likaså krävs att studien är systematiskt och nog-

grant utförd (Dahlin-Ivanoff 2015, ss. 91–92). Det är även en god forskning om studien går att 

diskutera och kritisera (Svensson & Ahrne 2015, s.25).  

 

Till skillnad från kvantitativa studier där det vetenskapliga arbetet på ett enkelt vis kan kon-

trolleras för sin reliabilitet så är det i kvalitativa studier svårare att tillämpa den aspekten på 

forskningen (Dalen 2015, s.115). Forskaren har en betydande funktion i en kvalitativ studie 

och den rollen utformas i interaktionen med informanten (Dalen 2015, s.115). De individer 

som medverkar i den aktuella intervjusituationen tillför unika omständigheter som är svåra att 

helt återskapa. Omständigheterna kan vara huruvida forskaren bemöter informanten som 

följaktligen kan ge varierande respons från informantens sida (Dalen 2015, s.116). 

För att skapa reliabilitet i den kvalitativa studien behöver man visa tydlig transparens genom 

hela forskningsprocessen så att andra forskare enkelt kan återskapa liknande resultat, i likhet 

med vår egen forskningsstudie (ibid. s.116). 

 

Vårt mål var att komma ut till förskolor i Stockholmsområdet och genomföra intervjuer med 

pedagoger på plats i förskoleverksamheter. Efter våra första intervjuer insåg vi att vi behövde 

lägga till ytterligare en metod för att komma upp i den datamängd vi behövde för studien och 



19 

 

valde därför att skicka ut förfrågningar om e-postintervju till förskolor som arbetar med bar-

nens populärkultur. I efterhand förstod vi att med denna valda metod hade vi kunnat, geogra-

fiskt sett, bredda vårt urval av förskolor till hela Sverige. Det finns både fördelar och nackde-

lar med metoden intervju. Att använda varierande intervjumetoder ger olika resultat och skap-

ar olika möjligheter och hinder som vi kommer beskriva här nedan. 

En av fördelarna vi fått insikt om är effekten av vad den valda mötesplatsen har för att kunna 

åstadkomma ett berikande samtal. Intervjutillfällena ägde rum på informanternas arbetsplats i 

deras personalrum respektive mötesrum. Vi upplevde att valet av platsen, d.v.s. förskoleverk-

samheten, bidrog till att informanterna avslappnat kunde samtala om det forskningsämne vi 

var intresserade av, då deras arbete med barnens populärkultur fanns tillgängligt i den miljön. 

Med en fysisk intervju på plats i förskoleverksamheten möjliggjorde det för oss att visa in-

tresse och uppmuntra informantens uttalanden. Det bidrog även till att vi kunde föra samtalet 

vidare genom att ställa följdfrågor. Metodvalet tillåter oss inte att ta del av informanternas 

exakta funderingar och åsikter då tänkandet enligt det sociokulturella perspektivet är bestämt 

utifrån sin kontext. Informanternas uttalanden är bestämda utifrån vad som är ett önskvärt 

svar i den specifika situationen (Säljö 2014, s. 115). För att göra intervjusituationen bättre 

försökte vi tänka på hur vårt kroppsspråk kunde påverka samtalet. Med detta menar vi att vad 

vårt kroppsspråk förmedlar kan ha betydelse för hur engagerad informanten blir för att be-

svara frågeställningarna rörande vår studie. Kroppsspråket kan därmed orsaka problem eller 

missförstånd som skulle kunna riskera att styra intervjun negativt exempelvis genom att man 

kroppsligt markerar ett ointresse eller inte ger informanten det uppmuntrande som behövs för 

att föra samtalet vidare. Därför är det viktigt att reflektera över vad man säger med ord och 

vad man säger med kroppsspråket. För våra e-postintervjuer blev kroppsspråket däremot inget 

hinder då metoden bara utgår från den skrivna texten där talspråk och kroppsliga uttryck inte 

ingår. Utifrån informanternas skriftliga utsagor kan vi som forskare genast använda det 

materialet för analys utan att behöva gå igenom samma steg med transkribering som vid en 

intervju med ljudinspelning (Kvale & Brinkmann 2009, s.165). 

 

I användandet av epost-intervju krävs ett utförligt och noggrant planerat skriftspråk kring ut-

formningen av frågeställningarna då det ej är möjligt att ställa följdfrågor på samma sätt som 

vid en fysisk intervju i förskoleverksamheten (Kvale & Brinkmann 2009, s.165, Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne 2015, s.39). Vi omformulerade eller la till följdfrågor för att anpassa till 

formatet för e-postintervju som vi nämnde i tidigare stycket om undersökningsperso-

ner/undersökningsmaterial. En annan positiv aspekt kring e-postintervju som metod är att 

informanterna får möjlighet att svara på frågorna i sin egna takt när tillfället passar dem bäst. 

På det viset kan informanterna skriva fritt, gå tillbaka, ändra, lägga till för att ge ett svar de är 

nöjda med. Däremot kan de fysiska intervjutillfällena möjliggöra för utförligare svar. I studier 

rörande känsliga ämnen är e-postintervju att föredra då informanten inte behöver känna press 

på att svara direkt eller få en känsla av att vara utpekad.  

 

I valet av vårt undersökningsmaterial var vår första tanke att inte presentera några könsstereo-

typa karaktärer för våra informanter. Vi är medvetna om det könsstereotypa innehållet som 

kan förekomma i barnens populärkultur. Detta var till en början inget vi ville lägga fokus på i 

studien men efter några funderingar kom vi fram till att visa på olika typer av populärkultu-

rella karaktärer från s.k. skräpkultur respektive finkultur. Vi kom därför fram till att det vore 

intressant att ställa dessa olika karaktärer mot varandra och undersöka informanternas tal om 

dessa. Under intervjutillfällena nämnde stundtals några av informanterna genusbegreppet rö-

rande våra bilder men det var inget vi valde att gå vidare med på ett djupare plan i studien. Då 
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vårt syfte inte är att studera genus fokuserade vi på att undersöka populärkulturens roll i för-

skolan på ett bredare plan. Därför anser vi att genusaspekten inte har en större betydelse för 

vårt resultat men trots detta faktum har vi ändå diskuterat och reflekterat kring ämnet.  

I och med detta urval går det att diskutera huruvida det blev en styrning från vår sida då vi 

redan presenterat karaktärer som vi ansåg vara populärkultur. Med karaktärerna på bilderna 

fick vi dock ett givande samtal om populärkulturella karaktärer i förskolan men vi förstår att 

detta även kan ses som en styrning. I efterhand förstår vi att vi ändå gjorde ett rimligt val av 

karaktärerna. Efter att vi lagt fram bilder på de två könsneutrala karaktärerna (Mamma Mu, 

Nemo) i de fysiska intervjuerna började majoriteten av informanterna att utnämna 

karaktärerna Elsa och Spindelmannen som några av de mer populära karaktärerna i förskolan. 

Våra reflektioner kring detta har varit att studien eventuellt skulle fått ett annat resultat om 

bilderna på Elsa och Spindelmannen visats först.  

 

Enligt Säljö (2005) bidrar de kulturella redskapen - bilderna - till att kunskaper och 

färdigheter ökar (Säljö 2005, s.228). Med detta i åtanke har vi reflekterat över redskapens 

betydelse och det faktum att de bidragit till kvalitén i samtalet med våra informanter. Bilderna 

(redskapen) fungerar på ett sätt som en förlängd intelligens och vår tolkning är att dessa 

stöttade vid intervjutillfället (Säljö 2005, s.228). 

Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för innehållet i samtalen med samtliga pedagoger. 

Vi har valt att låta pedagogernas egna ord, i form av citat, skrivas ut tillsammans med våra 

egna beskrivningar kring vad som sades för att göra resultatet lättöverskådligt. Vi har delat in 

texten i rubriker med olika teman som är kopplade till vårt fokusområde “Populärkultur i för-

skolan”. Vi har valt att börja varje rubrik med en sammanfattning av det insamlade materialet 

som följs av en analys utifrån vårt valda teoretiska perspektiv.  

 

Populärkulturens plats i förskolan  

Vi var intresserade av att undersöka vad pedagogerna hade för uppfattning kring populärkul-

tur som begrepp samt vilket utrymme den bör ha i verksamheten. Det fanns inga svårigheter 

för pedagogerna att definiera begreppet och vad detta innebar utan majoriteten kopplade po-

pulärkulturen till vad som är barnens egna värld och vad barnen är intresserade av just nu.  

 

Populärkultur innefattar ju så mycket, musik, film, leksaker, kläder med mera. Vi om-

ger oss med den hela tiden, och vi påverkas såklart. För mig som pedagog känns det 

både viktigt och meningsfullt att följa med i barnens intressen, ta reda på vad de syss-

lar med på fritiden, vad de äger för kunskap osv. För några år sedan upptäckte jag, 

nästan av en slump, hur viktig populärkultur var för barnens lek och lärande, bland 

annat för deras tidiga skriv-läsinlärning. Jag upptäckte hur några femåringars möten 

med textorienterade aktiviteter i data-och tv spel, påverkade deras lust att lära sig läsa 
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och skriva. Det blev för mig startskottet till ett arbete som inkluderar barnens populär-

kultur. 
(Intervju 7) 

 

Det framgick i några av intervjuerna att det fanns en stor betydelse av att bevara och visa en 

bredd av den klassiska kulturen och att sagor av exempelvis Astrid Lindgren är av värde att 

erbjuda till barnen. Men oavsett vad pedagogerna själva har för bedömning eller relation till 

kultur så menade de att det har stor betydelse att följa det barnen visar intresse för. 

 
Vi gör oss en otjänst om vi inte accepterar det som finns nu och sen sätter oss in i det 

som händer i barnens värld. Vi kommer aldrig komma varandra närmare annars. 

                                                      (Intervju 1) 

 

Populärkulturen har alltså en plats i verksamheten och en viktig sådan då det inte enbart är 

något som barnen ska förknippa med hemmet utan något de även känner att förskolan håller 

på med. Barnen behöver känna att det är samma typ av kultur hemma som i förskolan och på 

det sättet får barnen ihop hela sin värld. Visar man ett aktivt intresse för det populärkulturella 

så är det även lättare att bemöta och förstå barnens intentioner i exempelvis leksituationer. En 

av pedagogerna framhåller att man då undviker att ställa sig ur ett “från ovan-perspektiv”. 

 

I vårt samtal med informanterna lyftes tankar kring pedagogernas ansvar att stötta barnen i det 

massiva utbud som erbjuds inom populärkultur. 

 
Populärkultur har väl blivit all kultur. Det är ju den man omger sig med vare sig man 

vill eller inte. Och allt kommer väl från USA. Man är formad av det, och alla ens vär-

deringar påverkas av populärkulturen. Som pedagog försöker jag vara mer medveten 

om tankarna bakom media/budskapet och man är mer eller mindre införstådd med hur 

det kan påverka barn och deras uppfattning om sig själv och andra.           

          (Intervju 6) 
 

 

Utifrån den sociokulturella teorin och begreppet stöttning kan vi i intervju 7 tolka informan-

tens utsaga som att pedagogen förstår vilka redskap som barnen omges av samt vilken bety-

delse de har för barnen att interagera med dessa. Vi tolkar det som att pedagogen genom att 

vara engagerad och följa barnens intressen kan stötta eller hjälpa barnen att få nya förståelser 

kring sina intressen. I användandet av leksaker, böcker och spel kan pedagogerna i samspel 

med barnen finnas till som stöd i mötet med det stora populärkulturella utbudet som finns 

tillgängligt. Utifrån utsagan från intervju 6 resonerar vi även här kring begreppet stöttning 

som i det här fallet innebär att pedagogens erfarenheter och kunskaper på området gällande 

medias påverkan kan ge stöttning till barnet i hur man kan hantera det som kommuniceras 

från media. Leksaker och andra redskap är vad den sociokulturella teorin ser som kulturellt 

betingade och formade av människor i ett kontextuellt sammanhang. I båda informanternas 

utsagor från intervju 6 och 7 talades det om de många redskap barnen kommer i kontakt med i 

sina hem och på förskolan. Enligt dessa utsagor tolkade vi det som att populärkulturen har ett 

starkt inflytande på barnen. Enligt utsagan från intervju 1 kan vi koppla uttalandet till begrep-

pet social interaktion då pedagogen menar att man genom att intressera sig för och sätta sig in 

i barnens värld, där populärkulturen ryms, ökar möjligheterna att föra samman vuxna och 

barn. 
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Populärkulturella karaktärer som förebilder 

Varje intervju påbörjades med korta öppna frågor kring karaktärerna Mamma Mu, Nemo i 

“Hitta Nemo”samt Elsa i filmen “Frost”och Spindelmannen. Vi presenterade en bild på varje 

karaktär för pedagogerna och lät bilderna ligga framme under hela intervjun med förhoppning 

att det kunde ge inspiration under samtalet. Majoriteten av pedagogerna kände mycket väl till 

karaktärerna. Enligt några av pedagogerna fanns Mamma Mu synlig på avdelningarna i form 

av böcker och sånger. Annars, menade pedagogerna, att Mamma Mu finns som tv-program 

som barnen ser hemma. Nemo beskrevs som mer eller mindre föråldrad men att barnen vid 

olika tidpunkter visat intresse för karaktären då den existerat som leksak. En av informanterna 

uttryckte vikten av att ta in barnens intressen i verksamheten då detta gynnar deras skapar-

förmåga.  

 

 
Eftersom populärkultur är så stort/brett och omger så att säga alla områden i sam-

hället, måste vi vara på barnens nivå kulturellt för att barnen ska få utlopp för sin krea-

tivitet, fantasi mm. För att kunna knyta an till barnens intressen måste vi ta in den i 

verksamheten. Populärkultur är ett bra verktyg i skolförberedande verksam-

het/aktiviteter”.   

 (Intervju 6)  
  

De pedagoger som inte valt att arbeta med varken Mamma Mu eller Nemo menade på att 

dessa antingen inte passar in på åldersgruppen, hellre arbetar med rekvisita-sagor, eller att 

Nemo exempelvis bara kom på tal vid samtal om fiskar. I motsats till detta nämnde en peda-

gog att Hitta Nemo-filmen varit mer populär bland barnen än vad Mamma Mu varit och att 

barnen gärna lekt att hajar jagar Nemo och hans vänner som spelas av barnen. Talet om Elsa 

och Spindelmannen engagerade samtliga pedagoger och de kunde i tidigt skede berätta om 

hur barnen interagerade med karaktärerna på olika sätt eller kommit i kontakt med karaktärer-

na tack vare äldre syskon. Två av pedagogerna menade däremot att karaktärerna är helt riktat 

till de äldre åldrarna och kunde se kopplingar till barns identitetsskapande i relation till detta. 

Samtliga pedagoger talade mycket gott om karaktärerna och betonade att de är starka och bra 

förebilder för barnen. Talet om favoritkaraktärer för pojkar respektive flickor var ett åter-

kommande ämne där det ofta handlade om pojkarnas dragningskraft mot Spindelmannen och 

flickornas dragningskraft mot Elsa. 

 

Spindelmannen känns som mer killarnas favorit. Figurerna syns ju på barnens kläder, 

spel etc. Jag är ju uppvuxen med Spindelmannen och tycker att han kan vara en bra 

förebild för barn. Apropå Elsa så tycker jag att det är bra att flickorna får en huvud-

rollsfigur. 
 (Intervju 6) 

 

Utifrån den sociokulturella teorin och första utsagan från intervju 6 har vi tolkat pedagogens 

nya erbjudanden till barnen som en form av stöttning där barnen kan få möjlighet att utvecklas 

kring sina intressen. I det andra citatet från intervju 6 belyser informanten att populärkultu-

rella karaktärer förekommer i stor utsträckning bland barnen i form av kulturella redskap som 

bland annat kläder och spel. Vi tolkar detta som att redskap kopplade till populärkulturen har 
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en naturlig plats i förskoleverksamheten.  

 

Utifrån de undersökningsmaterial vi visade i intervjusituationen tolkade vi att karaktärerna 

som porträtterades på bilderna sågs som bra förebilder för barnen. Därav förstod vi att peda-

gogerna gärna främjar en interaktion mellan barnen och de populärkulturella karaktärerna.  

 

 

Leksaker & Karaktärer 

 

Det finns ett stort utbud av populärkultur riktat till barn och när vi frågade om vilka barnen 

intresserar sig för just nu blev svaren många. En av informanterna menade att allt populärkul-

turellt utbud från Disney blir automatiskt populärt på deras förskola. Förutom Spindelmannen 

och Frost som varit mycket omtalat nämndes även Minions, Teenage mutant ninja Turtles, 

Star Wars, Monster High dockor, My little Pony, Pokémon Go, Winx Club, Häxan Surtant 

och även musik som Dolly Style, Crazy Frog och låten Gangnam Style.  

 

 
Vi pedagoger är ju ganska naturligt intresserade av det som barnen håller på med, ef-

tersom jag också växt upp med mycket av den populärkultur som omger barnen. Se-

dan har vi ju leksaker som är populärkultur inspirerade, figurer,spel med mera.  

 

(Intervju 6) 
 

De program och appar som barnen ser sina favoritprogram på är bland andra Netflix, Svt Play 

och Nickelodeon. 

 
Det är ju mycket tv som man får influenser av och det finns ju ett utbud som är helt 

obegränsat. Sen så tycker jag också, jamen även vissa leksaker, att det kommer väldigt 

mycket från filmer och det dom ser på tv och i media. 
         (Intervju 1) 

 

På en småbarnsavdelning var intresset stort för Babblarna och deras karaktärer enligt pedago-

gens utsaga. Babblarna finns som mjukisdjur, i sagoböcker och även på tv och har olika egen-

skaper. Babba är kopplat till språk och pratar därför mycket och berättar gärna sagor. Bibbi är 

kopplat till matematik och är bra på att räkna och klura ut saker. Doddo står för känsloyttring-

ar och är en snäll vän. Bobbo står för rörelse och gillar att dansa och hoppa fram. Dadda är 

kopplat till natur och teknik och utforskar gärna saker hen hittar. Diddi är kopplat till skap-

ande och älskar att rita, måla och kladda. Vår följdfråga berörde huruvida pedagogen uppfat-

tade om de populärkulturella karaktärerna kunde bidra till barnens lärande och utveckling i 

aktiviteterna. 
 

Det beror ju på hur man lägger upp arbetet kring det. Många gånger kan de ju säkert 

lära sig mycket mer därför att man använder Elsa som figur, eller Sven. Att de får vara 

med i spelet. Det ser man ju på Babblarna nu ...dom vet att vi har med oss Dadda och 

Sassa i skogen...[...]...jag tror att det lockar barnen ännu mer om man har en figur som 

är med och pratar. 

 

(Intervju 3) 
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Utifrån den sociokulturella teorin och begreppet redskap tolkar vi utsagorna ovan från intervju 

6 och 1 som att leksaker och andra kulturella redskap har en betydande roll i barnens vardag.  

De populärkulturella redskapen i form av figurer, leksaker, spel och böcker blir verktyg som 

vi anser främja en social interaktion mellan tingen och barnet. Dessa redskap pedagogerna 

lyfter fram tolkar vi som möjliggörande verktyg för ett gemensamt lärande i aktiviteter och 

lek. Vi förstår utifrån våra informanters utsagor att de är medvetna om barnens mediekon-

sumtion i form av tv, film och annan digital teknik. Ur dessa utsagor tolkar vi det som att pe-

dagogerna i form av stöttning möjliggör för barnens lärande och utveckling genom att försko-

lan förvaltar barnens kultur och tar den på allvar. Utifrån begreppet social interaktion kan vi 

tolka att det görs ett kunskapsutbyte mellan barnen, Babblarna och pedagogen från utsagan i 

intervju 3. Den sociala interaktionen blir möjlig i samspelet med andra (Säljö 2005, s.225). 

Enligt vårt tycke visar informantens utsaga på den positiva inverkan populärkulturella karak-

tärer kan ha på barn. Därav gör vi tolkningen att om barnens intressen tas med i aktiviteter 

kan de tillföra att barnen lär sig mer genom den sociala interaktion som uppstår. 

 

 

 

Vikten av att ta tillvara på barns intressen 
 

I intervjusituationen ville vi få reda på hur pedagogerna arbetade med barnens populärkultu-

rella intressen i förskolan och hur stort utrymme detta får i verksamheten. Det generella för-

hållningssättet hos informanterna av att arbeta med barnens intressen är för att det är en del av 

barnens egna värld och det visar på en respekt för barnens intresse som även uttrycks i värde-

grunden (Skolverket 2016, s.6). 

 
Barns intresse, den biten i läroplanen, är ju en viktig anledning till att det ska finnas 

även här för att populärkulturen är ju onekligen något som fångar deras intresse. 
 

(Intervju 4) 

 

Diverse material som målarböcker, spel, populära karaktärer från filmer och tidningar i lek-

saksform har erbjudits till barnen. Pedagogerna har även en tanke bakom materialen de erbju-

der med syfte att exempelvis stimulera barnens språkutveckling. Pedagogerna delgav oss ex-

empel på projekt, teman eller tillfällen då de arbetat med populärkulturen i barngruppen. På 

en avdelning har de arbetat mycket med Babblarna. Karaktärerna Babblarna är skapade efter 

förskolans sätt att arbeta enligt läroplanen och bidrar bland annat med att utveckla olika kun-

skaper hos barnen. Pedagogen som använder Babblarna i sitt arbete menar att de är till stor 

nytta när man vill arbeta med barns språkutveckling eftersom att Babblar-böckerna innehåller 

TAKK.TAKK är ett kommunikationssätt för personer med annat modersmål än svenska eller 

för de som är sena i sitt tal eller är hörande med avvikande språkutveckling (Specialpedago-

giska skolmyndigheten 2012). Pedagogen menar att arbetet med Babblarna är berikande på 

det sätt att de går att använda till olika teman som matematik, språk, rörelse, natur och teknik. 

 
Babblarna är barnens första språk. De heter Babba som pratar - ba ba ba. Babba pratar 

babba-språk. Och Bibbi pratar Bi bi bi, Dada pratar da da da. De har ju det språket. 

Och sen så är det någon som hittat på att lägga in de i läroplanen så då bakar man in 

det helt och hållet i sitt arbete. 
 (Intervju 3) 
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För att finna mer inspiration till deras arbete menar pedagogen att det finns många bra forum 

på internet där aktiva pedagoger inom förskoleverksamheter delar med sig av sina idéer. 

Ett annat tema skapades på en avdelning i förskolan utifrån målarböckerna Mjuka Superhjäl-

tar där pedagogens tanke var att visa på mångfald samt ge barnen nya perspektiv kring de 

kända karaktärerna. Barnen fick genom böckerna se sina favoritkaraktärer i nya situationer 

bland annat att Hulken går och handlar på Ica samt att Spindelmannen är rullstolsbunden. I en 

annan verksamhet uttalade sig en pedagog om att samtliga projekt är helt influerade av bar-

nens populärkulturella intressen. Förskolan har genomgående även inkluderat barnen och de-

ras önskningar beträffande detaljer som exempelvis musik kring projektarbetets avslutning. 

Vid läs-skriv aktiviteter ingår alltid barnens egna berättelser vilket då ofta speglar sig utifrån 

någon karaktär eller film de blivit influerade av hemifrån. De arbetar även aktivt med media- 

och filmprojekt där barnen skriver egna manus som, enligt pedagogen, är frekvent kopplade 

till deras populärkulturella intressen. Därav menar pedagogen att populärkulturen genomsyrar 

hela verksamheten. Populärkulturen är på så vis en öppning för att föra samman barn och 

vuxna. Denna möjlighet blir genomförbar när pedagogerna lyssnar till barnens intressen, ger 

det utrymme och skapar aktiviteter kring det. Alla våra informanter var enade om hur viktigt 

det är att populärkulturen får ett stort utrymme i verksamheten. Här är två utsagor från vårt 

intervjumaterial: 

 
Jag märker att de tycker det är jättespännande och jätteroligt när vi faktiskt intresserar 

oss för vad de tycker är spännande på ett allvarligt sätt. För det är ett allvarligt samtal-

sämne för dem och att de faktiskt känner att “jamen, hon tar oss på allvar”. 

                                             
 

         (Intervju 1) 

  
Ofta är det ju väldigt uppskattat bara den här nyfikenheten från vår sida och att man 

tar sig tid och lyssnar på vad det är som dom tycker är spännande med just den här fi-

guren. 

 

(Intervju 4) 

 

En pedagog uttryckte dock att storleken på den platsen som barnens populärkulturella intres-

sen får helt beror på barnen. Deras intresse kunde beskrivas som något som gärna svämmar 

över. Pedagogen berättade att förbud eller annat som knuffar bort populärkulturen från verk-

samheten gör att barn skapar sina egna gömställen där de kan hålla med sina leksaker i smyg. 

Vid ett tillfälle var barnen väldigt intresserade utav Frost varpå pedagogerna reflekterade över 

det och valde att tillsammans med barnen bygga karaktären Elsas slott. Barnen var sedan fort-

farande intresserade av att lära sig räkna och ha naturvetenskapliga experiment beskrev peda-

gogen. Populärkulturen kan då vara ett sätt att nå barnen samt att visa att man tar en aktiv del i 

barnens värld. 

 
Det är ju också ett sätt att nå barnen, om man gör det på ett smart sätt. Vi har använt 

konstruktion mest, verktyg, språk och matte. Då kan man göra allt möjligt och även 

göra teatrar och sådant med dem. Och när vi lyssnar brukar vi lyssna på populärkultu-

rella sånger. Jag brukar ta Spotify och sätta på Frozen och även låtar från Melodifesti-

valen. Det är ju också en del av deras värld.      

         (Intervju 2)  
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Pedagogerna delar samma värderingar när det kommer till hur barnens populärkulturella in-

tressen med lätthet kan integreras i förskolans andra ämnen. I projekt kring bland annat kon-

struktion, språk och matematik kan populärkulturella media eller karaktärer få ta plats. Till 

ämnet matematik hade en avdelning använt karaktären Spindelmannen där aktiviteten gått ut 

på att räkna hur många gubbar det fanns och detta arbete beskrev pedagogen som väldigt gi-

vande och roligt. En pedagog beskrev det som att det egentligen inte finns några begränsning-

ar i arbetet med populärkultur: 

 
När jag tänker på till exempel läroplanens strävansmål, så ser jag att populärkulturen 

kan bli ett verktyg av flera, för att uppfylla det uppdrag som förskolan har. 
                                                                                                                         (Intervju 7) 

 

I ovanstående utsagor och sammanfattning går att tolka pedagogernas handlingar som att de 

aktivt tar tillvara på barnens intressen. Detta kan ses som en form av stöttning utifrån det so-

ciokulturella perspektivet. Enligt utsagorna kan vi även utläsa att våra informanter väljer att 

använda sig av populärkulturen för att skapa lärandesituationer i projekt, teman och andra 

arbeten. Barnens populärkulturella intressen har enligt pedagogerna speglats i ämnen som 

språk, matematik samt använts i aktiviteter kring konstruktion. Enligt begreppet stöttning lig-

ger ansvaret hos pedagogen att hjälpa barnet att komma vidare i sitt tankemönster och kan 

genom att bli erbjuden ny kunskap, exempel att se Spindelmannen i rullstol, få en ny förstå-

else och utvecklas i sitt eget tänkande. I och med detta kan vi tolka det som att pedagogerna 

erbjuder nya perspektiv till barnen som kan stötta deras inlärningsprocess till att utveckla nya 

förmågor (Westlund 2009, s.23). Enligt utsagan från intervju 2 kan vi göra en analys med 

hjälp av begreppet social interaktion av att populärkulturen kan fungera som en öppning för 

en dialog och ett samspel som för barn och vuxna närmare varandra. I det tillfället uppstår en 

social interaktion som kan skapa nya erfarenheter för alla parter (Säljö 2005, s.41, 62).  

 

 

 

Populärkulturens betydelse i barns fria lek 
 

 

I frågan om vad populärkulturen kan ha för betydelse i barnens fria lek fick vi liknande svar 

som många berörde vad barnen influeras av hemifrån dvs. vad de ser på tv eller i andra me-

dier. Dock menade pedagogerna att de klassiska lekarna som “mamma, pappa, barn” och 

“Bockarna bruse” fortfarande finns synligt i verksamheten fast med barnens egna tvist på det. 

Till exempel har en pedagog sett hur det istället kan handla om Spindelmannens familj än 

barnens egna fantasi-familj, som oftast berör dem själva. På så sätt influerar populärkulturen 

leken av det barnen är med om och tar med sig till förskolan. En pedagog berättar hur de äldre 

barnen på avdelningen gärna leker att de lagar mat och bakar men kan plötsligt ändra leken 

till att de är ute och åker tåg. Hen beskriver även hur det finns ett starkt intresse hos de yngsta 

barnen kring Babblarna i leken då det finns ett “Babblar-rum” på avdelningen som barnen 

gärna besöker. Barnen blandar gärna populära karaktärer och låter de träffas i en och samma 

lek. Såhär beskriver en av pedagogerna en sådan händelse: 

 
 

Ja, grabbarna låtsas att dom är Turtles, och med hjälp av en flicka som låtsas att hon är 

Elsa ska dom hindra Darth Vader från att förstöra förskolan, eller stjäla någonting.  
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         (Intervju 6) 
 

 

I följdfrågan om hur de anser att barnens lek eventuellt påverkas av deras intressen för dessa 

karaktärer instämde samtliga pedagoger i att leken påverkas i allra högsta grad men att det 

samtidigt är svårt att veta hur den påverkas. Uppfattningen finns hos pedagogerna att barnen 

dagligen leker rollekar som inspirerats ur deras populärkultur och menar att det bästa sättet är 

att möta upp barnen i deras intresse och förhålla sig till det.  

 
Barnen leker dagligen rollekar som inspirerats ur deras populärkultur. Här är det ingen 

som leker Pippi eller Emil, utan endast rollfigurer från den dagsaktuella populärkul-

turen.  

 

(Intervju 7) 

 

En pedagog säger sig ha reflekterat över att det förr nog var mer vuxenstyrda lekar med influ-

enser från vuxenvärlden eller sagoböcker. Det stora utbudet idag från bland annat tv gör att 

man som pedagog behöver vara lite vaksam och ställa kritiska frågor kring populärkultur. 

Pedagogen finner att man ska tillsammans med barnen kan titta på det ur ett kritiskt perspek-

tiv. En liknande aspekt är att inte förbjuda någon lek så länge den inte är skadlig mot någon 

annan men skulle det uppstå en sådan situation finns där och då ett tillfälle att tala om hur 

saker kan hanteras på bästa möjliga sätt. 

 
Vi är delaktiga i lekarna som sker inom olika områden gällande deras populärkultur. 

Eftersom vi är vuxna har vi en större informationskälla gällande olika karaktärer så att 

vi kan bidra till att utveckla t. ex barnens lek kring populärkultur.  

(Intervju 5) 

 

Enligt den sociokulturella teorin ses leken som någonting väsentligt och centralt för barnen att 

utöva (Lindqvist 1999, s.61). Utifrån pedagogernas utsagor kan vi förstå det som att det popu-

lärkulturella intresset till stor del influerat barnens fria lek i förskolan. I informantens utsaga 

från intervju 5 kan vi i detta sammanhang tolka citatet som att pedagogernas närvaro eller 

delaktighet i leken ger en stöttning för barnet att skapa ny förståelse kring ett fenomen då pe-

dagogerna besitter mer erfarenhet. Det är genom vägledning av en mer kunnig person, s.k. 

stöttning, som man utvecklar lärandet (Säljö 2005, s.123). När vi lär oss tillsammans med 

andra och av dem som kan mer drar vi nytta av varandras olika kunskaper och erfarenheter 

(Amhag 2009, s.42). Stöttning bildar därmed ett underlag för medierat individuellt och kollek-

tivt lärande (Amhag 2009, s.42). 

 

I den sociokulturella teorin kan man räkna in leksaker, kläder, böcker och även rum och ar-

rangemang i förskoleverksamheten till kategorin fysiska, kulturella redskap (Säljö 2005, 

s.47). Enligt Säljö (2005) är människor inte i direktkontakt med omvärlden utan hanterar den 

med hjälp av de kulturella redskapen. Utifrån utsagorna i intervju 6 och intervju 7 gör vi en 

tolkning att barnen använder de populärkulturella karaktärerna som redskap i leken. Vi tolkar 

det även som att den sociala interaktionen och samspelet mellan karaktärerna och barnen har 

en stor betydelse för lärandeprocessen (Ahlskog-Björkman 2014, s.1). Vi tolkar det som att 

karaktärerna kommunicerar något av intresse för barnen. 
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Möjligheter & Hinder 

 
Vi ställde frågan om det fanns möjligheter respektive hinder i arbetet med barnens populär-

kulturella intressen i förskolan och ifall pedagogerna ansåg att det finns bra eller dålig popu-

lärkultur för barn. Vi var även intresserade av att ta del av de eventuella råd informanterna 

skulle ge till någon som vill inkludera populärkulturen i sitt arbete i förskolan. 

Möjligheterna är goda till att arbeta med populärkulturen på ett stort plan i förskolan. Det an-

ser alla av våra intervjuade pedagoger. En pedagog uttryckte det som att möjligheterna är 

oändliga då det finns så mycket i populärkulturen att välja mellan. Enligt en pedagog möjlig-

gör arbetet med populärkulturen att man utgår från läroplanens strävansmål med utgångspunkt 

i begreppen barns intresse, lek och språk. Vi vuxna har även en större informationskälla be-

träffande barnens intressen som vi kan ösa ur menade en annan pedagog. 

 

Hinder som kan uppstå rör dels pedagogers kunskap, verksamhetens tillgångar samt föräldrars 

viljor. En pedagog menar att hinder i arbetet finns och uppstår kring huruvida de i arbetslaget 

är insatta eller sätter sig in i barnens värld. Har man inte kunskap om populärkultur, beskriver 

pedagogen, går det inte att se vad barnen intresserar sig för och detta begränsar möjligheten 

att mötas på ett gemensamt plan. En pedagog beskrev att hinder i arbetet med populärkulturen 

kan visa sig genom att vissa barn har möjlighet att köpa mer leksaker än andra. Det kan även 

krävas att man i arbetet hittar en balans mellan föräldrars åsikter kring vad som lämpar sig för 

barnen samt vad barnen själva uppfattar som intressant nämnde en pedagog. En pedagog på 

en annan verksamhet uppmärksammade också det hinder som enskilda föräldrar kunde stå för. 

Informanten berättade att föräldrarna kan tycka att förskolan inte ska syssla med populärkul-

tur alls utan önskar att endast klassiska sagofigurer som Pippi och Emil ska ingå i verksam-

heten. Detta skapar enligt informanten en utmaning där hens uppmaningen var att försöka 

förklara och informera om syftet och fördelarna med att aktivt arbeta med barnens populärkul-

tur. Informanten menade att man i en sådan situation får göra en avvägning om vem som ska 

ha mest inflytande på verksamheten, enstaka föräldrar eller barnen som ingår i verksamheten. 

En del av informanterna betonade att man måste ha fantasi för att kunna ta in barnens intres-

sen så att det kan kopplas ihop med läroplanens strävansmål. En utav informanterna håller 

med de övriga om de goda möjligheter som populärkulturen för med sig genom att barnen då 

kan känna sig delaktiga i verksamhetens innehåll men menar även att det skulle kunna bli 

problematiskt om barnen får styra för mycket, så att det blir mer lek och för lite lärande.  

 

Vår följdfråga handlade om ifall pedagogerna ansåg att det fanns bra respektive dålig popu-

lärkultur och pedagogerna beskrev det som att det kan finnas mindre lämpad kultur för barn. 

Flera pedagoger ställde sig även tveksamma till formuleringen “dålig populärkultur”. En pe-

dagog resonerade kring att vuxna inte ska bedöma vad som är rätt eller fel för barnen utan ta 

tillvara på vad barnen visar intresse för. 

 
Jag tycker väl mer eller mindre om det men jag tror iallafall att jag får ta hand om det 

och ta emot det som finns. Iallafall det som barnen svarar på, det dom tycker är intres-

sant och tar med sig hemifrån, det måste vi, för här är deras största vardag. 

 

(Intervju 1) 
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En annan pedagog menade på att populärkulturen i sig inte är av dålig karaktär men att den 

stora industrin bakom som producerar enorma mängder krimskrams som de tjänar fint på 

kring detta intresse inte för med sig något gott i sammanhanget. Uppfattningen från pedago-

gens sida är att det är fel ingång att titta på detta som något undermåligt då något som kom-

mer från barnen generellt ska tas för intressant. Pedagogen förklarar att i arbeten tillsammans 

med barnen kring ämnet kan de vuxna lyfta det innehåll som i sådant fall kan ses som pro-

blematiskt. 

Som pedagog försöker jag vara mer medveten om tankarna bakom media/budskapet 

och man är mer eller mindre införstådd med hur det kan påverka barn och deras upp-

fattning om sig själv och andra. 

 (Intervju 6) 
 

Dålig populärkultur förklarades utifrån en annan informant som att det eventuellt skulle kunna 

ses som något man har svårt att förstå sig på eller något som skapar obehag. Hen höll med de 

andra pedagogerna om att barnkultur annars är något väldigt bra. Det hela beror på hur barnen 

upplever populärkulturen. Pedagogen berättade hur hen upplevt stunder då ett barn kanske sett 

en film för tidigt för sin ålder eller att man som vuxen lätt lägger in sina värderingar kring att 

exempelvis Spindelmannen resulterar i våldsamt fäktande i barnens lek. Detta, understryker 

pedagogen, är dock inget som innebär att man ska välja bort populärkulturen utan det handlar 

då om att barnen ska lära sig att hantera influenserna därifrån på ett bra sätt, med hjälp av 

vuxna. 

 
Tänk igenom hur den populärkultur som möter oss idag kan bidra till ett nytt tänk, nya 

arbetssätt, ny inspiration i ditt arbete med förskolebarn. Se populärkultur som ett för-

nybart inslag i förskolans uppdrag. 

 (Intervju 7)  

Råd som pedagogerna ville dela med sig av till någon som vill arbeta med barns populärkultur 

i förskolan var allt ifrån att man som pedagog skulle hålla sig uppdaterad, skaffa gratis 

material, söka inspiration ifrån internet till att vara upplyst, medveten och lyhörd under arbe-

tet. Det pratades om att framförallt lyssna och ta reda på vad barnens intresse låg från flera av 

de intervjuade. En av pedagogerna beskrev att det är viktigt att sätta sig in i barnens värld för 

att kunna möta den på ett bra sätt. Samma pedagog förespråkade att filmer och karaktärer som 

barn fattar intresse för ofta har en bra baktanke som man kan bygga vidare på i förskolan. 

Från en pedagog gavs rådet att man bör ha kvar sitt barnasinne så att man tillåter sig själv att 

tänka som ett barn och därav lättare kan förstå hur barnen tänker kring populärkulturen. Att 

ständigt vara nyfiken när barnen pratar om sin populärkultur kan enligt en pedagog hjälpa till i 

arbetet. 

 
Just att vara nyfiken kanske. Tänka så att även i skolan och förskolan så har det sin 

plats eftersom det har sin plats hos barnen, en del av deras värld. 
           (Intervju 4) 

 

En annan informant poängterade att om man dessutom engagerar sig i arbetslaget genom att 

diskutera kring den kultur barnen omger sig med utan att vara moraliserande och ser till att 

vara öppen för allt som barnen har kunskaper kring bidrar det till ett givande arbete. Det tän-
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ket bidrog, enligt pedagogen, till att man gav populärkulturen en chans att ingå i bland annat 

projektarbeten i verksamheten. Talet om möjligheter och hinder i arbetet med populärkultur 

var överlag liknande. Möjligheterna är oändliga och pedagogerna ansåg att arbetet med feno-

menet kan möjliggöra för pedagogerna att utgå från läroplanens strävansmål med utgångs-

punkt i kategorierna barns intresse, lek och språk. Vad som ansågs vara ett hinder var om ar-

betslaget inte var uppdaterade och pålästa i barnens populärkulturella intressen. Därav kan det 

bli svårt att kunna mötas på ett gemensamt plan när inte en gemensam förståelse och samspel 

finns närvarande.  

 

 

Utifrån den sociokulturella teorin blir utsagan från intervju 7 en beskrivning som vi tolkar 

som att populärkulturen kan ses som ett stöttande redskap i arbetet med barnen i förskolan. 

Pedagogen ges där utav nya tankar och inspiration som kan berika arbetet i verksamheten. 

Enligt citatet från intervju 4 har populärkulturen sin plats bland barnen och är en stor del av 

deras värld. Vi tolkar utifrån denna utsaga att en social interaktion uppstår mellan barnen och 

pedagogerna genom att pedagogen är nyfiken och bjuder in barnens populärkulturella intres-

sen i verksamheten. Det är i den sociala interaktionen som olika tankar och funderingar prö-

vas mot varandra i sammanhang där man tänker tillsammans (Säljö 2005, s.225). I intervju 1 

tolkar vi att informantens utsaga går att koppla till det sociokulturella begreppet stöttning ge-

nom att pedagogen oavsett sin personliga åsikt kring dagens populärkulturella utbud i alla fall 

i förskolans verksamhet bör beakta det barnen visar intresse för. Stöttning innebär då enligt 

vår tolkning från utsagan att pedagogen tar till sig det barnen fastnat för i populärkulturen och 

spinner vidare på det intresset. Enligt Vygotskij är barnens intressen av vikt att ha som ut-

gångspunkt när det gäller lärandesituationer (Lindqvist 1999, s.75).  

 

Diskussion 

I detta avsnitt sammanfattar vi kortfattat studiens syfte, frågeställningar och analyserade resul-

tat. Utifrån de analyserade resultaten diskuterar vi hur dessa kan förstås i förhållande till tidi-

gare forskning som vi presenterat tidigare i studien. Vårt intresse för studien har varit att un-

dersöka vad pedagoger har för uppfattningar till barnens populärkulturella intressen och hur 

stor inblick de har kring detta område. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kunde vi 

se ett stort intresse hos barnen för populärkulturella karaktärer från filmer, appar och spel. 

Utifrån detta väcktes en nyfikenhet hos oss att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar 

kring populärkulturen. 

 

Vår forskningsstudie har utgått ifrån dessa tre frågeställningar; 

 Vad är pedagogernas uppfattning om populärkulturella karaktärerna i barnens fria lek? 

 Vilket utrymme tycker pedagogerna att barnens populärkulturella intressen ska ges i 

förskoleverksamheten?  
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 Vilka möjligheter och hinder uppfattar pedagogerna att det finns i arbetet med popu-

lärkultur i förskolan? 

 

Utifrån våra resultat i studien framkommer det att det finns förskolor i Sverige som arbetar 

aktivt kring populärkultur samt att dessa förskolor även hittat ett fungerande arbetssätt kring 

det. Enligt resultatet i vår studie finner pedagogerna många fördelar med att inkludera barnens 

intressen för populärkulturella ting in i verksamheten. En av många anledningar till att ta in 

barnens intressen är för att främja deras delaktighet och inflytande i vardagen. I resultaten 

framkommer även att majoriteten av de tillfrågade pedagogerna ser populärkulturen som ett 

bra medel för barnens lärande och utveckling. Utifrån studiens resultat kan vi förstå att peda-

gogerna värdesätter vad de olika populärkulturella karaktärerna kommunicerar till barnen. 

Enligt pedagogernas beskrivningar kan de mindre lämpade karaktärerna användas som bra 

samtalsämnen för att tala om positiva och negativa handlingar. 

 

Då frågan om möjligheter och hinder behandlades låg tyngdvikten på möjligheter snarare än 

hinder i arbetet med populärkultur. Ett hinder som belystes var hur föräldrar ställer sig tvek-

samma till att inkludera populärkulturen inom förskolans verksamhet. I inledningen benämns 

begreppen fin- respektive skräpkultur. Ur ett historiskt perspektiv, som det även finns spår av 

idag, är hur kommersiella media räknas till skräpkultur respektive att icke-kommersiella me-

dia tillhör finkulturen. Denna skillnad mellan kulturbegreppen har ett stort fäste i anglosaxiska 

länder, som vår tidigare forskning visar resultat på. Därav är det dock inte så att dessa två be-

grepp inte går att finna i den svenska förskoleverksamheten. I analysen av vårt resultat kunde 

vi finna utsagor från informanterna som indirekt berörde denna indelade kategorisering av 

kulturbegreppet. Pedagogerna valde att inte problematisera det skräpkulturen kommunicerar 

utan vände det till något positivt och användbart. 

 

Vi hade till en början en förutbestämd åsikt kring vilka populärkulturella karaktärer som ingår 

i begreppen fin-och skräpkultur och hade detta i åtanke när vi valde ut undersökningsmateri-

alet. Däremot valde vi utifrån våra egna preferenser att lyfta de karaktärer vi ansett ha större 

genomslagskraft vilket i det här fallet var Elsa och Spindelmannen. Babblarna kan i detta 

sammanhang ses som mer accepterat ur ett lärandeperspektiv då dessa är anpassade för att 

arbeta mot läroplanens strävansmål. Elsa och Spindelmannen hör i sin tur till skräpkulturen då 

de hör till kommersiella media. Till en början var vi frågande kring varför vissa karaktärer får 

större plats i förskolan men utifrån studiens resultat förstod vi att det är för att pedagogerna 

arbetar utifrån barnens intressen. Med facit i hand hade vi kunnat varit lite mer uppdaterade 

kring vilken populärkultur som är aktuell idag. Vi valde Nemo för att han är en könsneutral 

karaktär men vi insåg inte att han hade starkast genomslagskraft för tio år sedan.  

 

Det är viktigt för oss att belysa utifrån vårt valda teoretiska perspektiv att kulturella redskap 

(leksaker m.m.) har en stor betydelse i vår studie. Inom det sociokulturella perspektivet är alla 

redskap ett resultat av människans kultur. Populärkulturen är skapat tillsammans av oss män-

niskor och räknas på så vis in i de kulturella praktiker som finns i dagens samhälle. I försko-

lans värld blir då populärkulturens redskap en slags “förlängd intelligens” för lärandet. Barnen 

lär sig i interaktionen med de kulturella redskapen och därför behöver barnen få tillgång till 

dessa i sin vardag i förskolan. De kulturella redskapen är av stor vikt och detta har vi kunnat 

redovisa utifrån våra resultat. 
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Vårt resultat går att jämföras med tidigare forskning som visar på att det finns olika sätt att se 

på populärkulturen som fenomen. Det finns även skillnader i hur man arbetar med populärkul-

turen samt hur stor plats man ger åt fenomenet i verksamheten. Tidigare forskning har visat på 

att pedagoger gärna ser att populärkulturen får ta en stor plats i verksamheten bland annat 

genom att skriva in ämnet som ett strävansmål (Souto-Manning & Price-Dennis 2012, s.305, 

Dickie & Shuker 2014, s.38). En av studierna vi presenterat uppmärksammade hur samverkan 

mellan hemmen och förskolan kan vara en bra utgångspunkt för att få en bättre inblick i bar-

nens intressen. Den nya kunskapen kring barnens populärkulturella intressen kan pedagogerna 

i sin tur använda utifrån ett lärandeperspektiv i verksamheten (Edwards 2016, s.524). I likhet 

med detta fann vi i vårt egna forskningsresultat hur en informant belyste vikten av ett samar-

bete mellan hemmen och förskolan för att kunna få en tydligare bild av vad barnen intresserar 

sig av. Pedagogen i vår studie menade även att det är viktigt att visa på att populärkulturen 

barnen har hemma även kan ha en plats i förskolan. 

 

Samtliga studier betonar att barnens intressen för populärkultur bör bejakas då ett intresse 

generellt sett medför en möjlighet till lärande. Pedagoger har därför utformat aktiviteter uti-

från vad barnen visat entusiasm för. I studien ser man på populärkulturen som inflytelserik för 

att utbilda barn kring värderingar, roller och ideal (Lee 2013, s.87). Den forskning vi har sett 

har även visat på en del svårigheter kring arbetet med populärkulturen. Pedagoger i tidigare 

forskning har problematiserat svårigheten i att få in populärkulturen i undervisningen på 

grund av att de inte vet hur de ska handskas med det på ett bra sätt (Lee 2013, s.95). Då brist-

fälliga kunskaper finns kring arbetet med populärkultur väljer pedagoger i större utsträckning 

att hålla sig till den traditionella undervisningsformen (ibid. s.95). Trots att en stor del av de 

medverkande i Lee’s studie förstod den inverkan populärkulturen har på barn så valdes det 

bort (Lee 2013, s. 92).  

 

Det finns även tankar i tidigare forskning om att populärkulturen inte ger ett riktigt lärande, 

med anledning av definitionen “skräpkultur”. Därför har lärare ibland valt bort ett arbete med 

det och istället valt den traditionella formen för “lärandet”. I vår egna studie visade det dock 

på motsatsen till detta då pedagogerna dagligen arbetar med barnens populärkulturella intres-

sen och tar in det i olika projekt, teman eller arbeten. Informanterna betonade dock att det 

kräver en engagerad pedagog som sätter sig in i barnens intressen och håller sig uppdaterade 

samt vågar ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt. 

 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Då möjligheterna är många i arbetet med populärkulturen behöver vi reflektera kring eventu-

ella hinder som kan uppstå på vägen. En svårighet att arbeta med barnens populärkulturella 

intressen är att hålla sig uppdaterad då utbudet för populärkultur ständigt ökar och förändras. 

Förslagsvis kan pedagogerna erbjudas kompetensutveckling i hur de kan förhålla sig till popu-

lärkulturen och hur de kan arbeta med ämnet i förskolan. Utifrån våra forskningsresultat ser vi 

på många möjligheter och fördelar med att aktivt använda populärkulturen i det dagliga arbe-

tet. Dels för att ett visat intresse för barnen och deras tankar kan ge dem en känsla av att bli 

sedda och känna sig respekterade. Och dels för att ett arbete utifrån barnens intresse ingår i 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, s.6). Då förskolans arbete ska utgå ifrån ett demo-

kratiskt och jämställt arbetssätt är det av stor vikt att låta barnens erfarenhetsvärld och kultur-
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historia inkluderas i verksamheten. Populärkulturen bidrar även till att det blir möjligt att föra 

samtal med barnen kring exempelvis genusaspekter och etniska bakgrunder. En informant 

beskrev att om en aktivitet är utformad utefter barnens intresse blir det mer värdefullt för bar-

nen att ta del av den samt att det blir roligare att lära sig något nytt. Resultatet av vår forsk-

ningsstudie lyfter fram att pedagogernas engagemang kring barnens populärkulturella intres-

sen öppnar upp för en ömsesidig dialog och ett gemensamt lärande. Därav kan vår studie bi-

dra till att styrka den betydelsefulla roll populärkulturen har för både praktiken och profess-

ionen. 

Slutsatser 

Populärkulturen bör ha en central roll i förskolans verksamhet och även få ett erkännande som 

en viktig del för barns lärande. Slutsatsen vi kan dra utifrån vårt analyserade resultat är att 

pedagoger gärna arbetar utifrån barnens intresse för populärkulturen och belyser vikten av att 

vara insatt och intresserad då detta stärker barnens självkänsla samt ger en känsla av att bli 

respekterad. Pedagogen har här en betydelsefull roll i detta möte för barnen, att de bejakar 

deras intressen och aktivt arbetar med att implementera ämnet i den dagliga verksamheten. 

Interaktionen med de populärkulturella redskapen ger ett lärande för barnen och därför är det 

viktigt att inkludera det i förskolans verksamhet. Trots att vår forskningsstudie enbart bygger 

på sju pedagogers utsagor anser vi att den kunskap som framträtt i analysen ändock kan vara 

med och bidra till en större förståelse kring populärkulturens roll i förskolan. 

Vidare forskning 

Vårt forskningssyfte har varit att undersöka pedagogers uppfattning kring arbetet med 

populärkultur i förskolans värld. Vi anser att vi fått svar på detta till stor del men då vi bara 

har utgått ifrån två olika förskolor så ger inte det ett generellt svar på hur alla förskolor i 

Sverige arbetar med populärkultur i sin verksamhet. Resultatet av vår studie gav oss insikt om 

hur stor betydelse populärkulturen har för både pedagogerna och deras profession samt för 

barnens känsla att vara delaktiga och kunna påverka sin vardag i förskolan. 

 

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att utgå ifrån barnens perspektiv kring 

populärkultur. Den nya studien behöver ett annat tillvägagångssätt då vi vill få reda på 

barnens egna perspektiv och förhållningssätt till ett arbete med populärkultur. Genom 

intervjuer och observationer kan vi få mer kunskap om hur barnen anser att deras intressen tas 

tillvara på i förskolan. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

 
1.Vad innebär populärkultur för dig? Ge gärna något exempel. 

 

2. Vet du vilken populärkultur som är aktuell idag för barn i allmänhet?  

 

3. Vilken populärkultur visar barnen intresse för på er avdelning? 

 

4. Hur arbetar ni med barnens populärkulturella intressen i verksamheten? 

 

5. Varför arbetar ni med populärkultur? 

 

6. Tror du barnens lek påverkas av deras populärkulturella intressen?  

Kan du ge ett exempel på en lek som du sett barnen leka som verkar influerad av populärkul-

turen? 

 

7. Anser du att det finns bra respektive dålig populärkultur riktat till barn? Om ja, utveckla. 

Om nej, kan du utveckla? 

 

8. Vad har du för uppfattning om populärkultur i barnens fria lek? 

 

9. Hur har responsen varit från barnen gällande arbetet med populärkultur? 

 

 

10.Vilka råd skulle du ge någon som vill börja arbeta med barnens populärkultur i förskolan? 

 

11. Vilket utrymme tycker du att barnens populärkulturella intressen ska ges i förskoleverk-

samheten? (Följdfråga: Har ni något tema/arbeten (Ma, Na, musik etc.) där populärkulturella 

inslag finns?) 

 

12.Vilka möjligheter och hinder upplever du finns eller kan finnas i arbetet med populärkultur 

i förskolan? 

 

13. Hur anser du populärkulturen i förskolan kan ha för inverkan på barns lärande och 

utveckling? 
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Bilaga 2 – Undersökningsmaterial 

 

Frågor kring bilder  

 Bilder: Nemo & Mamma Mu 

 

1.Vad tänker du kring dessa karaktärer? finns de någonstans på avdelningen? 

1a. Kan du berätta hur eller om barnen leker med eller använder sig av karaktärerna? 

 

 

2.Vad tänker du kring dessa karaktärer och finns de någonstans på avdelningen? 

 

2a. Kan du berätta hur eller om barnen leker med eller använder sig av karaktärerna? 

 

 

 

   



39 

 

 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 

 

 
 

         Stockholm 22 November 2016 

 

 

 

Hej pedagoger på xxx Förskola! 

 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbild-

ning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs 

på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om populär-

kultur i förskoleverksamheten. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksam-

heten vid förskolan under enstaka dagar vecka 47. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua pedagoger med 

hjälp av ljudupptagning i form av röstinspelning och anteckningsblock.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, per-

sonalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insam-

lat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 

upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 
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Tel.nr xxx-xxxxxxx/xxx-xxxxxxx 

Mailadresser xxx@hotmail.com / xxx@gmail.com  
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Mailadress: xxx@buv.su.se  
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