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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att genom intervjuer med sex förskollärare belysa deras syn på barns 

populärkultur och på vilket sätt de implementerat populärkulturen i sin undervisning. För att 

bäst kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor föll valet av metod på intervjuer. 

Intervjuerna var kvalitativa och genomfördes med en förskollärare i taget eftersom det 

bedömdes vara det bästa alternativet utifrån vad studien åsyftade - att belysa deras personliga 

syn, tankar och upplevelser. Förskollärarnas svar har analyserats utifrån två olika teoretiska 

perspektiv - sociokulturellt perspektiv och utvecklingspedagogiskt perspektiv. Studiens 

resultat- och analysdel är uppdelad i två separata delstudier, varav delstudie ett har en 

sociokulturell ansats och delstudie två har en utvecklingspedagogisk ansats. De 

huvudsakliga resultaten inom delstudie ett var att förskollärarna oberoende av varandra förde 

liknade diskussioner, både kring hur de definierade begreppet barns populärkultur samt 

fördelar och nackdelar med dess närvaro i förskolan. Resultatet visade även att 

populärkulturen många gånger förknippades med digitaliseringen och allt den medfört. De 

huvudsakliga resultaten inom delstudie två var att förskollärarna beskrev en vilja att 

implementera sådant som intresserade barnen i undervisningen och i vissa fall blev det 

element från populärkulturen. Populärkulturen användes oftast för att rikta barnens 

uppmärksamhet mot ett särskilt innehåll, den användes även som underlag för reflektion och 

diskussion i barngruppen. Gällande förskollärarnas val av populärkultur som verktyg i 

undervisning föll det ofta på populärkultur som barnen visat stort intresse för, eller 

populärkultur som förskollärarna själva var bekanta med sedan innan, ofta sådant som var 

populärt när de själva eller deras barn var små. 
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1. Inledning 

Vi som har genomfört den här studien heter Ellen Broström och Emmy Deivert, två studenter 

på förskollärarprogrammet. När vi stod inför valet av studiens ämne tyckte vi det kändes 

viktigt att välja något som vi kände ett starkt intresse för, eftersom vi uppfattade det som en 

viktig del i att hålla i gång drivkraften genom hela arbetet. Idén kring ämnet uppkom ur en 

diskussion som uppstod efter sommarlovet 2022. Emmy hade vid flertalet tillfällen funderat 

på varför det kändes bättre i magen när hennes barn såg på vissa TV-program, ofta sådant 

som hon själv tittat på när hon var liten. Detta var ett samtalsämne som diskuterades både 

mellan oss skrivpartners och med andra personer, där många verkade kunna relatera till 

känslan. Detta resulterade således i en vilja att undersöka detta vidare. Hur ställer sig vuxna 

till barns populärkultur och vad är det som gör att viss populärkultur legitimeras mer än 

andra? Läggs det värdering i olika typer av populärkultur och i sådana fall, vad är det för 

typer av värderingar? Negativa, positiva eller neutrala?  

 

Vid tidigare VFU-perioder hade vi också upplevt att de vuxnas samtal kring barns 

populärkultur ofta präglas av en viss oro. Benämningen barns populärkultur användes 

förvisso inte i samtalen, men det handlade i regel om vad barn tittade på för serier, spelade 

för spel och hur detta syntes i deras lek. Detta var någonting som många pedagoger uttryckte 

en oro för. Lekarna ansågs vara för våldsamma och kunde skrämma andra barn, ofta yngre.  

Både på tidigare arbetsplatser och under VFU-perioder har det inte varit svårt att ta miste på 

vilken populärkultur som florerar i barngruppen. Barnen talar ofta högljutt om sina 

favoritkaraktärer och inkluderar det ofta i både lek och samtal. Läroplanen framhåller: 

“utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i 

det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare tillägnat sig.” (Lpfö18, 2018, s. 6) Vi 

har även tidigare sett en vilja från många som arbetar i förskolan att ta vara på barnens 

intressen. Vad blir resultatet av dessa parametrar? Barnen förmedlar såklart olika typer av 

intressen under sin vistelse i förskolan, men eftersom vi både sett och hört många barn ta 

med sig populärkulturen in i förskolans värld blev vi extra nyfikna på i vilken utsträckning 

förskollärare faktiskt väljer att implementera barnens intressen från just populärkulturen.  

 

Studien kommer att vara uppdelad i två delstudier. Ellen har ansvarat för delstudie ett som 

behandlar förskollärares syn på barns populärkultur, medan Emmy ansvarat för delstudie två 

som behandlar populärkultur i förskolans undervisning. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppet populärkultur 

Populärkultur, vad är det egentligen? Vid första anblick verkar begreppet kanske inte så svårt 

att definiera. Det är saker som blivit populära från TV, film, radio, mode, litteratur och 

musik. Att göra vidare avgränsningar eller att sätta in det i ett forskningssammanhang är 

inget som görs i en handvändning menar Simon Lindgren, professor i sociologi (2009, s. 

17). Bilden av populärkultur och själva innebörden av ordet har förändrats över tid, samtidigt 
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som komplexiteten ökat i och med motsatsbegrepp som uppkommit, exempelvis finkultur 

(a.a. s.25–26). Varför ska en då forska om ett begrepp som knappt går att definiera? Lindgren 

menat att det är viktigt att forska om populärkulturen, även om den är svårdefinierad. Dels 

för att den spelar en central roll i våra liv, även om en ibland inte vill erkänna det (a.a. s. 26 

och 209). 

 

Den kritiker som sågar Britney Spears kan komma på sig själv med att nicka 

uppskattande i takt med hennes musik i bilkön. På samma sätt kan den filmforskare 

som tekniskt diskuterar de begrepp som skräckfilmen använder sedan förnimma 

samma rysning som en “vanlig” betraktare. (Lindgren, 2009, s. 209) 

 

Lindgren presenterar fyra stödpunkter som kan hjälpa läsaren att förstå begreppet 

populärkultur. Även om dessa stödpunkter blir alldeles för kategoriska och tvärsäkra om de 

bara läses rakt av utan fördjupningen av kapitlen i boken, fungerar de ändå som något att 

luta sig mot, samt fångar de aspekter som presenterats av tidigare forskare. Stödpunkterna 

redogör för populärkulturen som kommersiell, lättillgänglig, folklig och inte intellektuellt 

krävande (Lindgren, 2009, s. 46). 

2.2 Mediepanik 

Att vuxenvärlden kritiserar barns användande av populärkultur är inget nytt fenomen, menar 

Magnus Persson. Om en tittar tillbaka så långt som till 1700-talet fanns det redan då spår av 

det som idag kallar mediepanik. Begreppet mediepanik syftar till den moraliska panik som 

uppstår i svallvågorna av ett nytt massmedium. Persson menar att skolan historiskt haft 

uppgiften att bekämpa barn och ungdomars populärkultur för att bekämpa det dåliga 

inflytande och de lockelser populärkulturen påstods ådraga barnen (Persson, 2000, s. 17).   

 

På 1700-talet kretsade paniken kring litteratur och romanläsning, något som då ansågs vara 

skadligt. Senare uppkom fenomen som TV, tecknade serier, serietidningar, film, datorer etc, 

som följdes av samma sorts moraliserande mediepanik (Persson, 2000, s. 26). Forskare 

menar att paniken kring dessa fenomen, oberoende av vilket årtionde eller århundrade de 

inträffade, sett väldigt lika ut. De är till och med förutsägbara, då det finns tre grundläggande 

antaganden som finns i princip varje mediepanik. Det första antagandet handlar om att en 

gör en gränsdragning mellan hög- och lågkultur, där det nyare mediet alltid placeras inom 

ramen för det lägre. Det andra handlar om en tro på att det finns direkt koppling mellan det 

en människa exponeras för i medier, till faktisk handling (a.a. s. 27). Exempelvis; de som 

spelar TV-spel där våld förekommer kommer själva att utöva våld. Det tredje och sista 

antagandet lägger stort fokus vid barn och ungas exponering för massmedier. De är offer 

som inte kan värja sig från populärkulturens lockelser, därav måste de vuxna skydda dem 

från detta. Något som också kännetecknar mediepaniken är att argumenten är ytterst 

känslomässiga (a.a. s. 27).  

 

Kirsten Drotners artikel “Dangerous media? Panic discourses and dilemmas of modernity” 

är en artikel om mediepanik och dess historia. Hon redogör för de känsloladdade diskurserna 
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som uppstår när nya medier ser dagens ljus och hur detta skett återkommande under modern 

tid (Drotner, 1999, s. 593). Att vuxna känner sig exkluderade och okunniga när det kommer 

till nya medier är enligt Drotner en av anledningarna till att barn och unga är de främsta 

föremålen för mediepaniker. Barnen är pionjärer inom media och utmanar både kulturella 

och sociala maktrelationer, men de är också symboler för en tid som de vuxna aldrig kan 

återgå till. Har du väl blivit vuxen kan du inte bli barn igen, eller få tillträde till barnens värld 

(Drotner, 1999, s. 617). 

2.3 Läroplan för förskolan 

Läroplanen för förskolan belyser upprepade gånger att undervisningen i förskolan ska 

genomsyras av att barnen på olika sätt ska få vara med i dess utformande. Detta benämns 

bland annat med begrepp som delaktighet, inflytande, barnens intressen, erfarenheter, 

uppfattningar och initiativ (Lpfö18, 2018, s. 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16). Begreppen är alla olika 

men belyser ändå samma sak. Eftersom begreppen återkommer flertalet gånger i läroplanen 

kan detta tolkas som en viktig del i barnens utbildning. En annan viktig del ur läroplanen 

kopplat till studien är förskollärarens roll i den undervisning som bedrivs på förskolor. Delen 

i förskolans läroplan som heter “Förskollärares ansvar i undervisningen” (Lpfö18, 2018, s. 

19) beskriver att all undervisning som bedrivs ska ske under ledning av förskolläraren. 

Sammanfattningsvis är det förskolläraren som har huvudansvaret, vilket är anledningen till 

att studien bygger på intervjuer med förskollärare. 

 

I läroplanen står det även att: “Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det 

barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare 

tillägnat sig” (Lpfö18, 2018, s. 6). Läroplanen för förskolan har ett stort tolkningsutrymme, 

för att exempelvis populärkulturen ska kunna få utrymme krävs det att förskollärarna aktivt 

väljer att låta den få utrymme. Läroplanscitatet skulle kunna tolkas innefatta barns 

populärkultur eftersom det är något som barn många gånger visar intresse för. Dock krävs 

det att förskollärare väljer att tolka barnens intresse på det sättet eller för den delen i stunden 

komma på tanken att det kan kopplas samman med barnens populärkultur. Det stora 

tolkningsutrymmet som läroplanen för förskolan har innebär oändliga möjligheter samtidigt 

som det även lämnas plats åt skillnader mellan olika verksamheter. Hade läroplanen 

innehållit exempelvis populärkultur som begrepp skulle förmodligen fler än de som gör det 

idag arbetat med populärkultur. Vilket i sin tur skulle kunnat utesluta arbete med andra delar 

som förskollärare idag tolkar in i formuleringen ”… det barnen visar intresse för…” (Lpfö18, 

2018, s. 6). 

2.4. Skolverket 

Till skillnad från Lpfö18, som inte uttryckligen innehåller ordet populärkultur, ger 

Skolverkets hemsida flera tips kring hur pedagoger kan använda populärkulturen för att 

inspirera barn till berättande och skrivande. Skolverket tillhandahåller en film om en 

barngrupp som skapar en egen berättelse utifrån det populärkulturella fenomenet Pokémon, 

där en också får höra förskollärarens beskrivning av hur arbetet gått till (Skolverket, 2022-
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11-10). Detta följs av reflektionsfrågor till arbetslaget, där en fråga lyder: “Hur utgår ni från 

barnens erfarenheter och intressen från exempelvis populärkulturen?” (Skolverket, 2022-11-

10) 

 

Skolan har som tidigare nämnts en historia av att tona ner arbetet med populärkulturen, 

medan Skolverket idag till och med uppmuntrar till användandet av populärkultur i vissa 

avseenden. Däremot förekommer inte ordet populärkultur en enda gång i förskolans 

läroplan. Vad signalerar det till de som arbetar i förskolan? Hur ser det ut med 

populärkulturens närvaro i förskoleverksamheter idag? Finns det fortfarande en bild av 

populärkulturen som en farlig lågkultur, eller betraktas den som ett användbart verktyg i 

undervisningen? Är barns populärkultur något som förskollärarna använder för att ge barnen 

inflytande? 

 

3. Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är öka kunskapen om förskollärares syn på barns populärkultur och på vilket 

sätt populärkulturen implementeras av förskollärare i förskolan. Studien eftersträvar att 

belysa olika värderingar av barns populärkultur och hur den kan användas i 

undervisningssyfte.  

 

I studien undersöks följande frågeställningar: 

- Hur definierar de intervjuade förskollärarna begreppet barns populärkultur?   

- Vilka fördelar och nackdelar ser förskollärarna med populärkulturens närvaro i 

förskolan?  

- Vilken populärkultur blir implementerad av de intervjuade förskollärarna i 

förskolan?   

- På vilket sätt beskriver förskollärarna att de använder populärkulturen som verktyg i 

undervisningen? 

 

5. Forskningsläge  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts på ämnet barn och populärkultur. 

Via Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst kan en använda flera olika databaser för att söka 

efter artiklar och avhandlingar som behandlar barns populärkultur. Med hjälp av databaser 

som ProQuest, SwePub och DiVA gjordes sökningar på begrepp som populärkultur, 

popkultur, barns populärkultur och förskola. Detta resulterade i en del träffar på svensk 

forskning som gjorts om barn och populärkultur. För att hitta ytterligare forskning gjordes 

även sökningar på engelska, på ord som popular culture, pop culture, preschool, 

kindergarten och children. Dessa sökord användes både enskilt och sattes ihop med 

varandra. Efter att ytterligare relevant läsning hittats efter den engelska sökningen, lästes allt 

material igenom, för att sedan utse fyra artiklar/avhandlingar som de mest användbara, som 

här nedan kommer att sammanfattas. 
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Allison S Henward genomförde en etnografisk studie där hon vistades i tre amerikanska 

förskolor under totalt åtta månaders tid. Hon observerade verksamhet, barns lek, höll i 

fokusgruppsintervjuer samt formella och informella samtal med både barn och pedagoger. 

Detta gjordes för att undersöka förskollärares sätt att reglera barns användande av 

populärkultur, samt hur barnen reagerade och responderade på detta (Henward, 2015, s. 

209).  

 

Carina Fasts avhandling med namnet “Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och 

populärkultur i möte med förskola och skola.” (Fast, 2007) är resultatet av en etnografisk 

studie som pågick under tre års tid. Under dessa tre år har Fast besökt sju barn och deras 

familjer kontinuerligt, både i hemmet och under deras vistelse i förskola, förskoleklass och 

första klass. Ett stort fokus i avhandlingen ligger på hur barnen möter literacypraktiker i 

olika sociala och kulturella sammanhang, men läsaren får också möta många av barnens 

favoriter inom populärkulturen, samt både föräldrars och lärares tankar kring detta (Fast, 

2007, s. 16 och 183).   

 

I antologin “Critical literacy i svensk klassrumskontext” (2015) står olika forskare för var 

sitt kapitel där de redogör för studier de genomfört med fokus på critical literacy i skolan. 

Catarina Schmidt och Åsa Wedins kapitel “Barbie, ninjakrigare och popstjärnor - 

populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen.” (2015, s. 51) redovisar en studie de 

genomfört i en skolklass. Studien utgår från ett klassrumsprojekt där barnen fått skriva egna 

berättelser baserat på sina populärkulturella erfarenheter. Både möjligheter och dilemman 

uppstår i projektet, där populärkulturen och ivern och engagemanget den för med sig möter 

ett klassrum där eleverna förväntas arbeta lugnt och tyst (Schmidt och Wedin, 2015, s. 65–

66). 

5.1 Populärkultur och barns motstånd mot vuxnas regler 

I sin studie beskriver Henward hur barn använder strategier för att göra motstånd mot och 

kringgå regler som finns kring användandet av populärkultur i förskolan. På flertalet av 

förskolorna Henward besökte var det inte tillåtet att ta med sig populärkulturella leksaker, 

bära kläder med populärkulturella tryck eller bära accessoarer kopplat till populärkulturen 

(Henward, 2015, s. 208). Lekinnehåll blev också i vissa fall kontrollerat av de vuxna och 

barnen visste mycket väl att lekar som innehöll populärkulturella referenser, exempelvis 

Pokemon, var förbjudna. Det var till och med förbjudet att tala om Pokemon i en av 

förskolorna (a.a. s. 216).  

  

Barnen lyckades på flera sätt hitta strategier för att kringgå reglerna kring användandet av 

populärkultur. En pojke sa vid ett tillfälle “We can play what we want when they aren’t 

looking.” (a.a. s. 216) efter att han berättat vilka lekar som inte var tillåtna på förskolans 

område. Barnen gjorde alltså motstånd mot lekreglerna och lekte vad de ville, så länge de 

visste att de vuxna inte såg. Henward redogör också för ett exempel där barnen i en av 

förskolorna har en samling där läraren ber dem berätta vad de vill bli när de blir stora. En 

flicka säger att hon vill bli prinsessan Belle, en prinsessa från disneyfilmen Skönheten och 
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odjuret. Läraren avfärdar svaret genom att säga att det inte är något en kan bli, att det inte är 

på riktigt. Flickan ändrar då sitt svar och säger: “I...I want to be a mother named Belle.” (a.a. 

s. 219) Strax därefter använder en annan flicka en liknande strategi, då hon säger att hon vill 

byta namn till Prinsessan Ariel när hon blir stor. Här förstår alltså flickorna att det inte är 

accepterat att säga att de vill bli prinsessor när de blir stora, men de hittar sätt att ge läraren 

ett accepterat svar som samtidigt innehåller deras önskningar om att bli prinsessor. Den ena 

flickan lyckas få in den populärkulturella figuren Belle i kombination med rollen av en 

moder, som blev en accepterad kombination (a.a. s. 219).   

  

Fast (2007, s. 164 och 165) möter liknande motstånd mot de vuxnas regler bland barnen hon 

följer i förskola och förskoleklass. I hennes avhandling syns bilder på en pysselbok med en 

Bratz-docka på, samt Pokémon-kort som ligger halvt synliga på hyllor och i ryggsäckar. 

Dessa saker får inte tas med in i klassrummet, men barnen placerar dem på sina hyllor för 

att ändå ha dem nära till hands. På en skola har de förbjudit Pokémon-kort helt och hållet, 

men en lärare avslöjar att: “vi vet att dom håller på med dom i buskarna” (Fast, 2007, s. 164). 

Några pojkar bygger även egna Beyblades av konstruktionsmaterial på förskolan, då de inte 

får ta med sina egna (a.a. s. 141).   

5.2 Vuxnas syn på barns populärkultur  

Något annat som Henward undersökte under sin tid på fältet i de amerikanska förskolorna 

var förskollärarnas syn på barns populärkultur. Det fanns meningsskiljaktigheter bland de 

olika förskollärarna och reglerna kring populärkulturen var olika strikta på olika förskolor. 

Föreståndaren på en Montessoriförskola menade att förskolan inte var en plats för 

populärkulturen. Hon menade att barnen fullständigt togs över av våldsamma 

översexualiserade karaktärer som inte på något sätt speglade verkligheten. Hon upprördes 

också över barns TV-tittande och hur de uppmanades att “köpa skit” (Henward, 2015, s. 213 

– 214). I en av de andra förskolorna som Henward besökte var lärarna inte lika negativt 

inställda till populärkultur. Leksaker som togs med till förskolan fick stanna i ryggsäckarna 

i hallen, med undantag för en samling som kallas “show and tell”, där barnen fick visa upp 

leksaken de hade med sig. Läraren förklarade att de använde populärkulturen och barnens 

leksaker som ett verktyg för att främja språkutvecklingen, samt att hon inte ville vara kritisk 

mot något som barnen värdesatte så högt (a.a. s. 214). 

 

Även Fast märkte att samtal kring barns populärkultur i form av leksaker och 

medieanvändning väckte stort engagemang hos förskollärarna i sin studie. De allra flesta 

lärare inledde diskussionen med att belysa problemen kring barnens leksaker. Leksakerna 

skapade konflikter och ojämlikheter mellan barnen, något de inte ansåg sig ha tid att 

övervaka (Fast, 2007, s. 183). En annan känsla förskollärarna gav uttryck för var en känsla 

av okunskap och exkludering kopplat till barnens populärkultur. En av lärarna uttryckte “Jag 

känner mig fullständigt utanför, jag fattar ingenting.” (Fast, 2007, s. 184). En känsla av att 

inte förstå sig på barnens intresse och kultur verkar finnas hos flera av lärarna, samtidigt som 

de med värme talar om program de själva eller deras egna barn sett under uppväxten. En 

lärare uttrycker att hon tycker att det vore bättre om barnen bytte bokmärken istället för 
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Pokémonkort medan en annan hävdar att smurfarna, som var populära när hennes barn var 

små, var lättare att förstå sig på (a.a. s. 184).  

 

Lärarna i Fasts studie uttryckte en liknande oro kring våld, sexualisering och stereotypa 

framställningar, precis som lärarna i Henwards studie (Fast, 2007, s. 185; Henward, 2015, s. 

214). Dock verkade lärarna dra en skiljelinje mellan inslag från populärkulturen och annan 

kultur. En lärare uttryckte att barn inte har förmågan att skilja mellan fiktion och verklighet. 

När Fast då påpekar att våld är ett vanligt inslag i folksagor får hon svaret “Det är något 

annat. Då vet barnen vad som är rätt och fel.” (Fast, 2007, s. 185) Endast på en av förskolorna 

som Fast besökte uttryckte en förskollärare nyfikenhet kring barnens populärkultur. Hon 

menade att vuxna ofta är snabba att förkasta det som är populärt bland barnen, bara för att 

de inte har någon kunskap om det. Hon förklarade sedan hur hon brukar be barnen berätta 

om saker som intresserar dem och att det då uppstår en äkta närhet mellan henne och barnen 

(a.a. s. 135 och 157).  

5.3 Populärkulturen som verktyg i undervisning 

Schmidt och Wedin (2015, s. 51) har med hjälp av sin studie kunnat belysa och 

problematisera de lärandepotentialer som barnens populärkulturella erfarenheter kan öppna 

upp för i skolans värld. En annan viktig sak som nämns är hur tidigare forskning visat att 

skolans praktiker ofta är traditionsbundna och bygger på rutiner som bara görs utan att 

överhuvudtaget ifrågasättas. Det traditionsbundna och rutinerna vill Schmidt och Wedin 

(2015, s. 53–54) ifrågasätta och har därför genomfört studien för att kunna redovisa de 

fördelar som användandet av barns populärkultur i undervisningen kan medföra. Även Fast 

(2007, s. 183) lyfter den tydligt traditionsbundna normen som råder kring undervisning trots 

de reviderade läroplanerna i Sverige. Bland annat kursplanerna i svenska jämställer numera 

olika typer av literacy, exempelvis film, teater och skönlitteratur. Trots detta ser Fast (2007, 

s. 184) inte några spår av det hos lärarna som deltagit i hennes studie, utan den traditionella 

synen på att literacy är läsande och skrivande förknippat med böcker råder fortfarande.   

 

Under klassrumsprojektet tilläts barnens populärkulturella erfarenheter ta plats i 

klassrummet. Ben ten, Ninjago, Kalle Anka, Barbie, Stardoll och Trassel är bara några 

exempel på vad barnen plockade med sig. Många av barnens populärkulturella exempel som 

kom fram under klassrumsprojektet var olika figurer. Figurerna i sig behöver inte betraktas 

som populärkultur utan Fast (2007, s. 115) menar att de ingår i ett större nätverk av 

exempelvis tidningar, böcker, filmer och datorspel som ofta sorteras inom populärkultur som 

begrepp. Klassrumsprojektets resultat visar bland annat att populärkulturen har stor 

betydelse för de textbaserade erfarenheter som barn har utanför skolans värld. Vilket i sin 

tur gör att det populärkulturella blir betydelsefullt för undervisningen eftersom det kan 

användas för exempelvis enkla textanalyser som barnen i studien gjorde (Schmidt och 

Wedin, 2015, s. 61–64). Schmidt och Wedin (2015, s. 65) redovisar med hjälp av sin studie, 

i linje med annan tidigare forskning att det populärkulturella har stark attraktions- och 

dragningskraft vilket i sin tur genererar engagemang från barnen.  
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I Fasts (2007, s. 135) avhandling finns en beskrivning av hur en förskollärare försökt att inte 

förkasta det som barnen visar intresse för på grund av sina egna personliga värderingar. 

Förskolläraren beskriver att hon upptäckte ett intresse kring leksaken Beyblades, vilket till 

slut ledde till att hon tillsammans med barnen skapade en hel utställning om Beyblades. 

Tillvägagångssättet som förskolläraren beskriver var att hon tog hjälp av barnen för att kunna 

lära sig mer om leksaken. Barnen utnämndes till experter inom ämnet och förskolläraren 

menade att det enda som krävdes av henne som vuxen var ett genuint engagemang kring det 

som barnen redan fann meningsfullt (Fast, 2007, s. 135). 

 

6. Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska perspektiv vi använder som analysverktyg i denna studie är sociokulturellt 

perspektiv och utvecklingspedagogik. Det sociokulturella perspektivet kommer att användas 

som analysverktyg för delstudie ett, då förskollärarnas personliga syn och tolkningar av 

populärkulturen är i fokus. Detta val gjordes eftersom tanken, medvetandet och det 

materiella ses som en helhet utifrån perspektivet, vilket är delar som tillsammans skapar en 

människas personliga bild av ett visst fenomen (Jakobsson, 2012, s. 153). I delstudie två 

behandlas det som faktiskt tar sig uttryck i verksamheten och hur populärkulturella inslag 

används i undervisning. Det utvecklingspedagogiska perspektivet är ett perspektiv som till 

stor del handlar om utformandet av just undervisning. Vad det är som ska läras och hur detta 

görs (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 136). Med de 

utvecklingspedagogiska glasögonen förväntas vi få en verksamhetsnära bild av 

forskningsfrågorna i delstudie två. 

6.1 Sociokulturellt perspektiv 

I den här studien valde vi att använda oss av Anders Jakobssons (2012) och Helen Melanders 

(2013) tolkningar av det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskijs texter. Jakobsson 

(2012, s. 153) beskriver att en inom ett sociokulturellt perspektiv ser tanken, medvetandet 

och den materiella världen som en helhet. Det innebär att olika former av artefakter och 

kulturella produkter, alltså den materiella världen, står i ömsesidig kontakt med oss 

människor och därför påverkar och möjliggör vårt tänkande. Jakobsson (2012, s. 154) menar 

att en inte kan säga att det finns en enhetlig sociokulturell teori utan det finns ett gemensamt 

perspektiv inom fler olika teorier. Lev Vygotskij är bara en av många forskare inom det 

sociokulturella perspektivet, dock är han nog den som de allra flesta har hört talas om. 

Vygotskij och hans kollegors omfattande arbete var ett avgörande bidrag i att övervinna den 

tidigare uppdelningen som fanns mellan tänkandet och den materiella världen (Jakobsson, 

2012, s. 153). Jakobsson (2012, s. 153) beskriver mediering som ett centralt begrepp inom 

perspektivet eftersom den visar på samverkan mellan människans tänkande och handlande 

samt de kulturella produkterna. Författaren fortsätter med att konstatera att det inte finns 

någon bra svensk översättning på mediering men beskriver att de kulturella produkterna 

triggar människans tankar och handlingar framåt. Sammanfattningsvis fokuserar det 

sociokulturella perspektivet mycket på samspelet mellan människor och de tillgängliga 

artefakter som finns att tillgå. 
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6.1.1 Mediering  

Enligt Melander (2013, s. 63) brukar begreppet mediering härledas till Vygotskij och det 

avgörande bidrag som hans arbete ledde till. Melander redovisar även tre olika aspekter för 

social mediering. Den första aspekten kallas lärlingskap, där pratas det om experter som 

tillsammans med noviser deltar i olika aktiviteter med syftet att utveckla novisernas 

deltagande. Väglett deltagande är den andra aspekten vilken fokuserar på ett system av 

relationer mellan människor. Systemet belyser deltagarnas olika grader av erfarenheter, vilka 

utgör resurser och utmaningar för de deltagande när noviserna ska delta jämsides med 

experterna. Den sista aspekten kallas appropriering som handlar om den processen som 

individer genomgår när de deltar i aktiviteter. Genom att delta i olika aktiviteter kan en till 

exempel få omtolka tidigare erfarenheter i takt med att de byggs på med helt nya. Melander 

(2013, s. 63) benämner fenomenet med begreppet approprieringsprocess.  

6.2 Utvecklingspedagogik 

Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson menar att utvecklingspedagogiken 

som teori kom till under sökandet efter svaret på frågan “hur får vi en praktik i förskolan 

som ger barn bättre möjligheter att utvecklas och förstå olika aspekter av sin omvärld?” 

(2014, s. 136). Utvecklingspedagogiken har utvecklats bland annat av förskollärare och 

lägger stort fokus på barns lärande, något som uppstår när barnen får lära sig om något som 

för dem känns meningsfullt. Lärandet uppstår alltså när barnen skapar mening och förståelse 

kring något. Om barn ska lära sig något måste de vara intresserade, och genom att vara aktiva 

i ord och handling är det större chans att ett intresse och mening skapas (Pramling 

Samuelsson, 2015, s. 168). Med utvecklingspedagogik menas inte att barnen automatiskt 

utvecklas bara genom att vistas i förskolan, utan läroplanen och barnen själva är båda lika 

viktiga delar i barnens utveckling. Målmedvetna pedagoger som samtidigt är lyhörda och 

följsamma i barnens värld är nödvändiga, och lärandets akt och lärandets objekt är utifrån 

utvecklingspedagogiken sett oskiljbara (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 

8) 

6.2.1 Lärandets objekt 

Att rikta barns uppmärksamhet och intresse mot ett visst innehåll är något som är centralt 

inom utvecklingspedagogiken. Innehållet, alltså det en vill att barnen ska lära sig om, kallas 

för lärandets objekt. Lärandeobjektet kan vara något kopplat till läroplanen, eller något annat 

område som förskolläraren anser relevant. Hur förskolläraren riktar barnens intresse mot 

lärandeobjektet är högst individuellt, och Ingrid Pramling Samuelsson menar att det är i 

dialogen och samspelet mellan barn och förskolläraren som lärandet uppstår (2015, s. 168 – 

169). 

 

Pramling Samuelsson redogör för tre olika nivåer kopplat till lärande som objekt. Detta 

undersöktes som en del av ett projekt som kallades “Meta-inlärning i förskolan” (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 137 – 138), där syftet var att undersöka hur barns 

tänkande skulle utvecklas från det konkreta och situationsbundna till kunskap som var mer 
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abstrakt och generell. Den första nivån är själva lärandeobjektet, innehållet barnen ska lära 

sig om. Den andra nivån är kopplat till att se generella strukturer och samband inom ämnet. 

Den tredje och sista nivån handlar om det metakognitiva, att barn ska tänka kring sitt eget 

lärande (a.a. s. 138). Läsaren ges några exempel på dessa olika nivåer utifrån ett tema kring 

regn och vatten. Vid nivå ett presenteras barnen för ett experiment kopplat till regn och 

vatten, där de får uttrycka tankar och funderingar på ämnet. Läraren hjälper till med 

förklaringar och hjälper till med variationer kring sätt att tänka. I nivå två riktas barnens 

uppmärksamhet mot kretsloppet och de generella strukturer som kan upptäckas kopplat till 

det. I nivå tre riktas barnens uppmärksamhet mot att tänka kring vad, hur och varför de gör 

experimenten. Vad har jag lärt mig? Hur lärde jag mig det? Finns det andra sätt att förstå det 

jag lärt mig? (a.a. s. 143).  

 

7. Metod 

7.1 Datainsamlingsmetod 

Studiens empiri är insamlad med hjälp av intervjuer med flertalet förskollärare i en och 

samma kommun. Intervjuerna som genomförts har varit kvalitativa, vilket innebär att 

intervjuerna har stora möjligheter att ge fylliga och detaljerade beskrivningar enligt Line 

Christoffersen och Asbjørn Johannessen (2012, s. 83). De kvalitativa intervjuerna bidrar med 

respondenternas beskrivningar av deras vardagsvärld, de svaren som ges på forskarens 

frågor är det som bildar studiens data. Enligt Christoffersen och Johannessen (2012, s. 84) 

är kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod användbart när en vill få syn på 

människors uppfattningar och erfarenheter kring ett fenomen. Eftersom syftet med studien 

delvis var att undersöka förskollärarnas syn på barns populärkultur kändes det relevant att 

välja denna metod eftersom den främjar sådan data. Författarna menar också att det i 

kvalitativa intervjuer i stort sett alltid används öppna frågor, vilket i sin tur innebär att det 

inte i förväg finns några bestämda svarsalternativ. Vilket även de främjar att respondenternas 

svar på frågorna verkligen belyser deras syn på de ämne som frågorna berör (a.a. s. 85).  

7.2 Semistrukturerad intervju 

Målet med intervjuerna var att komma åt respondenternas personliga uppfattningar och 

erfarenheter kopplat till våra forskningsfrågor. Målet var att kunna göra intervjuer med alla 

respondenter vid olika tillfällen men samtidigt ge alla likvärdiga förutsättningar. Tidigt i 

planerandet av studien stod det därför klart att det behövdes skapas likvärdiga 

intervjutillfällen upprepade gånger. Därför bestämdes det, efter diskuterande av de olika val 

som fanns, att studien skulle utgå ifrån semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju bygger på en intervjuguide, vilket är ett manus med de frågor som forskarna i förväg 

har bestämt att fråga informanten. Christoffersen och Johannessen (2012, s. 85) redovisar 

fler olika fördelar med att ha en färdig och fast ram redan från början. Författarna benämner 

det standardisering och menar att respondenternas olika svar på samma fråga kommer att 

kunna jämföras med varandra (a.a. s. 85). Sammanfattningsvis ville vi först och främst 

komma åt respondenternas personliga svar och detta görs genom att ställa öppna frågor. 
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Samtidigt ville vi skapa likvärdiga intervjutillfällen för alla respondenter och dessutom 

kunna jämföra och analysera deras svar med varandra. Det gör vi genom vår intervjuguide 

som säkerställer att alla respondenterna kommer att få svara på samma frågor. 

7.3 Urval 

Totalt genomfördes sex intervjuer med olika förskollärare inom samma kommun, men i olika 

rektorsområden. Förskollärarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Christoffersen och 

Johannessen, 2012, s. 57), eftersom vi tillsammans sammanställde en lista med alla de 

förskollärare som vi kände till. Det var allt ifrån handledare under VFU-perioder, personer 

vi arbetat med till privata kontakter. Därefter delades förskollärarna in i de olika 

rektorsområden de tillhör för att sedan välja en från varje rektorsområde. Tanken med att 

välja endast en informant per rektorsområde grundade sig i en vilja att få en mångfald av 

perspektiv. Bland annat undersöktes aspekter som ålder och antal år i yrkeslivet. Kontakten 

med de utvalda skedde på mejl, förskollärarna fick först ta del av ett informationsbrev för att 

sedan efter de tackat ja till deltagande bestämma vilken dag, tid och plats som intervjun 

skulle ske på. Förskollärarna kommer att benämnas som F1-F6 för att de ska vara 

anonymiserade men samtidigt kunna gå att skilja dem åt. 

 

I analysdelen kommer de sex förskollärarna som deltagit i intervjuerna att benämnas med ett 

F följt av en siffra. Detta för att kunna garantera förskolläraren och dess förskolas 

anonymitet. I vissa delar av analysen används en längre del av intervjun eftersom vi vill visa 

på den dialog som fördes mellan oss intervjuare och respondenterna. Intervjuarna benämns 

som intervjuare 1 och 2. Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna som deltagit, 

varav alla är legitimerade förskollärare: 

 

Tabell 1. Deltagande förskollärare 

F1 

 

Förskollärare i 35-års åldern som tog examen för ca 6 år sedan, arbetade inom 

förskolan redan innan det.    

 

F2 

 

Förskollärare i 40-års åldern som tog examen för ca 14 år sedan, arbetade inom 

förskolan redan innan det. 

 

F3 

 

Förskollärare i 55-års åldern som tog examen för ca 25 år sedan, arbetade inom 

förskolan redan innan det. 

 

F4 

 

Förskollärare i 25-års åldern som tog examen för ett par år sedan, har tidigare 

arbetat som vikarie i förskolan. 

 

F5 

 

Förskollärare i 25-års åldern som tog examen för ett par år sedan, har tidigare 

arbetat som vikarie i förskolan. 

 

F6 

 

Förskollärare i 30-års åldern som tog examen för ett par år sedan, har tidigare 

arbetat som vikarie i förskolan. 
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7.4 Intervjuguide 

Som tidigare nämnts konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2), vilket är förbestämda 

frågor som bildar en utgångspunkt för intervjun (Christoffersen och Johannessen, 2015, s. 

85). Till skillnad från ett förkodat frågeformulär får informanten öppna frågor som de kan 

besvara med sina egna ord. Detta gör med största sannolikhet att svaren kommer att vara 

fylligare än om respondenterna svarat på ett frågeformulär, samtidigt som fokus ändå är på 

ett visst ämne. Det blir också en hjälp i analysprocess och potentiell tematisering av empirin 

om alla respondenter fått samma frågor (a.a. s. 85).   

 

Inledningsvis gjordes en tankekarta där forskningsfrågorna skrevs ut i fyra olika cirklar. 

Därefter skrevs potentiella intervjufrågor ut runt dessa cirklar. Tanken med detta var att alltid 

ha forskningsfrågorna framför sig när utformningen av frågorna pågick. Det gjordes också 

för att se till att intervjufrågorna inte blev identiska med forskningsfrågorna, något som 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014, s. 173 och 174) menar är viktigt. 

Intervjufrågorna bör inte vara utformade med ett lika akademiskt språk som 

forskningsfrågorna, utan bör uttryckas i talspråk. Frågor lades till, raderades och ändrades 

flera vändor innan den var klar. När den slutgiltiga versionen var färdig genomfördes en 

pilotintervju med en av våra kursare och det gav oss viktiga insikter om hur vissa frågor 

kunde uppfattas eller tolkas, samt uppfattning om eventuella följdfrågor som skulle kunna 

behöva ställas i en intervjusituation. Detta ledde till ännu några små justeringar. 

7.5 Genomförande av intervju och databearbetning 

Upplevelsen av intervjusituationerna var att stämningen över lag var avslappnad, även om 

det kunde finnas en viss nervositet i luften i början av intervjun. Vissa nämnde till och med 

innan intervjun började att det kändes lite nervöst. Det var dock något som vi upplevde 

släppte under intervjuns gång. Intervjuerna varierade i längd, mellan 30–50 minuter. Vi 

diskuterade upplägget av intervjusituationen grundligt innan genomförandet. Det kändes 

viktigt för oss att vi båda var med vid varje intervjutillfälle för att i efterhand kunna diskutera 

om vi upplevt situationen eller vissa svar på samma sätt. Hur kunde vi då skapa en bekväm 

intervjusituation för respondenten trots att vi var två personer vid andra sidan bordet? En 

känsla av ”två mot en” ville vi inte förmedla. Därför valde vi att en av oss höll i intervjun, 

medan den andra satt lite avsides och tog anteckningar. Den som tog anteckningar var ändå 

en del av samtalet och kunde komma med följdfrågor eller frågor som missats under tidens 

gång. Eftersom vi hade en koppling till alla respondenter sedan tidigare valde vi att den 

personen som kände respondenten sedan innan skulle vara den som antecknade. Det var 

alltså den som inte kände respondenten som höll i intervjun. Detta beslut fattades för att 

undvika att information skulle utelämnas, något vi antog skulle kunna hända om 

respondenter talar till någon den känner, någon som redan vet vad den pratar om.  
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Under de första intervjuerna upplevde vi det svårt att ställa följdfrågor eftersom det fanns en 

oro kring att frågorna skulle bli ledande. Detta gjorde att följdfrågor ibland uteblev och att 

vi under transkriberingen insåg att det hade hjälpt oss att få fylligare och mer användbara 

svar om följdfrågorna hade ställts. Dock kändes detta enbart som ett problem under första 

intervjun, vid resterande intervjuer hade vi både blivit varmare i kläderna och gått tillbaka 

till Kvale och Brinkmanns bok för att få tips kring ställandet av följdfrågor, eller andrafrågor 

som är benämningen i boken (2014, s. 181). I intervjuguiden (se bilaga 2) mellan fråga fem 

och sex beskrivs det hur vi innan intervjun observerat den intervjuade förskollärarens 

avdelning, detta gjordes eftersom vi konkret ville knyta an till något som vi tolkar som 

populärkulturellt. 

 

Inför varje intervjutillfälle bad vi om att få komma tio minuter innan intervjun startade för 

att kunna titta på den avdelning respondenten arbetade på. Syftet med detta var att se om vi 

kunde hitta några synliga inslag från populärkulturen i förskolans miljö, exempelvis bilder 

på väggarna, spel, böcker eller leksaker som kunde kopplas till barns populärkultur. Om vi 

hittade något tog vi upp detta som ett exempel när vi skulle påbörja del två av intervjuguiden; 

frågorna som fokuserade på respondenternas implementerande av populärkultur i 

undervisningen. Detta gjordes för att trigga i gång deras tankar om vad populärkultur i 

verksamheten skulle kunna vara, utan att ge ledande exempel. Om vi exempelvis sett 

babblarna på avdelningen skulle vi kunna börja med att fråga ”Vi såg mycket babblarna-

material på din avdelning, det är något som vi tänker kan kopplas till populärkultur. Vill du 

beskriva hur ni arbetat med det?” för att sedan gå vidare och fråga om de har andra exempel 

på populärkulturella inslag i undervisningen. Upplevelsen var att detta tillvägagångssätt 

hjälpte respondenterna att komma i gång med beskrivningar av verksamheten och 

undervisningssituationer, som sedan ledde dem vidare på fler exempel.  

 

Alla intervjuer registrerades genom ljudupptagning för att sedan kunna transkriberas. 

Transkriptionen genomfördes så fort vi hade möjlighet efter intervjun, dels för att den då var 

färsk i minnet, dels för att beta av transkriptionerna innan nästa intervju skulle genomföras. 

Vi lyssnade av ljudupptagningen och skrev därefter ordagrant ner det som vi själva och 

respondenterna sa. Att transkribera alla sex intervjuerna var ett enormt omfattande arbete 

och precis som Kvale och Brinkmann (2014, s. 220) förutspått var det både tröttande och 

stressigt. Dock kan vi nu i efterhand konstatera att vi aldrig kommit fram till de slutsatser 

som vi har gjort om intervjuerna inte bearbetats så grundligt som de gjordes. En av de främsta 

fördelarna var att vi genom transkriberandet verkligen fick inblick i respondenternas svar. 

Även att ha respondenternas svar nedskrivna i dokument gjorde det enkelt för oss att söka 

efter citat som kunde vara användbara i analysarbetet. I uppsatsens analysdel har delar av 

intervjuerna tagits upp i form av citat för att på ett så tydligt sätt som möjligt visa det som 

analyseras. Eftersom empiri från sex intervjuer blev väldigt omfattande valdes den empiri 

som tolkades som relevant i relation till forskningsfrågorna ut och har tagits med. Empiri 

som inte besvarar forskningsfrågan har därmed exkluderats.   
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7.6 Tematisk analys 

När alla intervjuer transkriberats printades dessa ut på papper för att noggrant läsas igenom 

materialet. Detta är även steg ett av sex när en tematisk analys ska göras, enligt Braun och 

Clarke (2006, s. 87). Överstrykningspennor i olika färger användes för att hitta 

respondentsvar som vi kunde knyta till de olika forskningsfrågorna. En färg valdes till varje 

forskningsfråga, exempelvis var allt som var överstruket med gul penna svar som kunde 

kopplas till forskningsfråga ett. I detta steg påbörjades en bred kodning, allt som kunde 

tänkas kopplas till forskningsfrågorna markerades utan någon större eftertanke. Därefter 

påbörjades steg två, att påbörja en snävare kodning. Alla citat som strukits över med 

färgpennor fördes in i ett word-dokument för att det skulle bli mer överskådligt samt bli 

lättare att flytta runt citat i olika grupperingar.  

 

Därefter påbörjades steg tre i Braun och Clarkes modell, nämligen att få syn på framträdande 

teman (2006, s. 89). Målet var att hitta teman som beskrev forskningsfrågorna på olika sätt, 

i detta steg lästes citaten igenom flertalet gånger och grupperades in i olika grupper/teman. 

Exempelvis: i relation till forskningsfrågan ”Hur definierar de intervjuade förskollärarna 

begreppet barns populärkultur?” trädde tre olika teman fram. Det första temat innehöll 

respondentsvar som beskrev barns populärkultur som kulturen barn möter hemma. Det andra 

temat innehöll beskrivningar av populärkultur som något kommersiellt, medan det tredje 

innehöll beskrivningar av populärkulturen som något som kopplas samman med det som 

finns tillgängligt på internet. Att urskilja teman på detta sätt tog väldigt lång tid. Teman 

uppstod och togs bort och olika utsagor flyttades runt mellan olika teman. Denna ambivalens 

kring och ständiga omprövningen av tematiseringen är dock del av steg fyra, enligt Braun 

och Clarke. Detta steg skall göras noggrant för att säkerställa att temana faktiskt fungerar 

(a.a. s. 87 och 91). I steg fem ska temana namnges och preciseras, en process som började 

något tidigare när de olika temana började framträda. Här fick dock innebörden av temana 

tydliggöras och diskuteras, för att säkerställa att de fungerade. Det sista och sjätte steget i att 

göra en tematisk analys är att skriva en rapport om det, vilket görs i skrivande stund (a.a. s. 

87).  

7.7 Metodologiska överväganden 

Flera förskollärare frågade oss innan intervjutillfället om de kunde få intervjufrågorna i 

förväg. Till slut bestämde vi oss för att inte ge ut frågorna i förväg för att undvika att få 

tillrättalagda svar, något som inte hade gått i linje med vår önskan att få deras personliga 

tankar och åsikter. Vi ville inte heller att förskollärarna skulle ha bestämt sig för sina svar i 

förväg, då de kanske skulle låsa sig vid dessa och ha svårt att vidareutveckla sina svar om 

de redan hade ett “manus” nedskrivet, något som i sin tur skulle påverka trovärdigheten. Nu 

i efterhand känner vi att det var rätt beslut att inte skicka ut alla intervjufrågor i förväg, dock 

har vi funderat på om det hade kunnat vara till vår fördel att skicka ut en av frågorna; “kan 

du ge exempel på när du plockat in något från populärkulturen i undervisningen?” eftersom 

vi upplevde att förskollärarna behövde tänka efter mycket på denna punkt. Under vissa 

intervjuer släppte det efter ett tag och förslagen började komma, medan det under andra 
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intervjuer aldrig riktigt kom i gång på sättet vi önskat. Det hade alltså kunnat göra så att 

förskollärarna kom med fler förslag från verksamheten om de fått lite tid att tänka på detta 

innan, samt att de inte behövt känna sig stressade av att försöka komma på många exempel 

på stående fot.  

7.8 Etiska reflektioner 

I början av varje intervju summerade vi Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, 

som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informanten fick sedan svara ja eller nej på frågan 

om denne hade förstått och godkände innehållet.  

 

Vi har försökt ge respondenternas utsagor stor plats i form av citat, något vi tycker visar på 

större transparens än om vi hade skrivit om summan av deras utsagor till egenförfattad text. 

Mycket tid har ägnats åt att diskutera hur vi framställer respondenterna och hur exakta vi ska 

vara när det gäller utskrivandet av utfyllningsord såsom “eh”, “öh”, eller “liksom”. Det finns 

stora skillnader i att höra någon tala och att sedan läsa texten i skrift. Något som kan låta 

sammanhängande och logiskt i tal kan se obegripligt ut i skriven form och språkliga budskap 

som ironi går antagligen förlorade vid en utskrift (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). Att 

transkribera och skriva ut intervjumaterial är med andra ord komplicerat, speciellt om det 

görs av fler än en person. Kvale och Brinkmann redogör för vikten av att göra ett urval bland 

alla dimensioner av intervjumaterial (2014, s. 221). Eftersom vi varit två olika personer som 

skrivit ut intervjuerna behövde vi komma överens om ett gemensamt tillvägagångssätt. 

Därför gjordes en transkriptionsnyckel för att avgränsa oss till några få beskrivningar av 

pauser, betoningar osv (se bilaga 3). När det gällde utfyllnadsord valde vi att ha kvar de 

flesta, då de gav en karaktär av det vardagliga talet, något vi tycker går i linje med våra 

forskningsfrågor som åsyftar att fånga förskollärarnas personliga synvinkel. Om det dock 

uppkom många utfyllnadsord efter varandra, exempelvis “typ såhär liksom” valde vi att ta 

bort detta och ersätta det med hakparenteser med tre punkter inuti. De utfyllnadsord vi tog 

bort hade ingen betydelse för det förskolläraren ville ha sagt, enligt vår uppfattning. Detta 

var alltså inte ord som hade kunnat visa på tvekan, eftertänksamhet eller andra känslor som 

hade kunnat vara viktiga för att förstå citaten.  

 

Vi har även övervägt om ämnet vi valt skulle kunna vara av känslig karaktär, något vi 

kommit fram till att det med största sannolikhet inte är.  

 

8. Resultat och analys 

Hädanefter kommer samtliga förskollärare som deltagit i studien kallas respondenter. 

Citaten från respondenterna kommer att lyftas fram som blockcitat även om vissa enligt 

skrivreglerna är för korta för att räknas som blockcitat. Att tydliggöra för läsaren är för oss 

viktigare än att det blir helt korrekt enligt alla skrivregler. 
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8.1 Delstudie 1 

8.1.1 Forskningsfråga 1: Hur definierar de intervjuade förskollärarna 
begreppet barns populärkultur?  

Under intervjuerna tillsammans med respondenterna uppkom många olika tankar och idéer 

kring hur de definierar begreppet populärkultur. Här nedanför sammanfattas en del av dessa 

definitioner med hjälp av tre beskrivande rubriker. Eftersom empirin efter sex intervjuer blev 

så pass omfattande valdes dessa delar ut då de var återkommande vid flertalet intervjuer och 

därför tolkades av oss som mest relevanta.  

8.1.2 Populärkulturen definieras som kulturen som barn möter hemma  

En gemensam bild som vissa av respondenterna delar handlar om att populärkulturen som 

barn tar med sig in i förskolan många gånger kommer hemifrån. I de två citaten nedanför 

pratar F1 och F4 om att koppla samman det som barnen tar med sig in i förskolan med den 

redan befintliga verksamheten. Detta skulle kunna indikera på en vilja från respondenterna 

att sträva efter läroplansmålet som togs upp i bakgrunden: “Utbildningen ska ta sin 

utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de 

erfarenheter som barnen tidigare tillägnat sig” (Lpfö18, 2018, s. 6) 

  

F1: mycket får de ju hemifrån också och tar med sig hit och vi har ju ändå i uppdrag 

att göra någonting av barnens erfarenheter och där dom är men att göra det till 

någonting bra det är väl det också. 

 

F4: det här med Super Mario till exempel att det är ju kul att dom fått med sig det 

hemifrån och att dom tar hit det och så vi liksom kan koppla samman. 

 

F2: kulturen som barnen möter eee film, musik, litteratur (.) dans eller liksom teater 

om det finns tillgängligt jag tänker det barnen stöter på som har med kultur att göra. 

 

F5: men då tänker jag […] dels tänker jag böcker och tidningar men jag tänker också 

TV. 

 

F5: och en del gamear ju väldigt mycket hemma. 

 

Respondenterna beskriver bland annat att de upplever att barnen möter populärkulturen i 

form av filmer, klipp, böcker, tidningar och dataspel. Med ett par sociokulturella glasögon 

skulle en kunna benämna de här olika formerna av populärkultur med begreppet artefakter. 

Enligt Jakobsson (2012, s. 153) står bland annat artefakterna i ömsesidig kontakt med oss 

människor och påverkar och även möjliggör vårt tänkande. Med andra ord kan en säga att 

exempelvis filmerna, böckerna och dataspelen som respondenterna beskriver i de olika 

citaten kan hjälpa barnen att tillägna sig en viss kunskap eller färdighet. Jakobsson (2012, s. 

155) berättar om att Vygotskij argumenterade för att beroende på vilka artefakter en 

människa har tillgång till skapas och utvecklas olika mentala funktioner hos denne. Detta 
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kan tala för att det är viktigt att fundera över vad vilka artefakter barnen erbjuds i förskolan 

i förhållande till vad de får möta hemma.  

 

F3: precis så tänker nog jag att man eeee att de här bitarna får man väldigt mycket 

hemma så att då kan vi erbjuda andra saker kring natur och miljö och relationer nej 

jag vet inte men såna saker 

  

F4: sen visade det sig då att alla verkligen hade koll på det alltså de visste exakt du 

vet de här piraya-blommorna hur allting sker och det vart en jättestor grej här inne. 

  

Citatet belyser att F4 och kollegorna inte riktigt var beredda på att så många barn i 

barngruppen hade koll på Super Mario som faktiskt hade det. Lättillgängligheten är 

någonting som vi i dagens samhälle är vana vid, exempelvis kring populärkulturella 

karaktärer. Lättillgängligheten var också något fler av förskollärarna som kom in på: 

  

F2: skillnaden jag kan tänka mig det är att det finns mer lättillgängligt jag tänker 

barnen säger att 'jag vill ha den där låten' dom vet att det går att få tag i musik till 

exempel eller filmklipp och sånt på ett annat sätt än man gjorde förr i tiden för det 

fanns liksom inte tillgängligt på samma sätt. 

 

F5: och det finns så mycket att välja på det är ett sånt stort utbud. 

 

F6: börjat att titta på Netflix och sett liksom på (.) Byggare Bob eller vad det nu kan 

va så nej då ser man i fem minuter sen nej men då vill jag byta till och se på 

Pyjamashjältarna eller på Paw Patrol eller för det finns så mycket liksom. 

  

Sammanfattningsvis kan en säga att majoriteten av de intervjuade förskollärarna oberoende 

av varandra belyser lättillgängligheten som föreligger idag. Huruvida förskollärarna 

upplever det som en nackdel eller fördel kommer beröras under frågeställning nummer 2. 

Lättillgängligheten kan kopplas till förskollärarnas definitioner av begreppet populärkultur 

på så sätt att popkulturen innefattar en hel del saker vilket kan göra det svårt att definiera 

den med en endaste mening eller ett enda exempel.  

8.1.3 Populärkultur definieras som någonting kommersiellt  

Flertalet intervjuer landade i diskussioner kring de kommersiella delarna av barns 

populärkultur. Förskollärarna pratar bland annat om leksaker och kläder till barn som 

marknadsför sig med hjälp av olika populärkulturella karaktärer, exempelvis Frost. F6 pratar 

även uttryckligen om vad reklamen som barnen stöter på dagligen i vårt samhälle ger dem 

för skeva normer och ideal kring människor. 

  

F3: det som först dyker upp i mitt huvud är utifrån att vi pratat om det här med Frost 

så tänker jag mycket att det är så mycket kommersiellt att det liksom är eem alltså det 

blir så styrt till utifrån vad media och vad butiker säljer. 
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F5: nu är det ju en kommersiell ee grej med babblarna men jag försöker se förbi det 

för jag tänker ändå att, att dom fyller en pedagogisk funktion mer än det kommersiella 

för vår del. 

 

F6: vad får vi för normer utifrån den reklamen, det är ju så jättemycket som sprids 

med skeva normer och ideal på hur en kvinna och en man hur man ska se ut och hur 

man ska agera. 

  

Uppenbart finns det en oro hos respondenterna kring de kommersiella delarna, främst 

upplevs oron handla om den förlängningen kring makt och status som lyfts fram. F1 

beskriver konflikter som uppstått på grund av ”Paljett-tröjorna”, en tröja som föreställer ett 

motiv som exempelvis kan kopplas till populärkulturen, konstruerat med hjälp av påsydda 

paljetter som kan vikas upp och ner för att förändra motivet.  

 

F1: det finns ingenting som kan ställa till så mycket konflikter som dom för det är 

såhär 'du kan få ta på min tröja men inte du'. 

 

Konflikterna uppstår genom att barn som har tröjan tar makten genom att bestämma vem 

som får och inte får vända på paljetterna. Tröjan används som en symbol för status vilket i 

sin tur leder till att vissa barn exkluderas när de inte blir en av de ”utvalda” som får vända 

på paljetterna. F3 är inne på liknande linje och beskriver barn som kommer i hela utstyrseln 

med exempelvis Frost och lyfter i sammanhanget de barn som aldrig kommer ha möjligheten 

att få en ryggsäck med Frost på. 

F3 säger: för det finns ju också barn som aldrig har möjlighet att få en Frost-ryggsäck.  

 

Situationen som F3 lyfter kan precis som situationen som F1 beskriver leda till exkludering 

om barnet som har hela utstyrseln på något sätt börjar välja ut kompisar som exempelvis får 

låna eller inte. Situationerna kan även leda till att de barnen som har de olika kläderna får 

högre status i barngruppen. F1 fortsätter om dilemmat kring kläderna med citaten:  

 

och då såhär 'kolla, dom har en Yumi och Tomu keps, kolla där är en Yumi och Tomu 

tröja!' och nånstans signalerade ju föräldrarna också att det blir ju ett problem […] vi 

inte vill kommentera eller liksom lägga nåt fokus på det yttre eller på vad dom har på 

sig utan om dom liksom har en ny tröja så liksom försöker vi rikta fokus till 'jamen 

den ser skön ut' istället för 'vad fin du är'.  

  

Citaten visar även på en oro från vårdnadshavare vilket såklart leder till att arbetslaget vill 

diskutera och komma fram till en gemensam lösning, exempelvis genom att alla bemöter det 

på samma sätt. Genom det senaste citatet från F1 framkommer det att arbetslaget 

tillsammans bestämde att rikta fokuset från klädernas yttre delar och i stället lägga vikt vid 

tröjans komfort och användningsområde. 
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8.1.4 Populärkulturen kopplas samman med det som är tillgängligt på 
internet 

Något som återkommer i majoriteten av intervjuerna är att förskollärarna kopplar samman 

populärkulturen med det som finns tillgängligt på internet. Nedanstående citat påvisar detta 

eftersom förskollärarna tar upp exempel som sociala medier, TV-spel, streamingtjänster och 

digitala verktyg såsom mobiltelefoner och surfplattor: 

 

F1: vi tänker väl att det är lite allt det här som barnen alltså sociala medier och allt 

sånt där som vi stångas med dagligen. 

 

F3: som går i olika skeden vad barnen är intresserade av så i kring eeem det måste ju 

vara sånt som dyker in i från TV-spel eller sånt som dom liksom håller på med som 

Pokémon. 

 

F6: det finns alldeles för mycket för barn just nu med alla streamingtjänster och sånt 

att det är för mycket för barn att sortera. 

 

F4: nej men jag tänker typ så här att det som är inne nu är kanske lite mer digitalt 

arbete alltså att det har kommit in som nytt i förskolan till exempel. 

 

F5: men så tänker jag ett steg till att nu längre är det inte TV barn tittar på utan nu 

streamas det ju mycket och det är ju med Ipad och Iphone.  

  

Analysdelens allra första rubrik visar att förskollärarna även definierar populärkultur med 

analoga artefakter, exempelvis böcker. Upplevelsen var dock både under arbetet med 

intervjuerna och transkriberandet att den digitalisering som skett i samhället färgat 

förskollärarnas uppfattning kring populärkultur som ämne. Med de sociokulturella 

glasögonen på kan en se att förskollärarna även ser de digitala artefakterna som någonting 

som medierar barnens tankar och handlingar. Genom citaten ovanför kan en även se att 

förskollärarna uttrycker att det finns väldigt mycket att välja mellan idag, detta kommer att 

analyseras närmare längre ner i texten.  

8.1.5 Forskningsfråga 2: Vilka fördelar och nackdelar ser förskollärarna med 
populärkulturens närvaro i förskolan? 

Tolkningen som gjorts är att de allra flesta förskollärarna tycker det är viktigt att använda 

populärkulturen i förskolans verksamhet eftersom den ofta intresserar barnen. Dock visar 

resultatet nedanför på att förskollärarna samtalar kring fler nackdelar än fördelar med 

populärkulturens närvaro i förskolan. Värt att nämna är att det finns respondenter i studien 

som inte uttryckte en endaste nackdel med populärkulturen, men som tidigare nämnts 

sammanfattas här förskollärarnas samlade bild kring forskningsfrågorna. Anledningen till 

att fler nackdelar än fördelar kom upp under intervjuerna kommer vi inte att få reda på i den 

här studien, tolkningsutrymmet kring varför lämnas åt läsaren.  
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8.1.6 Fördelar 

Den första fördelen som analysen kommer att beröra synliggör F4 med följande citat:  

 

och då var det som då hittade dom varandra i det litegrann så till exempel barn som 

inte alls brukar vara med varann här har ju börjat verkligen såhär hänga med varann 

för att dom kan prata om Super Mario och sen hakade liksom alla på det.  

 

Citatet är taget från en del i intervjun där informanten beskriver avdelningens arbete med 

Super Mario. I citatet framkommer det att barnen i barngruppen hittat varandra på ett sätt 

som de inte gjort tidigare, Super Mario öppnade alltså dörrar mellan barn som tidigare inte 

umgåtts med varandra. Jakobsson (2012, s. 158) beskriver att appropriering innebär att en 

människa gör en handling eller en förmåga till sin egen. Appropriering blir därför i analysen 

kring nästa fördel relevant eftersom det handlar om en situation där en av respondenterna 

ville träna barns sociala samspel med hjälp av populärkulturella element. Citat från F5:  

 

vi har några barn som behöver träna sitt sociala samspel och då är det bra att ta till 

dom figurerna som dom är intresserade utav tycker jag och själv spela upp dom här 

situationerna som barnen har varit i, då slipper man att peka ut nån. jag brukar göra så 

att, då tar jag några figurer och så spelar jag upp det här som har hänt […] och det är 

ju så att barnen kan ju alltid verbalisera och säga hur man ska vara som en bra kompis, 

men sen väl i sammanhanget så är det lätt att dom glömmer. 

  

Respondenten beskriver tillfällen då populärkulturella figurer används för att spela 

upp/dramatisera vissa specifika situationer som skett i barngruppen. Det framkommer av det 

första citatet att informantens syfte med dramatiseringen är att träna barnens sociala samspel. 

Tolkningen som gjorts är att informanten använder sig av populärkulturella element i form 

av figurer för att dramatisera vilket i sin tur hjälper barnen att appropriera kunskapen om hur 

en ska bete sig för att vara en bra kompis.   

 

Respondenterna beskriver populärkulturen som något positivt när den kan användas som ett 

medel för att nå ett mål. Populärkulturen kan alltså användas av respondenterna i 

undervisningssyfte på olika sätt. Citatet ovan redogör för populärkulturen som ett användbart 

verktyg i värdegrundsarbetet. Dock tillskrivs inte populärkulturen något egenvärde, utan 

lyfts fram i relation till yttre omständigheter. Barnens lek och respondenternas 

undervisningstillfällen är de mest återkommande situationerna där populärkulturen 

åskådliggörs. Populärkulturen beskrivs därav inte utifrån vad den är, utan vad den blir inom 

förskolans väggar. 

8.1.7 Nackdelar 

Som framkommit tidigare i analysen upplever majoriteten av respondenterna att det mesta 

är lättillgängligt idag, vilket i sin tur leder till att det finns väldigt mycket för barn att välja 

mellan. Några av förskollärarna uttrycker i samband med den diskussionen en 

överväldigande känsla kring hur de ska kunna hänga med barnen i allt som de stöter på. Den 
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här okunskapen som respondenterna är inne på leder oss in på den första nackdel som 

respondenterna ser med populärkulturens närvaro i förskolan. 

  

F3: alltså det som är problemet är ju när man inte har barn själv för då måste jag ju 

aktivt sätta mig in i det här liksom vad det är som vad det finns för filmer och det är 

för intressen hos barnen nu tänker jag eee så och det har man kanske inte alltid lika 

mycket tid till.   

 

F5: och det finns så mycket att välja på. det är ett sånt stort utbud. och att jag vet inte 

riktigt vart ska jag söka efter den informationen för egen del, kanske att jag blir mer 

insatt i det när mitt eget barnbarn blir några år äldre liksom.  

 

Citatet ovan visar att F5 beskriver en liknade känsla av okunskap. Senare kommer även F3 

in på sina barnbarn och att de eventuellt kommer hjälpa till i takt med att de blir större och 

ge informanten en större insikt i det stora utbudet som finns. Det som F3 beskriver, en 

eventuell hjälp av sina barnbarn i att få större insikt och förståelse benämner Vygotskij som 

lärlingskap. Lärlingskap syftar till de aktiviteter där noviser, i det här fallet informanten, 

experter, informantens barnbarn, tillsammans deltar för att novisen med hjälp av experten 

ska blir mer kompetent inom aktivitetens område (Melander, 2013, s. 63).  

  

Att F5s barnbarn blir äldre och eventuellt kommer att bidra till större insikt kommer att ske 

men F3 säger även ”och det har man kanske inte alltid lika mycket tid till”. Tolkningen som 

kan göras då är att F3 tycker att det ingår i uppdraget som förskollärare att kunna följa 

barnens intresse, vilket i sin tur kräver insatthet i det som barnen intresseras av för att kunna 

använda det i förskolan. För att kunna sätta sig in i något krävs det dock tid, något som F3 

uttryckligen säger att det inte alltid finns tillräckligt av. Vad skulle kunna bli förlängningen 

av att förskollärarna inte har tid att kunna sätta sig in i det som intresserar barnen? 

Melander (2013, s. 63) beskriver som sagt att lärlingskap innebär att en novis med hjälp av 

en expert utökar sin förståelse eller kunskap kring ett visst innehåll. Ovanför exemplifierades 

detta genom att F3 med hjälp av sina barnbarn skulle kunna utöka sin förståelse eller kunskap 

kring populärkulturellt innehåll. Under intervjuerna har det även uppkommit exempel där 

förskollärarna varit noviser och barnen experter, dock kommer detta exempel inte analyseras 

något närmare. Det känns dock relevant att nämna detta för att få ytterligare ett exempel på 

lärlingskap. Nästa nackdel som analysen kommer att beröra kopplas samman med den 

okunskap som förskollärarna uttrycker i delen ovanför. Först kommer en lite större del av 

intervjun presenteras, därefter väljs citat ur delen ut som kommer att analyseras närmare: 

  

F5: sen så har vi då ett litet, litet gäng tjejer som är enhörningar och leker enhörningar 

och jag har ingen aning om hur deras lekar går till men dom heter olika saker och dom 

missförstår varann ibland dom är väldigt viljestarka alla tre oo och det blir mycket 

konflikter för att nån är starkare än den andre och det är svårt att komma in och hjälpa 

dom i att reda ut i konflikterna när man inte riktigt vet vad det handlar om och det kan 

jag tycka är lite problematiskt faktiskt  
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Informantens tolkning är att leken härleds ifrån någon form av element från populärkulturen, 

en del som informanten själv inte alls känner till. Detta framgår genom att intervjuaren precis 

efter citatet ovan ställer en följdfråga för att verkligen säkerställa att informanten menar att 

enhörningarna kommer ifrån populärkulturella element. Vilket i sin tur leder till 

informantens förklaring av svårigheten att medla i konflikter när en inte känner till grunden 

till lekarna eller karaktärerna.  

 

F5 fortsätter: men det är svårt när man inte är själv insatt i dom världarna  tycker 

 jag. 

8.2 Delstudie 2 

8.2.1 Forskningsfråga 1: Vilken populärkultur implementeras av förskollärare 
i förskolan? 

Svaren på delstudiens första forskningsfråga har delats in i tre rubriker. Den första ger 

läsaren en överblick av vilka populärkulturella element som implementerats i undervisning 

av respondenterna. De två sista beskriver hur respondenterna resonerat kring vad de valt att 

implementera i undervisningen, vilket visade sig vara sådant som barnen visat stort intresse 

för och sådant som respondenterna själva var bekanta med.  

8.2.2 En överblick 

Respondenterna har bidragit med många exempel på populärkultur som implementerats av 

dem i förskolans undervisning på olika sätt (se figur 1). Vissa populärkulturella inslag har 

fått stor plats i verksamheten medan andra i princip bara nämnts i förbifarten. Detta gör att 

alla populärkulturella inslag som nämns inte kan få en egen rubrik, då det inte skulle finnas 

så mycket att skriva om hälften av dem. Däremot är det relevant i relation till 

forskningsfrågan att presentera en överblick av de svar som respondenterna gett, utan att 

behöva utelämna något, därav följer en sammanställning av svaren nedan: 

 

 
Figur 1 - All populärkultur som lyfts fram i relation till forskningsfråga 1 
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Det kan såklart diskuteras var exempelvis Babblarna ska vara placerade, som både figurerar 

i böcker, på TV, på Youtube och i pedagogiska arbetsverktyg i förskolan. Detsamma gäller 

Alfons Åberg, Pippi Långstrump och Bamse som både finns som TV-program och som 

litteratur. Därför togs beslutet att de skulle placeras in under de kategorier som redogjorde 

för hur de ursprungligen publicerats. Böckerna om babblarna lanserades innan själva 

Youtubeklippen och filmerna på SVT, därav hamnar de under kategorin litteratur/tidningar. 

En annan fråga som kan diskuteras i oändlighet är vad som faktiskt räknas som 

populärkultur. Är Alfons Åberg en del av populärkulturen eller är det en figur som “tagit sig 

in i finrummet”? Då studien valt att fokusera på förskollärarnas personliga tolkning och 

eftersom flera av dem definierat Alfons Åberg som något från populärkulturen så togs ett 

beslut att sätta honom inom ramen för populärkultur just i detta sammanhang. Av samma 

anledning faller också UR-programmet Djuren på djuris inom ramen för populärkultur i 

denna studie. Programmet är till viss del framtaget för förskoleverksamhet, men 

förskollärarna redogör för att barnen de arbetat med ofta har sett programmet hemma innan 

de sett det på förskolan, och att de har koll på figurerna sedan innan. Detta går även i linje 

med många av förskollärarnas definition av populärkultur - något de möter hemma. 

8.2.3 Populärkultur som barnen visat stort intresse för 

Det är onekligen så att barnens intresse för populärkulturen syns under deras vistelsetid på 

förskolan. Något som framträtt i intervjuerna med förskollärarna är en vilja att ta vara på det 

som intresserar barnen och i vissa fall har detta gjorts med hjälp av implementerandet av 

inslag från populärkulturen. Något som flera av de intervjuade förskollärarna redogjort för 

är hur de väljer att ta in den musik som är populär i barngruppen när de har rörelse av olika 

slag. Detta är dock inte något som är helt okomplicerat: 

 

F1: Alla barnen sjunger den här 'Banan, melon, kiwi och citron', och vi tänkte såhär 

skitkul vilken härlig låt vi drar på den (.) och sen liksom 'vad i helvete gör du' sjunger 

dom och vi ba såhär […] alltså det här det kommer inte att gå bra, tänk dom barnen 

som inte hört den och kommer hem och säger såhär 'kolla vad dom spelade på 

förskolan'. 

 

Här förklarar F1 att de hört flera barn sjunga på en sång som de vuxna själva inte kände till 

sedan innan. Det resulterade i att de vid ett tillfälle spelade upp låten i barngruppen och 

ganska snabbt infann sig en känsla av att det inte var en passande låt att spela på förskolan, 

då texten innehöll svordomar och referenser till intag av alkohol. Här hade en viss 

förkunskap om barnens populärkulturella referenser varit nödvändig för att informanten 

skulle kunna tagit ett väl övervägt beslut om vilken typ av populärkultur som “släpptes in”. 

Ett exempel där viss förkunskap införskaffades i relation till ett tema som uppstått ur 

barngruppens intresse följer: 

 

F5: Det höll dom på med just då, för jag tror det gick på TV just då. Ja det gjorde det. 

Och då var det mycket med slajm och dom skulle slajma varann och så vidare. Så att, 

det var därför vi tog in det där och då. […] Jag såg några program för att få lite 
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uppfattning. För mig var det såhär ba 'men gud vad är det här för nåt' liksom det var 

(.) vad handlar det om, vad vill dom ha ut av det här? 

 

I utdraget ovan redogör F5 för uppstarten av ett Labyrint-tema, som drog igång efter att 

barnen pratat om det mycket på förskolan och lekt mycket lekar inspirerade av TV-

programmet. Labyrint är ett av SVT:s barnprogram där barn tävlar mot figuren Daidalos 

genom att ta sig igenom en labyrint där de blir hindrade av Daidalos olika robotar. F5 valde 

att se några program av det hemma för att få någon slags förförståelse för vad det handlade 

om, men verkade ha lite svårt att se tjusningen i det. Trots detta var det något som 

informanten och en kollega utvecklade till ett tema som sträckte sig över ett helt läsår, vilket 

kan tyda på att barnens röster vägde tungt i detta sammanhang. Att ha ett intresse för och 

bygga vidare på barnens erfarenhetsvärldar och intresseområden är inget nytt inom 

förskolan. Både läroplanen och utvecklingspedagogiken har ett stort fokus på ett 

demokratiskt arbetssätt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, s. 210) menar 

att det är en balansgång att lyssna in det barnen är intresserade av och att samtidigt rikta 

deras uppmärksamhet mot det innehåll läroplanen säger att förskolan ska fokusera på. Det 

kräver att lärare är insatta i läroplanens mål, samt att demokrati och delaktighet måste vara 

en del av både vad barn lär sig och hur de lär sig. Vidare skriver författarna att det krävs att 

vuxna fokuserar på sådant som barn är intresserade av och engagerade i, för att kunna förstå 

deras upplevelser. Inga test i världen kommer ge en sådan klar bild av barnens värld som när 

vi tittar på de saker som blir omåttligt populära bland barn. Detta framgår ofta tydligt i 

barnens lekar, då de ofta gestaltar och återskapar erfarenheter i leken (a.a. s. 89).  

8.2.4 Populärkultur som förskollärarna är bekanta med 

Viss populärkultur beskriver förskollärarna med värme i rösten, inte sällan är det 

populärkultur som hängt med sedan deras egen eller deras barns uppväxt.  

 

F5: Någonting som fascinerar mig det är hur Alfons står sig i alla generationer. […] 

Jag har svårt att se att Alfons Åberg kommer att nånsin bli omodern. För att det är så 

(.) han är så tidlös liksom. […] Jag kan säga att sen Alfons Åberg kom in i mitt liv har 

jag slukat den alltså, och alla barn som jag har jobbat med har tyckt väldigt mycket 

om Alfons Åberg.  

F4: Dom lyssnar på såhär dunk (.) stressmusik. Faktiskt. Nämen på våra vilostunder 

har jag försökt verkligen få in såhär […] nejmen som man själv kanske lyssnade på 

när man var liten. […] När jag var liten låg man ju och lyssnade på såhär ljudbok på 

band typ och tyckte att det var asskönt.  

  

F3: Men man väljer väl oftast dom bitarna som […] som Pippi och dom här lite såna 

roliga snälla figurer. Vi har nog aldrig kommit in som Spiderman (.) det är egentligen 

en lite intressant tanke.  

Intervjuare 1: Varför tror du det är så då?  

F3: Jamen det handlar väl om genus.   

Intervjuare 2: På vilket sätt?  

F3: Vi är tjejer!  

Intervjuare 2: Jaha, du tänker så.  
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F3: Ja, vi är inte så bekväma med Spiderman. 

 

Under intervjuerna med förskollärarna har ett mönster framträtt, ett mönster som visar att 

lärarna talar väldigt gott om den populärkultur de har en tidigare relation till, medan 

populärkulturen de inte har någon personlig koppling till ibland nästan kan upplevas lite 

skrämmande. F5 har under flera olika tillfällen i sitt arbetsliv jobbat med Alfons Åberg som 

varit en personlig favorit sedan många år tillbaka. F4 vill gärna spela musik eller ljudböcker 

från sin egen barndom, då dagens barns val av musik upplevs vara av för stressig karaktär. 

F3 reflekterar över att det ofta är samma figurer som dyker upp i verksamheten, och ofta blir 

det de som pedagogerna känner sig bekväma med. Relevansstruktur är ett begrepp som 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson redogör för i relation till 

utvecklingspedagogiken, begreppet syftar till meningsfullhet. Det beskrivs ofta i relation till 

barn som ska lära sig något, där det måste finnas någon slags igenkänning eller 

meningsfullhet kring objektet som ska läras (2014, s. 76 och 83). En tolkning som görs 

utifrån ovanstående citat är att relevansstruktur inte bara är något som behövs när en är barn, 

utan även när en är vuxen. Lärarna har tidigare erfarenheter av Alfons Åberg och Pippi 

Långstrump, därav känns det i sammanhanget meningsfullt att utforska ett lärandeobjekt 

med hjälp av dessa figurer.  

 

8.2.5 Forskningsfråga 2: På vilket sätt används populärkulturen som verktyg 
i undervisningen? 

Denna forskningsfråga besvaras med hjälp av två rubriker som beskriver hur respondenterna 

går till väga när de implementerar delar av populärkulturen i undervisningen. Svar som var 

vanligt förekommande i intervjuerna var att populärkulturen används som verktyg för 

reflektion och diskussion och även som verktyg för att rikta barns uppmärksamhet mot ett 

visst innehåll. 

8.2.6 Populärkultur som verktyg för reflektion och diskussion 

Flera av respondenterna uppger att de använt sig av filmer och dramatiseringar med 

populärkulturella figurer som barnen känner igen för att ta upp dilemman eller konflikter 

som tidigare uppstått i barngruppen. På en förskola användes TV-programmet Djuren på 

djuris för att lyfta olika vardagsdilemman eller konflikter som ofta uppstod på förskolan.   

  

F1: Jamen Djuren på djuris […] tänker vi som är en del av vårt värdegrundsarbete 

liksom […] så igår kollade vi på […] min bästa kompis eller vad den nu hette. För det 

är ju mycket det hära å leka tre. Är ju ett ständigt återkommande problem just nu. […] 

och då finns det ju asså […] nånting med toalett, och då är det en liten film där dom 

här olika karaktärerna där, hur det är en som vill gå på toaletten, men tycker att det är 

jobbigt att gå på toaletten på förskolan, för att det är alltid nån som rycker i dörrn eller 

bara kommer in liksom, och hur kan vi lösa det liksom? […] så då kan man liksom 

pausa, prata hur kan vi göra, hur kan vi tänka […] alltså det blir ju väldigt mycket 

reflektion och diskussion. 
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson redogör för metakognitiva samtal som en 

strategi för att få barn att reflektera kring ett fenomen, men också kring sitt eget tänkande 

(2014, s. 201). Citaten visar att förskollärarna till viss del använt sig av metakognitiva samtal 

för att få barnen att reflektera och tänka kring situationerna från Djuren på djuris-filmerna. 

Vi har ju inte deltagit vid dessa diskussionstillfällen, men i och med att informanten säger 

att de ställer frågor som “hur kan vi göra?” och “hur kan vi tänka?” kan vi anta att fokus inte 

bara legat på handling, utan på vad barnen tänker om det som görs och det de ser. Det är en 

del av metakognitiva samtal, att fundera över det som inte alltid syns (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2014, s. 137).   

 

Både F5 och F6 beskriver hur de tar fram figurer, inte sällan från populärkulturen, och 

dramatiserar situationer som uppstått i barngruppen, dels för att ta upp det vid ett mindre 

laddat tillfälle, dels för att slippa peka ut någon och för att barnen ska få hjälpas åt att komma 

fram till en lösning.  

 

F6: Det gör vi också en hel del ibland att man […] använder mycket dockteater för att 

liksom spela upp en situation eller så, som kan ha hänt. När man behöver liksom prata 

om saker är det ett bra sätt att använda. 

  

F5: Jag döper dom till nånting helt annat dom här figurerna. Men det är en situation 

som jag är rätt säker på att två tre stycken känner igen sig i. Men så får hela gruppen 

vara med och lösa problemet.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson skriver om metakognition i relation till den 

utvecklingspedagogiska teorin. Inom det metakognitiva fältet finns ett begrepp som kallas 

Theory of mind, som ofta kopplas till små barns förståelse för andras tänkande och deras 

förmåga att ta andras perspektiv (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 111). 

Oftast beskrivs det i relation till tankeexperiment, exempelvis ett experiment där ett barn 

fick öppna en godisburk där det inte låg godis, utan en penna. Barnet i fråga skulle sedan ge 

ett annat barn godisburken och fick innan detta ta ställning till vad hen trodde att det andra 

barnet skulle tro fanns i burken. Dessa tankeexperiment kan på ett sätt visa till vilken grad 

barn kan sätta sig in i hur en annan person tänker. Forskning inom det metakognitiva fältet 

har visat att barn som talar om hur de själva och andra tänker har lättare att lära sig i skolan. 

De får också tillgång till en större del av det sociala livet när de kan förstå andra tankar, 

skämt, lögner, hemligheter osv (a.a. s. 112). En tolkning är att det är sådana typer av 

kunskaper respondenterna vill hjälpa barnen att utveckla med hjälp av reflektion och 

diskussion kring olika dilemman och konfliktsituationer.  

8.2.7 Populärkultur som verktyg för att rikta barns uppmärksamhet mot ett 
visst innehåll 

Även om undervisning i förskolan ofta är inbäddad i vardagen och betraktas som mer 

informell än i skolan finns ändå en strävan efter att rikta barns uppmärksamhet mot ett visst 

innehåll (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 17). Detta är något som flera 

av respondenterna redogör för när de talar om barns populärkultur, att de använder det som 
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ett sätt att locka barnen att bli intresserade av det specifika innehållet respondenterna vill att 

de arbeta med. Detta innehåll kallas inom utvecklingspedagogiken för lärandets objekt och 

redogör för vad som ska läras, medan lärandets akt handlar om hur detta ska läras (a.a. s. 

136). 

 

F2: Det har vi som sån här standardfråga […] varje termin så plockar vi upp vad 

intresserar barnen, vad leker barnen med just nu, var är dom, vi måste hämta dom där 

dom är. Och sen vad vill vi, vad ser vi att det fattas, jo men vi kanske (.) matematik 

känner vi det är knackigt för många liksom, vi måste kunna räkna till 10 och vi måste 

kunna talraden. Ja men då får vi ju dra in den här Spiderman eller så får Frost komma 

och räkna liksom, hämta dem. 

 

I citatet ovan redogör F2 för hur de skulle kunna plocka in Spiderman eller Frost som ett sätt 

att locka barnen till matematiska undervisningstillfällen. F5 beskriver hur de arbetat med 

olika lärandeobjekt genom att låta allt innehåll genomsyras av barnprogrammet Labyrint, 

där uppdragsbrev från karaktären Daidalos blev det som riktade barnens uppmärksamhet 

mot det innehåll som pedagogerna ville presentera just då: 

 

F5: Dom tyckte det var jättekul! Dom älskade det här och dom fick uppdrag, dom fick 

brev från Daidalos. […] Och lite efter olika, ja där vi kunde baka in både språk och 

matematik och naturvetenskap och sådär liksom […] och dom fick sen göra sina egna 

robotar också […] och då kom vi in litegrann på hur vi skulle jobba med 

programmering och sånt där med, som var jättejättenytt för mig liksom och jag 'gud 

hur ska jag klara att vara pedagog i programmering jag som fattar minst av oss alla ' 

barnen kan ju det här bättre än mig. Men det blev ändå på lek och då kände jag att jag 

var med på barnens nivå […] det är lite den ingången jag vill ha egentligen i allt, så 

att man inte sätter sig över barnen utan att nu gör vi det här tillsammans på vår nivå, 

inte på er nivå och inte på min nivå, utan på vår nivå. 

 

En annan informant redogör för hur de använder babblarna för att introducera olika 

lärandeobjekt såsom rörelse, färglära och användandet av stödtecken: 

 

F6: Jamen dels så, att vi kan ta fram dom i (.) samlingen. Vi har också såna rörelsekort 

med Babblarna som man kan ta fram ibland att nu ska (.) hoppa som Babba eller det 

finns (.) spring som Dadda eller nåt sånt där. Sen kan vi med dom allra yngsta barnen 

så kan man liksom bara använda för att liksom lära sig att säga namnen, vi kan jobba 

med färgerna […] och så använder vi ju jättemycket tecken också. Att man gör liksom 

färgerna för Dadda ((tecknar)) och Bibbi ((tecknar)) och sådär.  

 

Under en av intervjuerna får vi en beskrivning av ett tema som inte var tänkt att bli ett tema 

från början. Det handlade om ett enskilt barns intresse för TV-spelet Super Mario som barnet 

hade börjat spela hemma. Barnet i fråga genomgick en period av tuffa lämningar, och då 

valde F4 att uppmärksamma barnets intresse för att det skulle kännas lättare att gå till 

förskolan. F4 berättar: 
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F4: Då försökte jag liksom varje dag när h*n kom att vi […] jamen idag ska vi göra 

en Super Mario-bana, och idag ska vi […] för att h*n skulle liksom, ja, ha lättare att 

gå hit […] och när vi då började måla såhär Super Mario bilder och började göra en 

bana, det var då som alla andra också hakade på […] Vi gjorde Super Mario bilar, 

alltså byggde i papper och […] satte på oss det och så hade dom gjort en bana så följde 

vi den (.) nån lekte pirayablomma och skulle ta en, så skulle man hoppa du vet, ja. 

svampar och allt möjligt. 

 

Vidare diskuterar F4 en känsla av stress inför att få med alla delar av läroplanen i sin 

undervisning.  

 

F4: Jomen jag tror man kanske glömmer kanske bort det lite ibland, att man tänker så 

mycket såhär bara läroplan och (.) i början i alla fall när man börjar jobba […] man 

får lite såhär prestations […] såhär 'gud hur ska jag jobba med det nudå, nu måste jag 

jobba med matematik och' du vet. Men när man glömmer bort den lite och verkligen 

ser vad dom är intresserade av och sen i efterhand kan såhär 'ja fast här var ju 

matematik och det här är ju verkligen bra samarbete' […] det blir lite roligare att jobba 

då […] mycket lättare också. 

 

Något som kan utläsas av citatet ovan är att F4 sett det som en tillgång att ta vara på barnens 

intressen, något som till och med gjort det roligare att jobba. I och med att Super Mario-

temat uppstått spontant i samspelet med barnen är detta inget som planerats i förväg, med ett 

speciellt lärandeobjekt i fokus från start. Dock har F4 kunnat se tillbaka på stunder kopplade 

till Super Mario-temat då lärandetillfällen uppstått kring matematik, skapande och 

samarbetsövningar. Kan då det som inte planerats i förväg räknas som undervisning? Enligt 

förskolans läroplan kan det faktiskt det, då den säger att “Undervisningen ska utgå från ett 

innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker 

hela tiden” (Lpfö18, 2018, s. 7). Detta går också i linje med det utvecklingspedagogiska 

perspektivet, då lek och lärande ses som oskiljaktiga (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014, s. 220 och 221). 

 

9. Diskussion 

Nedan följer diskussion kring studiens resultat och analys i relation till studiens 

forskningsläge.  

 

När samtalet kring barns populärkultur inleddes med respondenterna beskrevs först en 

positiv bild av barns populärkultur. Den positiva bilden verkade grunda sig i att barnens 

starka dragningskraft till populärkulturen gjorde det lättare för respondenterna att upptäcka 

vad barnen var intresserade av. Detta tolkas som att det finns en vilja från deras sida att låta 

barnens intressen ta plats i förskolan. Barnens populärkulturella intressen har 

implementerats i förskolans undervisning både av respondenterna och av förskollärare i både 

Fasts och Henwards studier (Fast, 2007, s. 144; Henward, 2015, s. 214). Att använda något 

barnen är intresserade av för att rikta deras uppmärksamhet mot ett särskilt lärobjekt är som 

tidigare nämnts en av utvecklingspedagogikens grundpelare (Pramling Samuelsson & 
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Asplund Carlsson, 2014, s. 17). Detta verkar vara ett tillvägagångssätt som är återkommande 

inom förskolan, även om det görs på olika sätt. I vår studie har vi fått flertalet förslag på hur 

populärkulturen används för att locka barnen till en särskild aktivitet eller ett visst innehåll, 

bland annat i ett tema kring barnprogrammet Labyrint, där barnen fick uppdragsbrev kring 

olika ämnen från huvudpersonen Daidalos (se citat s. 25).  

 

En annan aspekt som var starkt kopplat till vuxnas syn på barns populärkultur i tidigare 

forskning stämde väl in på flera av våra respondenters syn – definitionen av populärkultur 

som något kommersiellt. Föreståndaren på en förskola i Henwards studie uttrycker en ilska 

kring att barns TV-tittande får dem att vilja “köpa skit” (2015, s. 213 – 214). Flera av 

respondenterna i vår studie har också uttryckt en svårighet att förhålla sig till de omåttligt 

populära kläderna med populärkulturella tryck. Enligt dem pågår det ett maktspel mellan 

barnen där rätt kläder blir en statussymbol. Både våra respondenter och förskollärarna i 

Henwards studie talade om de populärkulturella kläderna i delvis negativ ton och med fokus 

på det problematiska, dock ser reglerna kring kläder olika ut. De allra flesta förskolorna i 

Henwards studie hade förbjudit kläder med populärkulturella tryck, medan våra 

respondenter menade att det var svårare att sätta tydliga gränser kring kläder, jämfört med 

leksaker. I Fasts studie verkar också gränserna dras vid leksaker, de får oftast stanna på 

barnens hyllor medan kläder med populärkulturella tryck är tillåtna (Fast, 2007, s. 107 och 

164).  

 

Ytterligare ett mönster som framträtt i både respondenternas utsagor och i tidigare forskning 

är vuxnas känsla av okunskap kring barns populärkultur. I Fasts avhandling beskriver en 

förskollärare att hon känner sig helt utanför och att hon inte fattar någonting (Fast, 2007, s. 

184). Denna känsla har också förmedlats i vår studies intervjuer, där flertalet respondenter 

uttryckt svårigheter att hänga med i barnens populärkulturella intressen. En informant menar 

att det är svårt att veta var en ska vända sig för att söka information om barns populärkultur 

(se citat s. 6). En annan informant beskriver en oro kring det stora utbudet av 

streamingtjänster och att det är “för mycket för barn att sortera” (se citat s 17). Drotner menar 

att detta är en del av varför mediepaniker ofta riktas mot barn och unga, det är en sluten värld 

där barnen är pionjärer och de vuxna står handfallna utanför, utan tydlig insyn (Drotner, 

1999, s. 613). I detta sammanhang ser vi en likhet mellan det Drotner kallar för pionjärer 

och det Vygotskij kallar experter. Barnen är experter på sin egen populärkultur och de vuxna 

blir noviser, något som inte alltid är lätt att hantera (Melander, 2013, s. 62 och 63). Dock ser 

vi en viss skillnad mellan Drotners och våra respondenters sätt att beskriva de vuxnas insyn 

i barnens värld. Drotner beskriver barns värld som helt och hållet stängd för de vuxnas insyn. 

En vuxen har vuxit upp, förlorat tillträdet till barnens värld och kommer aldrig mer kunna 

återvända (Drotner, 1999, s. 617). Här kommer flera av de intervjuade förskollärarna med 

andra tolkningar. Precis som Drotner beskriver de en svårighet att hålla sig informerade och 

uppdaterade om barns populärkultur förutom när de själva har små barn eller barnbarn. De 

som har egna barn eller barnbarn i förskoleåldern verkar få ett tillfälligt passerkort till 

barnens värld, då barnen ofta berättar om spel, TV-program eller leksaker de gillar. 

Respondenterna upplevs också ha en mycket positivare inställning till populärkultur de 

tidigare mött, antingen under sin egen barndom eller när deras egna barn var små. Detta 
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skulle kunna tolkas som att de får känna sig som experter när det kommer till populärkultur 

de själva känner till, exempelvis Alfons Åberg. Här har inte barnen sprungit i kapp dem, 

utan de kan prata om Alfons och den världen på samma villkor. 

 

I intervjuerna framkommer det att respondenternas uppfattning är att barnen har varit väldigt 

positiva när populärkulturen har använts i undervisningen. Flera av respondenterna har 

beskrivit en stor glädje bland barnen när populärkulturella element implementerats i 

undervisningen. Detta exemplifieras bland annat när F5 beskriver deras tema kring 

barnprogrammet Labyrint. Att det populärkulturella har stark attraktions- och dragningskraft 

är något som Schmidt och Wedin menar generar engagemang från barnen, till och med så 

stort engagemang att det ibland blir problematiskt i relation till en klassrumssituation där 

barnen i vanliga fall förväntas att arbeta lugnt och lågmält (2015, s. 65 och 66). Även Fast 

skriver om populärkulturen som en källa till glädje, till och med en “gränslös glädje som är 

svår att beskriva i ord” (Fast, 2007, s. 125). Hon beskriver det som något som barn kan slukas 

upp i och glömma tid och rum, något som överensstämmer med Schmidt och Wedins 

beskrivning.  

 

Något som framträtt i mycket av den tidigare forskning vi tagit del av är barns motstånd mot 

vuxnas regler kring användandet av populärkultur i förskolan (Henward, 2015, s. 208; Fast, 

2007, s. 164). Detta är dock inte ett ämne som uppkommit i vår studies intervjuer. En 

anledning till detta kan vara att våra forskningsfrågor inte åsyftade att behandla barns lek. 

Hade vi frågat frågor som bad respondenterna berätta om barns populärkulturella lekar hade 

vi kanske fått svar som gett oss större inblick i vilka lekar som eventuellt varit förbjudna. 

Inledningsvis ville vi i delstudie två undersöka både hur respondenterna implementerar 

populärkultur i undervisningen, och hur populärkulturen syns i barns lek. Dock blev detta 

alltför brett och vi behövde välja antingen fokus på undervisning eller fokus på lek. Valet 

föll på undervisning på grund av att det passade både den teoretiska utgångspunkten och 

metodvalet bättre. Eftersom den teoretiska utgångspunkten för delstudie två var 

utvecklingspedagogiskt perspektiv med fokus på lärandets objekt ansåg vi att vi kunde svara 

bättre på en forskningsfråga som fokuserade på undervisning, än på lek. Metodvalet gick 

också bättre ihop med undervisningsfokuset, då respondenterna skulle kunna ge oss 

förstahandsinformation om detta, då det är de som bedriver undervisningen. Hade vi frågat 

om barns lek hade vi fått andrahandsinformation om barnens lekar, då respondenterna endast 

hade gett oss beskrivningar av hur de upplever och tolkar barnens lekar. För att ha ett fokus 

på lek, och för att få trovärdiga utsagor kring detta hade vi velat göra barnintervjuer, något 

som inte var aktuellt för just denna studie.  

 

10. Konklusion 

10.1 Huvudsakliga resultat 

Delstudie ett visar att respondenterna definierade populärkulturen som kulturen som barn 

möter hemma, men även som något kommersiellt och att det sammankopplas med det som 

finns tillgängligt på internet. Ett annat resultat var att respondenternas fokus i intervjuerna 



  

31 

 

ofta låg på populärkulturens nackdelar snarare än fördelar. Fördelar som lyftes var att barn i 

mötet med populärkultur plötsligt hittat nya kompisar i barngruppen. Även dramatisering 

med hjälp av populärkulturella figurer kring värdegrundsfrågor har respondenterna lyft som 

en fördel. Nackdelarna lyfts i relation till att det idag finns ett oändligt utbud av 

populärkultur, vilket gör att flera av respondenterna känner att de saknar tillräcklig kunskap 

om ämnet.  

Delstudie två och dess första forskningsfrågas svar delades upp i två kategorier, 

populärkultur som barnen visar stort intresse för och populärkultur som förskollärarna är 

bekanta med. Resultatet av delstudiens andra forskningsfråga beskrev bland annat för hur de 

använde element från populärkulturen för att reflektera och diskutera med barngruppen. 

Populärkulturen ansågs även vara användbar när respondenterna ville rikta barnens 

uppmärksamhet mot ett visst undervisningsinnehåll. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att respondenterna tycker att det finns både fördelar och 

nackdelar med populärkulturens närvaro i förskolan. När populärkulturen lyfts i positiv anda 

är det när den används som ett medel för att nå ett mål, alltså som ett verktyg i undervisning.  

10.2 Fortsatt forskning 

Studien har bidragit till en fördjupad bild av populärkulturen i förskolan, med fokus på 

förskollärares uppfattningar. En intressant aspekt att addera i vidare forskning är barnens 

perspektiv. Vilka delar av populärkulturen skulle barnen lyfta fram om de gavs utrymme? 

Vad skulle barnen redogöra för vid frågor om vad som är populärt i barngruppen? Skulle 

deras bild överensstämma med de vuxnas? 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Till deltagande förskollärare:  

  

Information om en studie av populärkultur i förskolan  
  

Vi heter Ellen Broström och Emmy Deivert, två förskollärarstudenter som går sista terminen 

på förskollärarprogrammet. Vi har nyligen påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

  

Studien tar sin utgångspunkt i ämnet barns populärkultur i förskolan. Syftet med intervjuerna 

är att vi vill skapa oss en bild av hur barns populärkultur kan ta sig uttryck i olika förskolors 

verksamheter. Genom att intervjua flertalet förskollärare är förhoppningen att kunna få en 

nyanserad bild av studiens ämne.  

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att ställa frågor till er rörande ämnet barns 

populärkultur. Detta kommer att ske vid ett tillfälle i cirka 30–60 minuter. Ljudupptagning 

kommer att ske via en mobiltelefon då intervjuerna behöver transkriberas i efterhand.   

  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.   

  

Om du är positiv till deltagande i studien önskar vi svar så snabbt som möjligt till någon av 

nedanstående mailadresser. Vi är väldigt flexibla när det gäller tidpunkt för intervjun, därför 

får du i gärna komma med förslag på en tid som passar dig.   

  

Vi vore oerhört tacksamma om möjlighet till deltagande finns!  

  

Med vänlig hälsning,   

Ellen och Emmy  

  

 

Studiens handledare: Christer Rödin  

e-post: xxx 

  

Visby 3/10 - 2022  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide för intervjuerna med förskollärarna  

 

Bakgrundsfrågor:  

Hur länge har du arbetat som förskollärare?   

Hur länge har du jobbat på din nuvarande förskola?    

Har du erfarenhet av andra förskoleverksamheter än den du befinner dig i just nu?  

   

(Delstudie 1, förskollärares syn på barns populärkultur)   

1. Vad kommer du spontant att tänka på, när du hör ordet barns populärkultur?   

- Har du fler exempel?   

   

2. Vad inom populärkulturen upplever du intresserar barn idag jämfört med vad som 

intresserade dem för några år sedan?   

   

3. Vad är din personliga känsla inför barns populärkultur?   

   

4. Vad anser du om populärkulturens närvaro i förskolan? Vad har du för uppfattning i den 

frågan?   

  

(Delstudie 2, vilken av barns populärkultur får utrymme i förskolan?)   

  

5. Vilken populärkultur ser du spår av i er barngrupp just nu?  

  

Här tar vi fram något vi hittat på avdelningen eller utemiljön; exempelvis en bok, en bild, ett 

spel som har någon slags populärkulturell koppling.    

  

Vi hittade detta på er avdelning, en sak som vi tänker ryms inom barns populärkultur, och 

blev så nyfikna! Kan du berätta lite om på vilket sätt ni arbetat med detta?   

   

6. Kan du ge fler exempel på när du plockat in något från populärkulturen i undervisningen?   

    

Avslutningsvis:   

Checka av med den som antecknat om den vill flika in med något.   

Sammanfatta de viktigaste lärdomarna från intervjun. “Vi har idag pratat om barns 

populärkultur, vi har fått veta vad du sett för populärkultur i barngruppen, att ni arbetat med 

temat (…) och hur det gått till.    

“Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga innan vi avslutar intervjun?”  
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Bilaga 3: Transkriptionsnyckel 

Nedan följer den transkriptionsnyckel som konstruerats och använts under den aktuella 

studien. 

 

[…] Hoppa över en del i informantens svar, för 

att sedan fortsätta en  

 

(.) Paus i tal, oavsett längd  

 

(xx) 

 

Yttrande hörs, men det går inte att fastställa 

vad som sägs 

 

((pekar)) 

 

Saker som informanten gör som inte 

uttrycks i ord. Kan vara gestikulationer, 

suckar, osv. 
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