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Förord

Vi vill tacka följande personer som bidragit till examensarbetets tillkomst: Emil Bertilsson, vår 

handledare  under  examensarbetet,  Eva  Bergqvist,  lärare  på  Högskolan  på  Gotland  som 

introducerade oss för ämnet populärkultur, Carina Fast och Margaretha Rönnberg vars forskning 

gav oss inspiration i valet av ämne i vår studie och Karin Lundin som varit ett stort stöd under 

skrivprocessen. Slutligen vill vi även tacka samtliga personer som ställde upp på samtalsintervju, 

utan er hade vi inte kunnat genomföra detta examensarbete.  
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Sammanfattning 

Syftet  med denna studie har varit  att  studera förskollärares  förhållningsätt  till  populärkultur  i 

förskolan  samt  till  förskolebarns  erfarenheter  av  populärkultur.  Tidigare  forskning  visar  att 

populärkulturens användande kan bidra till barns lärande. Samtidigt visar forskningen att barns 

erfarenheter  av  populärkultur  inte  alltid  tillvaratas.  Det  har  även  synliggjorts  att  det  inom 

populärkulturen kan finnas en hierarkisk ordning, vilket innebär att det finns uppfattningar om 

vad  som  är  bra  respektive  mindre  bra  populärkultur.  I  denna  studie  används  metoden 

respondentundersökning genom samtalsintervju för att samla in empiri. Totalt intervjuades tio 

förskollärare. Det teoretiska perspektivet ”Funds of knowledge” används som analysverktyg till 

den  insamlade  empirin.  ”Funds  of  knowledge”  innebär  kortfattat  att  goda  lärandesituationer 

skapas när fokusering ligger på barns intressen. Resultat och analys av studien visar att samtliga 

förskollärare  på  olika  sätt  märker  av  populärkulturens  närvaro  hos  barnen  i 

förskoleverksamheten.  Övervägande  antal  förskollärare  tillvaratar  dock  inte  förskolebarns 

populärkulturella intressen på ett medvetet sätt, de tillvaratas istället spontant och förskollärarna 

kan därför i olika utsträckning säga använda populärkulturen som ”Funds of knowledge”, det vill 

säga som en potentiell källa till inlärning. Studiens slutsatser visar även att förskollärares attityd till 

populärkultur speglar hur den används i verksamheten. 

Nyckelord: förskola, populärkultur, förhållningssätt.
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1. Inledning 

Hur används populärkulturen i förskolan? Barn möter idag populärkulturen på flera olika platser, 

i  hemmiljön,  på  förskolan,  på  väg  till  och  från  förskolan,  på  TV,  genom film,  symboler  på 

klädesplagg, leksaker etc. Vi har uppfattningen att populärkulturen finns i barnets tankar dagligen, 

det märks bland annat i deras lekar och samtalssituationer. Frågan om hur förskollärare uppfattar 

och använder populärkulturen i förskolan är av intresse bland annat eftersom att läroplanen för 

förskolan påtalar att barns nyfikenhet,  företagsamhet och intresse ska uppmuntras (Skolverket 

1998/2010,  s.  6).  Utgångspunkten i  verksamheten ska vara barnens erfarenhetsvärld,  intresse, 

motivation samt drivkraft att söka kunskaper (Ibid.). I tidigare forskning har det visat sig att barn 

har ett intresse för populärkulturen och att den därför ingår i deras erfarenhetsvärld (Fast, 2007 s 

99).  Vårt  intresse för  ämnet  populärkultur  utvecklades  efter  en kurs på  lärarprogrammet där 

ämnet populärkultur i förskola och skola behandlades. Kursen fick oss att inse hur stort ämnet 

populärkultur är samt hur komplext arbetet med populärkultur kan vara framförallt i förskolans 

värld. Många förskollärare som arbetar i förskolan har ofta olika åsikter kring ämnet, likaså har 

många vårdnadshavare och det bidrar i slutändan till vilka olika intressen och åsikter barn får. 

Efter  kursen  insåg  vi  att  vi  som  blivande  lärare  mot  yngre  åldrar  skulle  komma  att  möta 

populärkulturen på vår framtida arbetsplats. Vi ville därför fördjupa oss i hur ett antal verksamma 

förskollärare ser på och förhåller sig till förskolebarns populärkultur.  

Arbetsfördelningen  under  detta  examensarbete  skedde  genom  att  vi  båda  två  deltog  vid 

samtliga intervjuer. Dock ansvarade Maria för hälften av intervjuerna och Annie för resterande. 

Anledningen till detta var att vi ville medverka under samtliga intervjuer för att hjälpas åt att föra 

anteckningar så att allt relevant material skulle tillvaratas under samtliga intervjuer. I resultat och 

analys ansvarade Maria för följande tema: ”Populärkultur är populärt bland barn”, ”En blandad 

inställning till populärkulturellt användande i förskolan” samt ”Populärkulturen påverkar barn” 

och  Annie  för:  ”Förskollärare  har  olika  erfarenheter  av  populärkultur  i  förskolan”, 

”Populärkulturen syns i  förskolan” samt ”Populärkulturen används oplanerat”.  Övriga avsnitt 

arbetades fram gemensamt och vi båda anser att arbetsbördan i examensarbetet varit likvärdig. 
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2. Bakgrund 

Att förskolan och förskollärarna i förskoleverksamheten är en stor del av barnens vardag är väl 

känt. Det har visat sig att förskolan är relativt dålig på att tillvarata vad barnet redan kan (Englund 

2010). Englund menar att förskolan kan vinna mycket på att bygga sin pedagogik utifrån barns 

egna erfarenheter. Om barn inkluderas och känner sig delaktiga kommer de till exempel mer och 

mer investera sin tid och sitt engagemang i läsning och skrivning (Englund 2010). Det har även 

visat sig att när barns habitus, alltså vanorna som barnet bär med sig, tillvaratas så uppstår goda 

möjligheter till inlärning (Fast 2008, s.49). Populärkultur har under en tid varit omdiskuterad såväl 

i  forskning,  mediedebatter  och  personalrum.  Magnus  Persson  (2000)  påtalar  att  begreppet 

populärkultur kan signalera både positiva och negativa budskap. Detta beror på hur begreppet 

används och i vilket sammanhang (Persson 2000, s. 22). I denna studie avses populärkultur vara 

det mest populära och konsumerade i vårt samhälle idag och fokusering ligger på förskolebarns 

populärkultur.  Denna  populärkultur  innefattar  det  mesta  som  barn  kommer  i  kontakt  med 

dagligen,  exempelvis  barnböcker,  leksaker,  film och TV, musik  och IT-spel  (iPad, dator,  TV, 

mobiltelefon etc.). 

Eftersom populärkulturen är omdiskuterad och ständigt ökar i popularitet är det av intresse att 

studera  den  närmare.  Enligt  läroplanen  för  förskolan  (1998/2010)  ska  förskoleverksamheten 

hjälpa  till  att  utveckla  barns  förmågor  och  eget  kulturskapande.  Förskolan  ska  uppmuntra 

barnens  nyfikenhet,  företagsamhet  och  intresse.  Utgångspunkten  i  verksamheten  ska  vara  i 

barnens erfarenhetsvärld, motivation samt drivkraft att söka kunskaper (Skolverket 1998/2010, s. 

6). Förskolans uppdrag är att uppmuntra barnens vilja och lust att lära och verksamheten ska utgå 

ifrån barnens åsikter (Ibid., s. 9). 

Rönnberg  (2005)  påtalar  att  det  finns  delade  meningar  kring  barns  populärkulturella 

erfarenheter  (2005,  s.  18).  Rönnberg  menar  på  att  barn  genom  populärkultur  i 

förskoleverksamheten bland annat kan utveckla  perspektivtagande och fantasi  (Ibid.).  Genom 

användandet av exempelvis populärkulturella leksaker i planerad undervisning kan barnet fångas, 

identifiera sig och bli stimulerat. I Carina Fasts undersökning Sju barn lär sig läsa och skriva (2007) 

har  det  fastställts  att  barn  oavsett  kulturell,  språklig  eller  socioekonomisk  bakgrund  utbyter 

erfarenheter och kunskaper (2007, s. 99).  Dessa erfarenheter innefattar en mängd olika saker, 

däribland populärkultur. Barnen möter populärkulturen varje dag och det är därför inte särskilt 

konstigt  att  de  intresserar  sig  för  den.  Genom  användandet  av  populärkultur  kan  barns 

språkutveckling bland annat stöttas och främjas. Likt Rönnberg påvisar Persson (2000) att det 
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finns delade meningar kring barns populärkultur. Persson menar att populärkulturen av många i 

förskolan och skolans värld ses som mindre positiv och att den ibland emotstrider förskolans 

värdegrund (Persson 2000,  s.  27).  Vidare  menar  Persson att  populärkultur  för  många barn  i 

dagens samhälle är en stor kultur och det är bland annat genom filmer, musik, rollspel och TV-

program som barnen skapar grund för sin identitet (Persson, 2000 s.16).  

Englund (2010) påtalar att yngre barn lyssnar samt tar till sig vuxnas attityder och inte allt för 

sällan påverkas barnens intressen delvis av vuxnas åsikter. För att lyfta ett exempel: Kalle, fyra år, 

är väldigt intresserad av ”Ninja Turtles”. Kalles mamma tycker inte om ”Ninja Turtles” men låter 

honom leka med leksakerna ändå. Kalles förskollärare Nina pratar med Kalles mamma om hans 

leksaker och talar om att det inte är bra leksaker för barn. Kalle hör samtalet och tar in de vuxnas 

attityder för hans intresse för ”Ninja Turtles”. Kalle tycker fortfarande om att leka med ”Ninja 

Turtles”  men samtidigt  förstår  han att  det  han tycker om inte  verkar  vara  bra enligt  vuxna. 

Rönnberg (2005) förtydligar att barn inte ser på populärkulturen på samma sätt som vuxna gör. 

Anledningen är att en vuxen människa kan göra kopplingar som barn inte kan. Om exempelvis 

Kalle leker med ett annat barn och de i leken skjuter varandra, så ser inte den vuxne leken på 

samma sätt som barnet gör. Den vuxne gör ofta kopplingar till verkligt dödande medan barnet 

endast ”leker” och inte tänker på koppling mellan lek och verklighet (Rönnberg 2005, s. 251). 

Eftersom de vuxnas attityder påverkar barnen är det en intressant fråga hur förskollärare förhåller 

till förskolebarns populärkulturella erfarenheter, tillvaratas dem? Och i sådana fall på vilka sätt?

Populärkultur i förskolan är intressant att studera eftersom att den finns runtomkring oss varje 

dag och barn visar tydligt intresse för den. I läroplanen för förskolan (1998/2010) står det att 

verksamheten ska ”ta sin utgångspunkt i barnens intressen” (Skolverket 1998/2010, s. 6). Dessa 

intressen kan vara populärkulturella. Det är först på senare tid som forskning kring populärkultur 

i relation till förskolan har börjat bedrivas. Detta kan bland annat bero på att populärkulturens 

framfart idag ökat mer än någonsin samtidigt som forskning intresserat sig mer för yngre barns 

tankeverksamhet. Att studera ett antal verksamma förskollärares syn på och förhållningssätt till 

populärkulturen samt hur den enligt  dem själva används i verksamheten är därför syftet med 

denna studie. 
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3. Disposition 

Metoden i denna studie är respondentundersökning genom kvalitativa samtalsintervjuer. Denna 

studie börjar med att redogöra för bakgrunden till  studiens tillkomst. I bakgrunden motiveras 

även det valda ämnet för studien. I litteraturöversikten görs en presentation av tidigare forskning 

kring  populärkultur  och  dess  förekomst  samt  användande  i  förskolan.  I  litteraturöversikten 

redogörs  det  även  för  det  teoretiska  perspektivet  ”Funds  of  knowledge”  som används  som 

analysverktyg.  Därefter  presenteras  studiens  syfte  och  frågeställningar  samt  metodval, 

genomförande  av  metod  och  reflektion  över  denna.  Metodavsnittet  avslutas  med  etiska 

överväganden. I resultat och analysavsnittet redovisas den insamlande empirin i förhållande till 

relevant litteratur och det teoretiska perspektivet ”Funds of knowledge”. Efter resultat och analys 

följer  en  diskussion  där  resultat  närmare  diskuteras  i  relation  till  syfte  och  frågeställningar, 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Avslutningsvis synliggörs slutsatser och eventuella 

relevanta frågor för fortsatt forskning. 

 

9



4. Litteraturöversikt 

I detta kapitel redovisas forskning som är relevant för denna studie genom en tematiskt ordnad 

forskningsöversikt. I denna översikt presenteras ett urval av tidigare forskning och studier som 

behandlar ämnet populärkultur i förskola och skola. 

4.1 Tidigare forskning

Carina Fast (2007) och Helene Hedge (2011) har båda studerat populärkultur i förskola och 

skola. Fast kom i sin avhandling  Sju barn lär sig läsa och skriva fram till att barns användande av 

populärkultur kan bidra till lärandesituationer. Fast ville genom en etnografisk studie undersöka i 

vilka sociala sammanhang som sju olika barn mötte textorienterade aktiviteter, hur de deltog i 

dessa samt hur barnens tidigare erfarenheter användes i förskola och skola. Fasts empiri samlades 

in genom observationer, informella samtal, intervjuer, insamling av barnens teckningar och texter, 

ljudupptagning och fotografering (Fast 2007, s.44). Dessa textorienterade aktiviteter innefattade 

det mesta som barnen dagligen kom i  kontakt  med, det vill  säga dator och TV-spel,  böcker, 

musik, reklam etc. Syftet med Hedges (2011) studie Rethinking Sponge Bob and Ninja Turtles: Popular  

culture as Funds of knowledge for curriculum co-construction var att genom kvalitativa metoder ta reda på 

om och i så fall hur man kan använda populärkultur i anknytning till  läroplanen mot skolans 

tidigare  år.  Hedge  använde  bland  annat  metoderna  textanalys,  intervju,  observation  och 

dokumentation. Hedge ser i sin studie populärkulturen som “Funds of knowledge”1 och påvisar 

att populärkulturen har möjligheter att hjälpa barn till erövring av kunskap. Frågeställningarna i 

denna  studie  är  hur  förskollärare  enligt  dem  själva  ser  på,  förhåller  sig  till  och  tillvaratar 

förskolebarns populärkulturella intressen i förskolan. Med hjälp av nedanstående teman utifrån 

Fast  och  Hedges  studier  kan  denna  studies  frågeställningar  bättre  förstås,  förankras  och 

behandlas. 

4.1.1 Populärkultur finns i barns närvaro

Både Fast (2007) och Hedge (2011) påvisar att barn använder sig utav populärkultur på olika sätt. 

En av Hedges slutsatser  är att  barn exempelvis  leker  lekar där innehållet  är  populärkulturellt 

(Hedge 2011, s. 27, 28). Även Fast anser att populärkulturen finns i förskolebarns närvaro samt 

att de influeras av den (Fast 2007, s. 99). Fast (2007) upptäckte i sin studie att populärkulturen 

1 Se beskrivning under avsnitt teoretiska utgångspunkter.
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inte  bara  inspirerade  förskolebarnen  i  sitt  skrivande  och i  sin  läsning,  utan även i  skapande 

aktiviteter och berättande (Fast 2007, s. 180). Barnen delgav även till en mycket stor utsträckning 

sina erövrade kunskaper till andra barn i förskolan. De använde sig av populärkulturen som ett 

redskap för sociala aktiviteter. Exempelvis upptäckte Fast att förskolebarnen lärde känna olika 

populärkulturella  figurer  och  använde sedan dessa  i  samtal  med andra  barn.  Populärkulturen 

användes  alltså  som innehåll  för  social  tillhörighet  (Ibid.).  Hedge  (2011)  gjorde  en  liknande 

upptäckt då hon såg att barnens samtal och lek gång på gång influerades av populärkultur (Hedge 

2011, s. 27). Fast och Hedges resultat är relevanta för denna studie då de påvisar att barn dagligen 

omges  av  populärkultur  på  olika  sätt.  Syftet  med  denna  studie  är  att  studera  förskollärares 

förhållningsätt till populärkultur i förskolan samt till förskolebarns erfarenheter av populärkultur. 

Den första relevanta frågan att ställa är då hur de intervjuade förskollärarna definierar begreppet 

populärkultur och om förskollärarna kan se att förskolebarnen använder sig utav den. 

3.1.2 Pedagogers attityder till barns populärkulturella intressen

I Fasts (2007) studie framgick det att barns olika erfarenheter togs in i förskolan. Förskollärarna 

som arbetade med de sju barnen och som ingick i undersökningen hade dock en väldigt liten 

kännedom om barnens erfarenheter utanför förskolan. Detta bidrog till  att det sällan uppstod 

dialoger  mellan  förskollärarna  och  barnen  om  det  som  intresserade  och  upptog  barnen. 

Anledningen till de uteblivna dialogerna var att det som intresserade och lockade barnen, alltså 

populärkulturen, skedde utanför förskolans väggar (Fast 2007, s. 181). Hedge (2011) menar likt 

Fast att det är relativt ovanligt att populärkulturen får influera verksamheten. Resultatet i Fasts 

studie  visade  att  det  enbart  var  en  av  de  studerade  verksamheterna  som uppmärksammade 

barnens populärkulturella intressen (Fast 2007, s. 144). I denna verksamhet tillvaratogs barnens 

intresse för ”Beyblades”. Förskolepedagogerna anordnade tillsammans med barnen en utställning 

av leksakerna. Dessa leksaker var något som Fast upptäckte att barnen tydligt visade intresse för. 

Denna  förskola  uppmärksammade  och  gav  barnens  populärkulturella  intressen  utrymme 

samtidigt  som de var noga med att  inte  låta  dessa ta  över verksamheten (Fast 2007,  s.  144). 

Denna förskola var den enda av de studerade verksamheter som Fast tydligt kunde se tillvaratog 

barns intresse för populärkultur. Övriga förskolor som ingick i studien tog ett tydligt avstånd från 

barnens populärkulturella erfarenheter då de menade att det var något som barnen fick tillräckligt 

av hemma. På förskolan ville  de erbjuda något annat (Ibid.)  En av frågeställningarna i denna 

studie är hur populärkulturen, enligt förskollärare, används i deras verksamhet. Fast och Hedges 

resultat  visar tydligt  på att  populärkulturen inte tillvaratas  i  någon större utsträckning.  Det är 
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därför intressant att se om dessa resultat förändrat sig något idag med tanke på populärkulturens 

ständigt ökade framfart. 

Hedge (2011) påtalar att det är först på senare tid som pedagoger har börjat tillvarata barns 

populärkulturella  intressen (Hedge 2011,  s.  28).  Det verkar dock ännu som att  de lekar som 

influeras av populärkulturellt innehåll sker i skymundan för vuxna (Ibid.). Anledningen till detta 

kan vara att barn märker av vuxnas attityder till vissa lekar och leksaker. 

En  av  Fasts  (2007)  upptäckter  var  att  barnens  ”ryggsäckar”  inte  alltid  tillvaratogs  i 

förskoleverksamheten. Det som alltså barnen tidigare varit med om och de kunskaper som de på 

olika sätt erövrat blev därmed inte tillvaratagna. Anledningen till detta kan enligt Fast vara att viss 

populärkultur inte erkänns ett värde. Detta resonemang kan liknas vid Nelson och Svenssons 

resonemang (Nelson & Svensson 2011, s. 25). Nelson och Svensson började forska om leksaker 

efter att de i början av 1990-talet involverades i ”Nordiskt centrum för forskning om leksaker och 

pedagogiska media” vid Högskolan i Halmstad. År 2002 forskade de vidare om leksaker i tre år 

vid  ”Stockholm  International  Toy  Reserch  Centre”  på  KTH  i  Stockholm.  Under  dessa  år 

forskade och arbetade Nelson och Svensson med en mängd olika kollegor insatta i samma ämne 

runtom i världen. Genom dialogerna som Nelson och Svensson hade med dessa människor om 

bland annat leksakers historia och teorier skapades forskningens resultat som bland annat visade 

att populärkultur kan sägas inrymma en hierarkisk ordning, det vill säga att det kan anses finnas 

bättre  och  sämre  populärkultur  (Ibid.,  s.  5,  25).  Populärkultur  kan  alltså  enligt  Nelson  och 

Svensson  värderas  som  bra  eller  mindre  bra  och  all  populärkultur  välkomnas  inte  in  i 

verksamheten av pedagoger (Ibid., s. 25). 

Sammanfattningsvis har Fast (2007) och Hedge (2011) i sina studier upptäckt att det finns en 

viss, enligt pedagoger, skillnad mellan bra och mindre bra populärkultur. 

3.1.4 Populärkultur som ett verktyg för lärande 

Både Fast (2007) och Hedge (2011) uppmärksammade att populärkultur bidrar till barns lärande 

och  utveckling.  Hedge  menar  att  populärkultur  kan  ses  som  ”Funds  of  knowledge”,  vilket 

innebär att den ses som en nyckel till inlärning. Fasts studieresultat visade tydliga exempel på att 

förskolebarn  utför  läs  och  skrivaktiviteter  med  populärkultur  som  inspiration  och  innehåll. 

Barnen  i  studien  utförde  både  låtsasläsning  och  låtsasskrivning.  Likaså  hämtade  barnen 

inspiration  till  sitt  ritande  utifrån  populärkulturen  (Fast  2007,  s.  180).  Hedge  upptäckte  att 

populärkultur kunde erbjuda barnen ett unikt sätt att förvandla sig själva i olika lekkonstellationer. 

Barnens otroliga kunskaper om exempelvis olika rollfigurer och kläder skapade grund för samspel 
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och kunskapsutbyte.  Hedge insåg tidigt  i  sin studie att  populärkultur  är  något som verkligen 

intresserar barn (Hedge 2011, s. 27). 

Eftersom Fast och Hedges studier påvisar vinster med användandet av populärkultur är det 

relevant att behandla dessa resultat i förhållande till denna studies frågeställningar och insamlad 

data.

4.2 Teoretiska utgångspunkter 

I  detta  avsnitt  presenteras  det  teoretiska  perspektiv  som  är  utgångspunkt  i  analys  och 

diskussionsavsnittet.

4.2.1 Funds of knowledge. 

Att barn lär sig på olika sätt är ingen nyhet. Förskoleverksamheten och pedagogerna som arbetar 

i den har stor betydelse för hur barn tar till sig ny kunskap (Nordin-Hultman 2010 s, 13). Utifrån 

perspektivet ”Funds of knowledge” (1992) kan populärkultur ses som en god ingång till barns 

lärande.  Huvudkonceptet  för  ”Funds  of  knowledge”  är  att  individen  ses  som en kompetent 

människa  med kunskap.  Denna kunskap har  erövrats  genom livserfarenheter  och kan därför 

antas  komma  från  populärkultur,  detta  eftersom  att  den  ständigt  omger  barnen  i  vardagen 

(Gonzalez 2005). ”Funds of knowledge” baseras på teorier där läraren frångår sin lärarroll och 

fokuserar  på  att  lyssna  in  vad  barnen  redan  har  för  erövrade  kunskaper.  Denna  nya  insikt 

använder sedan läraren för att skapa lärandesituationer där barnens intressen och kunskaper är 

utgångspunkt (Moll 1992, s. 132-141). 

I teorin ”Funds of knowledge” är det betydelsefullt att använda sig av det som barn intresserar 

sig för (Moll 1992, s. 132-141). Det som barn i regel intresserar sig för är ofta populärkultur. 

Genom ”Funds of knowledge” kan barns populärkulturella intressen bland annat ses bidra till 

utveckling av kommunikation, minnesfunktion, problemlösningsfunktion och självmedvetenhet. 

Detta på grund av att barn är intresserade av populärkultur och därför använder den i socialt 

samspel med andra. 

Perspektivet  ”Funds of knowledge” är relevant till  denna studies syfte och frågeställningar 

eftersom att det belyser pedagogens roll i arbetet med populärkur. Perspektivet synliggör barns 

intressen som en möjlig källa för inlärning. Syftet med denna studie är att studera förskollärares 

förhållningsätt till populärkultur i förskolan samt till förskolebarns erfarenheter av populärkultur. 

Det har i tidigare forskning visats att barn intresserar sig för populärkultur och därför är det av 

intresse att ta reda på om förskollärare ser förskolebarns intressen som ”Funds of knowledge”. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att studera förskollärares förhållningsätt till populärkultur i förskolan samt till 

förskolebarns erfarenheter av populärkultur. Studien ämnar behandla följande frågeställningar:

• Hur definierar förskollärare populärkultur?  

• Vilket förhållningssätt har förskollärare till förskolebarns erfarenheter av 

populärkultur?

• I vilken mån anser förskollärare att förskolebarns erfarenheter av populärkultur 

tillvaratas? 
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6. Metod 

Under  detta  avsnitt  förklaras  begreppet  populärkultur,  därefter  presenteras  metodvalet  för 

studien samt hur urvalet av intervjupersoner gått till. Avsnittet avslutas med en reflektion över 

metodvalet. 

6.1 Metod för datainsamling

Då syftet med studien är att studera förskollärares förhållningsätt till populärkultur i förskolan 

samt till  förskolebarns erfarenheter av populärkultur är det av betydelse att  ge de intervjuade 

utrymme till  fria intervjusvar.  Av den anledningen uteslöts metoden enkätundersökning. Hade 

enkätundersökning valts  finns  flera  faktorer  som hade kunnat  ge ett  mindre  pålitligt  resultat. 

Exempelvis finns det inte utrymme för egna tankar eller åsikter och det är svårare att förstå och 

förklara vad svarspersonen verkligen menar. Då intervjupersonernas tankar och åsikter är viktiga i 

denna studie föll valet sig naturligt på en kvalitativ respondentundersökningar genom enskilda 

samtalsintervjuer. Detta främst för att få ett djup i studien, det vill säga en mångfacetterad bild. 

Genom samtalsintervju går det att mer ingående förstå och förklara hur ett antal verksamma 

förskollärare ser på och förhåller sig till förskolebarns populärkultur. Anledningen till  enskilda 

samtalsintervjuer är att intervjupersonerna inte ska kunna påverkas av yttre faktorer såsom andra 

individers  åsikter  eller  gestikuleringar,  vilket  annars  är  svårt  att  undvika  i  exempelvis 

gruppintervjuer. I en samtalsintervju ligger fokusering främst på att finna mönster eller olikheter i 

de svar som framkommer (Esaiasson & Gilljam 2012, s. 229) och det är även avsikten att göra 

under  analysavsnittet.  Vid  metoden  samtalsintervju  tillåts  en  lägre  grad  av  standardisering 

(Esaiasson & Gilljam 2012, s. 229). Detta innebär kortfattat att intervjufrågornas ordningsföljd 

och innehåll  kan variera  beroende på vilket  sorts  svar intervjupersonen anger  (Ibid.,  s.  228). 

Uppföljningsfrågor kan även ställas på ett smidigt sätt. Samtalsintervjuer kännetecknas av att de 

utgår från människors vardagliga erfarenheter på olika sätt (Ibid., s. 253). 

För att få en så tillförlitlig data som möjligt skapades en intervjuguide. Denna skapades för att 

på ett smidigt sätt kunna ställa samma sorts frågor till samtliga intervjupersoner utan att för den 

skull vara bunden till ett manuskript med färdiga frågor. Den halvstrukturerade intervjuguiden (se 

bilaga  2)  utformades  efter  tre  huvudteman,  samtliga  för  att  kunna  behandla  studiens 

frågeställningar. Dessa huvudteman konstruerades för att underlätta under intervjuerna, eftersom 

att intervjufrågorna genom guiden kan hållas korta och precisa. Detta tillåter intervjupersonerna 

att ge längre intervjusvar och ger även möjlighet till uppföljningsfrågor. Intervjuguiden tillåter den 
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intervjuade att ge spontana beskrivningar och intervjufrågorna kan vara både öppna och slutna. 

Intervjuguiden bidrar även till att skapa en röd tråd genom samtliga intervjutillfällen då studiens 

frågeställningar kontinuerligt behandlas. För att mer säkert veta att intervjufrågorna verkligen kan 

besvaras på ett tillfredställande sätt, enligt kriterierna ovan, genomförs en pilotstudie. 

6.2 Urval 

När metodvalet blev samtalsintervju genom en respontentkaraktär togs Grant McCrackens (1988) 

tre allmänna råd kring urval i beaktning. Detta innebär kortfattat att ett mindre antal främlingar 

valdes  ut  för  intervjun  samt efter  kriterierna  att  de  inte  var  subjektiva  experter  inom ämnet 

populärkultur. Vidare ställdes kriteriet att hälften av intervjupersonerna skulle vara verksamma 

inom tätbebyggda områden och hälften inom glesbebyggda områden för att fördelningen skulle 

vara jämn. Dessa förskolor som intervjupersonerna arbetade på togs fram utifrån kriteriet att de 

inte  hade  någon  större  betydande  pedagogisk  inriktning  såsom  exempelvis  ”Montessori  2”. 

Förskolorna skulle alltså vara traditionella förskolor. För att kort illustrera: sedan 1800-talet har 

förskolor och skolor varit två separata verksamheter (Vallberg Roth 2002, s. 21). Den svenska 

förskolan har sin härkomst i Friedrich Fröbels (1782-1852) kindergarten samt i systrarna Ellen 

(1874-1955) och Maria Mobergs (1877-1948) barnträdgård och Fröbelinstitut (Ibid., s. 14, 61). 

Först år 1998 utvecklades en formell läroplan för förskolan. Denna innebar kortfattat en modell 

för målstyrning och syftade till att de olika barnverksamheterna skulle vara snarlika (Skolverket 

2008, s. 8). I denna studie innebär den traditionella förskolan att verksamheten är baserad på den 

aktuella  läroplanen  för  förskolan  (Lpfö  98/10).  Den  traditionella  förskolan  har  inte  någon 

specifik  profilering  som är  avgörande gällande syn på populärkulturens  användande.  Att  den 

traditionella förskolan inte har någon speciell profilering är betydande i denna studie eftersom att 

de intervjuade förskollärarna inte skulle ha helt olika uppfattningar om populärkultur på grund av 

någon särskild profilering. 

Samtliga intervjupersoner var utbildade förskollärare,  detta för att  begreppet populärkultur, 

eller dess betydelse, inte skulle vara helt främmande då deras utbildning förmodligen tagit upp 

ämnet  populärkultur  i  någon  form.  Att  samtliga  intervjupersoner  var  något  insatta  i  ämnet 

populärkultur  skapar  en  validitet  eftersom  samtliga  intervjupersoner  förhoppningsvis  har 

liknande förutsättningar att svara på intervjufrågorna. 

Förutom McCrackens (1998) tre allmänna råd spelade tidsbegränsning en betydande roll för 

urvalsprocessen. Tio förskollärare, verksamma på olika förskolor valdes ut och kontaktades via 

2 Montessoripedagogik,  grundat av Maria Montessori, innebär kortfattat att verksamheten arbetar med 
ålders och mognadsanpassat arbetsmaterial. Dessa arbetsmaterial är ofta naturföremål där populärkulturen 
väldigt sällan ingår. (Svenska Montessoriförbundet 2013).
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telefon.  Dessa  förskollärare  blev  slumpmässigt  utvalda  utifrån  ovanstående  kriterier.  En 

samtalsintervju bokades in på respektive verksamhet. Aspekterna ålder, verksamma år inom yrket 

samt kön togs inte i beaktning inför urvalsprocessen och beskrivs därför inte i resultat och analys. 

6.3 Genomförande 

Innan den första samtalsintervjun genomfördes en gemensam pilotstudie. Genom pilotstudien 

fick vi veta om det fanns eventuella tvetydligheter eller frågetecken i intervjuguiden. Ett antal 

förbättringar  gjordes,  bland annat  ändrades ett  antal  frågeformuleringar  i  en del  underteman. 

Under  pilotstudien  fick  vi  även  en  uppskattning  om  de  intervjusvar  som  framkom  kunde 

behandla studiens frågeställningar. Två anledningar till pilotstudien var att vi båda på liknande 

sätt skulle kunna genomföra samtalsintervjuerna och kunna använda relevanta frågor som belyser 

studiens syfte och frågeställningar. 

Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans. Maria ansvarade för och ställde under hälften av 

intervjuerna intervjufrågorna medan Annie antecknade vad som ansågs relevant i förhållande till 

studiens frågeställningar.  Under andra hälften av intervjuerna ansvarade Annie för och ställde 

intervjufrågorna  medan Maria  antecknade  vad  som ansågs  relevant  i  förhållande  till  studiens 

frågeställningar.  Tanken med att en av oss skrev medan den andra ställde  frågor var att  den 

intervjuade  skulle  kunna  ha  ögonkontakt  med minst  en  av  oss  samt  för  att  skapa  bekväma 

förutsättningar för ett samtal. Samtliga intervjupersoner godkände inspelning av samtalsintervjun 

och  därför  spelades  samtalsintervjuerna  in.  Dessa  inspelningar  användes  för  att  styrka  de 

anteckningar som förts och likaså för att förhindra felciteringar (Bjurwill  2001, s. 35f).  Innan 

samtalsintervjuerna startade frågades intervjupersonerna om allt  kändes tryggt och om de var 

bekväma med  samtalssituationen.  Övriga  kommentarer  i  samtalsintervjuerna  togs  inte  med i 

bearbetning  och  analys.  Inför  intervjuerna  var  avsikten  att  genomföra  dem  enskilt  med  de 

intervjuade  förskollärarna.  Med  enskilt  menar  vi  att  inga  förskolebarn  eller  vuxna,  varken 

föräldrar  eller  kollegor,  skulle  närvara  och påverka den intervjuade.  Önskemålet  om enskilda 

intervjusituationer var något vi missade att informera om i förväg. Detta ordnades dock eftersom 

att  samtliga  intervjupersoner  i  förväg  hade planerat  en lämplig  avskild  intervjuplats.  Samtliga 

samtalsintervjuer genomfördes därför utan barngruppens närvaro. Varje enskild samtalsintervju 

tog  mellan  30  – 40 minuter.  I  vissa  fall  behövdes  förklaringar  på  vad vi  menade med vissa 

intervjufrågor ges. Ju fler intervjuer vi genomförde, ju smidigare gick genomförandet och vid sista 

samtalsintervjun var vi nästan helt fria från intervjuguiden. 
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6.4 Databearbetning och analysmetod

En mindre omfattad bearbetning av insamlad data gjordes dagen efter genomförandet av varje 

samtalsintervju. Anledningen till  denna mindre bearbetning var att ha samtalsintervjun färskt i 

minnet  och  för  att  kunna  hålla  isär  de  olika  intervjuerna.  Omfattningen  på  varje  enskild 

samtalsintervju  blev  cirka  två  A4-sidor  handskrivet.  Som  tidigare  nämnts  under  avsnittet 

genomförande antecknades endast, för studiens syfte och frågeställningar, relevanta intervjusvar. 

När samtliga samtalsintervjuer var genomförda sammanställdes dessa genom att de skrevs in 

på dator i ett Word-dokument under olika rubriker. Annie skrev då in de intervjuer som hon 

ansvarade för under intervjutillfällena och Maria skrev in de som hon ansvarade för. De rubriker 

som användes i denna sammanställning bestod av intervjuguidens underteman som på olika sätt 

behandlar studiens frågeställningar. Samtliga inspelningar av samtalsintervjuer lyssnades därefter 

gemensamt igenom för att  kontrollera  att  inga felbeskrivningar eller  felciteringar förekommit. 

Detta även för att kontrollera att inget som skulle kunna vara relevant för studiens syfte och 

frågeställningar gick förlorat.  Samtalsintervjuernas sammanställningar utgör den slutgiltiga data 

som används i avsnittet resultat och analys. 

Innehållet  i  intervjusvaren  analyserades  i  ett  första  steg  tematiskt  med  utgångspunkt  i 

huvudteman och underteman i intervjuguiden. De teman som denna tematiska analys resulterade 

utgör studiens  resultat.  Temana analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av det teoretiska 

perspektivet  ”Funds of  knowledge”.  Resultat och vidare analys av respektive tema hålls  ihop 

inom varje temapresentation.  Anledningen till  att  hela tiden hålla samman resultat och analys 

genom  temana  är  att  analysen  på  det  sättet  ges  en  tydligare  förankring  i  data.  Detta 

tillvägagångssätt  används  ofta  vid  kvalitativa  undersökningar  för  att  kunna  väva  samman 

resultatbeskrivning med analys (Patel & Davidson 2011, s. 133).   

6.5 Reflektion över metoden 

Syftet med respondentundersökning genom samtalsintervjuerna var att få ett djup i studien samt 

en mångfacetterad bild på ett antal förskollärares syn på och förhållningsätt till  förskolebarns 

populärkultur. Vi anser att vi genom samtalsintervjuerna kunnat belysa samtliga frågeställningar. 

Samtidigt kan vi i efterhand se att det hade gått att välja andra kompletterande tillvägagångssätt 

inom samtalsintervjuerna. Nedan reflekteras kring val av metod och genomförandet av denna.

Vi  upplevde  inte  att  vi  blev  märkbart  påverkade  av  intervjupersonernas  svar  under 

samtalsintervjuerna.  Vi  försökte  vara  neutrala  och  ställa  uppföljningsfrågor  om  vi  behövde 

förtydligande om något uttalande. Dock fanns en medvetenhet om att vi själva säkerligen tolkade 
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svaren utifrån vår förförståelse.  I  de främsta fall  kan förförståelsen dock ses som en tillgång 

snarare än ett hinder (Patel & Davidsson 2011, s. 29). 

Syftet  med vår studie  är  att  förklara  och förstå,  alltså  är  det  viktigt  att  inte  låta  vår  egen 

förförståelse påverka intervjupersonens tankar på ett sådant sätt att den ändrar sina personliga 

åsikter.  Under samtalsintervjuerna användes vår förförståelse genom att vi försökte förstå hur 

den intervjuade tänkte, istället för att förmedla vad vi själva tyckte och tänkte. Förförståelsen 

användes för att  sätta  ord på den intervjuades  tankar,  dock blev vi  medvetna om skillnaden 

mellan att  förtydliga och förutsäga.  När en intervjuperson frågade om något eller  sökte efter 

exempelvis bekräftelse om att den var på rätt ”spår” med sina svar, försökte vi hålla oss neutrala 

och varken påverka eller påverkas. Vi löste detta genom att gång på gång påtala att det inte fanns 

något rätt eller fel svar utan att det var intervjupersonens egna tankar som var av intresse. 

Under analysavsnittet har vi användning av vår förförståelse eftersom den då används som ett 

verktyg till att behandla studiens frågeställningar och därmed uppnå en ny förståelse. Vi anser att 

studiens frågeställningar under samtalsintervjuerna blev behandlade.  En upptäckt som gjordes 

under samtalsintervjuerna var att förskollärarna gav ordet populärkultur olika betydelser. Syftet 

med denna studie är att studera förskollärares förhållningsätt till populärkultur i förskolan samt 

till  förskolebarns  erfarenheter  av  populärkultur.  Samtliga  intervjupersoner  visste  vad 

populärkultur var, men utifrån deras intervjusvar kan vi tolka att de refererar till olika innehåll i 

populärkulturen.  Exempelvis  kunde vi  se att  en förskollärare i  en fråga refererade mycket till 

datoranvändning medan en annan i samma fråga refererade mer till leksaker. Detta ses dock inte 

som ett  problem  utan  bidrar  förmodligen  ännu  mer  till  förskollärares  olika  uppfattning  om 

förskolebarns populärkultur. 

En  reflektion  av  metodvalet  är  att  det  hade  varit  intressant  att  använda  observation  av 

förskolemiljön som komplement. Detta för att få med aspekten hur vida intervjupersonernas svar 

på något sätt går att relatera till hur populärkulturens syns i verksamheten. En sista reflektion 

kring metodvalet är att vi fick mycket användning av intervjuguiden och dess underteman kändes 

hela tiden relevanta och tydliga.  Intervjuguiden påminde oss kontinuerligt  om vad vi  ämnade 

studera och ville ha svar på. Samtidigt kan intervjuguiden ha hindrat andra intressanta och för 

denna studie relevanta data. Vi menar att vissa intervjusvar hade kunnat få ännu mer utrymme 

och kanske därmed bidragit till en intressant aspekt i studiens analys. Genom att vi i studiens 

resultat  och  analys  styrker  resultatredovisningen  med  citat  från  samtalsintervjuer  samt  tolkar 

intervjusvaren utifrån dessa citat uppnås en god pålitlighet.  
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6.6 Etiska aspekter 

Under  hela  studien  tas  det  hänsyn  till  Vetenskapsrådets  (2002)  forskningsetiska  principer. 

Forskningskravet och individskyddskravet är viktiga etiska krav för just denna studie och togs 

därför  i  beaktning  under  hela  studien.  Vid  första  kontakt  med  intervjupersonerna  gavs 

information  om  vilket  ämne  som  behandlades  i  studien  samt  information  om  vilka  som 

genomförde den. Vidare garanterades samtliga intervjupersoner att deras deltagande skulle vara 

helt  anonymt  samt  att  de  övriga  forskningsetiska  principerna  skulle  följas.  Vid  själva 

intervjutillfället  delades  ett  missivbrev3 ut.  Där  fanns  mer  ingående  information  om  de 

forskningsetiska principerna som berörde de deltagande samt kontaktuppgifter att använda vid 

oklarheter  eller  andra  frågor.  Sammantaget  följdes  nedanstående  fyra  etiska  huvudkrav  för 

forskning:

• Informationskravet – Information om forskning skall  ges till  de som deltar och de 

som deltar  ska även ha möjlighet  att  avstå  sin  medverkan.  Information om denna 

studies syfte gavs till alla de intervjupersoner som deltar.

• Samtyckeskravet – De som bidrar till och deltar i forskning måste lämna sitt samtycke. 

Detta samtycke lämnades av intervjupersonerna vid intervjutillfällena. De deltagande 

får även ta del av den sammanställda forskningen via e-post.

• Konfidentialitetskravet – Konfidentialitet av etiskt känsliga uppgifter och om enskilda, 

identifierbara personer ges. Personerna som deltog i studien var helt  anonyma och 

uppgifter som de lämnade går därmed inte gå att spåra. 

• Nyttjandekravet – De uppgifter som framkommer och samlas in under forskningen 

används  endast  till  denna  studie.  De  uppgifter  som  intervjupersonerna  lämnade 

användes endast i syftet att behandla denna studies frågeställningar.

 

3 Se bilaga 1. 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultat och analys av insamlad data i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Som analysverktyg används det teoretiska perspektivet ”Funds of knowledge”. 

Redovisning av resultat och analys sammanfogas i nedanstående teman: 

Populärkultur är populärt bland förskolebarn

Förskollärare har olika erfarenheter av populärkultur i förskolan

En blandad inställning till populärkultur i förskolan

Populärkulturen syns i förskolan

Populärkulturen påverkar förskolebarn

Populärkulturen används oplanerat

7.1 Populärkultur är populärt bland förskolebarn

En  av  frågeställningarna  i  denna  studie  är  att  undersöka  förskollärarnas  definition  av 

populärkultur. Sex av tio förskollärare menade att populärkultur är något som är populärt bland 

förskolebarn just nu. Samtliga av dessa förskollärare gav exempel på att populärkulturen bland 

annat innehåller TV och film, musik, multimediala spel, leksaker samt kläder. Utifrån de exempel 

som förskollärarna gav verkar det som att det mest populära bland förskolebarnen i samtliga 

verksamheter just nu är ”Hello Kitty”, ”Star Wars”, ”Walt Disney” och Melodifestivalen. Det 

verkade därför  som att  dessa  sex förskollärare  hört  talas  om och stött  på  populärkulturen  i 

förskoleverksamheten tidigare. Då förskollärarna kunde ge exempel på vad populärkulturen enligt 

dem själva innehöll  verkar det som att fenomenet inte är helt  främmande. Flera förskollärare 

nämnde även att Astrid Lindgrens karaktärer är något som ständigt återkommer i barngruppen. 

Ytterligare tre förskollärare gav exempel på vad populärkultur kan innehålla, men påpekade inte 

att det nödvändigtvis är det mest populära bland barnen på förskolan. 

En  av  förskollärarna  menade  på  att  denne  inte  hade  någon  större  uppfattning  om  vad 

begreppet  eller  fenomenet  populärkultur  betydde.  Förskolläraren  verkade tycka  att  begreppet 

populärkultur  var  främmande.  Då  denna  förskollärare  inte  kunde  relatera  begreppet 

populärkultur till något innehåll eller innebörd gavs exempel på vad populärkultur kunde betyda. 

Förskolläraren visade då snabbt att denne visste vad populärkultur var.   Det verkade som att 

förskolläraren  kände  till  populärkulturens  innehåll  men  hade  inte  ett  begrepp  för  det.  Om 

förskolläraren inte hört talas om begreppet populärkultur innan eller inte diskuterades inte vidare 
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under intervjun. Det kan dock vara intressant att ta reda på om verksamma förskollärare inte 

kopplar begreppet populärkultur till populärkulturellt innehåll. 

Sammantaget  kan  det  tolkas  som  att  de  sex  förskollärarna  som  gav  exempel  på 

populärkulturellt  innehåll  kunde göra detta för att  de eventuellt  hade mer erfarenhet i  ämnet. 

Kanske gav de exempel på sådan populärkultur som de under sina verksamma år sett och hört 

förskolebarn  använda  i  exempelvis  samtal  och  lek.  De  exempel  som  synliggjordes  bland 

förskollärarna  är  relevanta  att  lyfta  eftersom  att  det  är  dessa  exempel  som  förklarar 

förskollärarnas syn på och förhållningssätt till förskolebarns populärkultur. Det verkar som att 

förskollärarna har olika uppfattningar om vad populärkultur är, en gemensam definition är svår 

att  urskilja.  Den  största  gemensamma  nämnaren  bland  de  intervjuade  verkar  dock  vara  att 

populärkultur är något som samtliga förskollärare känner till och kan se i verksamheten.  

7.2 Förskollärare har olika erfarenheter av populärkultur i förskolan 

På frågan om hur förskollärarna ser på arbetet med populärkultur i förskolan ansåg två av dem att 

det viktiga arbetet med genus kan försvåras av populärkulturellt innehåll. En av dessa nämnde att 

det inom populärkulturen ”redan är förbestämt vad pojkar och flickor ska tilltalas av” och att det 

därför  kan  vara  ”svårt  att  hitta  något  som  passar  båda  könen”.  Att  arbetet  med  genus  i 

förhållande  till  populärkultur  kan  kännas  svårt  är  säkerligen  något  som  många  verksamma 

förskollärare  kan  känna.  Detta  eftersom  att  populärkulturen  till  viss  del  kan  innehålla 

könsuppdelning. Att förskollärare ser genusaspekten som något svårt i populärkulturellt arbete 

kan utifrån Rönnbergs  (2005)  resonemang bero på att  vuxna inte  ser  på  populärkulturen  på 

samma sätt  som barn gör (Rönnberg  2005,  s.  251).  Förskolebarn  upplever  alltså  kanske inte 

genusuppdelningen  på  samma  sätt  som  den  vuxne  gör.  Även  om  förskollärare  pågrund  av 

genusaspekten  bestämmer  sig  för  att  inte  använda  populärkulturen  på  ett  medvetet  sätt  i 

verksamheten kvarstår det faktum att förskolebarn ändå använder den i lek och samtal (Hedge 

2011, s. 28). 

Tre av förskollärarna ansåg att arbetet med populärkultur kräver kunskap och medvetenhet, 

detta  eftersom att  populärkulturen  har  både  för  och  nackdelar.  En  av  de  tre  förskollärarna 

menade på att populärkulturen redan till en del används i verksamheten men för att använda den 

ännu mer måste förskollärarna ha mer kunskap. En annan av dessa tre ansåg att populärkulturen 

kan vara vinstgivande att använda i exempelvis lek och samtal. Utifrån perspektivet ”Funds of 

knowledge” kan det tolkas som att de tre förskollärarna har inställningen att förskolebarn kan lära 

sig av och i samband med populärkultur. Förskollärarna verkar tycka att populärkulturen kan vara 

ett bra sätt att arbeta spontant på men att mer kunskap efterfrågas. 
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Två  av  förskollärarna  påtalade  under  intervjun  att  de  känner  sig  begränsade  och  ser 

populärkulturellt innehåll i verksamheten som ett stort område som de inte är vana vid. Detta kan 

tolkas som att förskollärarna känner sig osäkra inför sådant de inte har erfarenhet av och att de 

tar avstånd från sådant de inte har kunskap om. 

 Resterande förskollärare ansåg att populärkulturen var ett klart tilltalade ämne och de menade 

att de var öppna inför nya arbetsområden. En av dessa förskollärare menade att ”populärkulturen 

trots allt finns i barnens värld” och att det därför ”självklart finns möjligheter i arbetet med den”. 

Samma  förskollärare  påtalade  samtidigt  att  det  populärkulturella  arbetet  inte  får  överta 

verksamheten  eftersom  att  förskolan  inte  ska  uppmuntra  till  exempelvis  produktplacering. 

Förskolläraren menade vidare att förskolan ska vara en neutral zon. Denna förskollärare verkade 

likt Hedge (2011) kunna se positiva effekter av att arbeta med populärkultur samtidigt som denne 

påtalade eventuella fallgropar. 

Sammantaget  verkar  det  som  att  de  intervjuade  förskollärarna  anser  att  populärkulturen 

influerar  förskoleverksamheten  och  att  de  till  olika  stor  grad  försöker  tillvarata  den.  Utifrån 

intervjusvaren kan vi tolka att förskollärarna har olika erfarenheter av populärkultur i förskolan 

och att de således har olika syn på den. 

7.3 En blandad inställning till populärkultur i förskolan

När förskollärarnas inställning till förskolebarns populärkultur diskuterades närmare framkom det 

att fem av de intervjuade förskollärarna visade en klart mer positiv inställning medan de andra 

fem visade en mer blandad inställning. Två av de fem som påvisade en mer positiv inställning 

menade att populärkultur är ”ett väldigt intressant ämne i förskoleverksamheten” och att de båda 

kunde tänka sig att ”skaffa mer kunskap eftersom att populärkultur är ett stort ämne”. Dessa 

förskollärare såg positiva  effekter av populärkulturen samtidigt  som de förstod det  komplexa 

arbetet  med  det.  Förskollärarna  verkade  se  att  de  själva  var  en  viktig  del  i  arbetet  med 

populärkultur  och  att  det  krävs  en medvetenhet  hos  personalgruppen.  Sammantaget  verkade 

förskollärarna anse att populärkulturen kan ses som en ingång till lärande. Detta liknar Hedges 

(2011) resonemang om hur populärkulturen kan ses som ”Funds of knowledge” (Hedge 2011, s. 

26). Förskollärarna verkade se populärkulturen som en potentiell inlärningskälla samtidigt som de 

verkade anse att ju mer kunskap de får om populärkulturen, desto mer vågar de använda den i 

verksamheten. 

En  av  de  intervjuade  förskollärarna  menade  att  denne  skulle  vilja  använda  sig  av 

populärkulturellt  innehåll  i  verksamheten eftersom att  ”en del  populärkultur  kan vara bra att 

använda  som  en  nyckel  till  förskolebarnens  erfarenhetsvärld”.  Detta  liknar  en  annan 
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förskollärares resonemang om att man måste sortera vad av populärkulturen som kan användas 

eftersom att det krävs ett ”pedagogiskt förhållningssätt att se på arbetet”. Att dessa förskollärare 

ansåg det betydelsefullt att vid användande av populärkultur sortera ut innehållet kan liknas vid 

det som Nelson och Svensson (2011) benämner som hierarkisk ordning (Nelson & Svensson 

2011, s.25). Det vill säga att förskollärarna verkade vara eniga om att det finns både bättre och 

sämre populärkultur.

En  av  de  fem förskollärare  som påvisade  en  mer  blandad  inställning  till  populärkultur  i 

förskolan menade att denne var både för och emot eftersom att populärkulturen kan bidra till att 

”barnen endast pratar om det och inget annat”. Förskolläraren menade att om förskolebarnen 

endast samtalar om populärkulturen kan de vardagliga samtalssituationerna försvinna vilket i sin 

tur  kan  leda  till  en  ”diffus  världsuppfattning”.   Detta  eftersom  att  det  då  enbart  är 

populärkulturen som finns i förskolebarnens tankar. En annan av de fem förskollärarna menade 

på att populärkulturen ”är ett oerhört stort ämne och därmed är svårt att hålla sig ajour till”. 

Samma  förskollärare  menade  på  att  denne  inte  hade  något  större  intresse  att  använda 

populärkulturen i verksamheten mer än exempelvis genom bokläsning.  En anledning till dessa 

förskollärares inställning till arbetet med populärkultur kan vara att populärkulturen är något som 

mestadels används utanför förskolan och skolans väggar. Eftersom att populärkulturen används 

som mest utanför verksamhetens väggar kan det vara så att förskollärarna inte har kunskap om 

den och av den anledningen inte vill använda den (Fast 2007, s. 181).

7.4 Populärkulturen syns i förskolan 

På frågan om förskollärarna tyckte att förskolebarnens intresse för populärkultur syns i förskolan 

svarade  samtliga  ja.  Samtliga  förskollärare  anser  sig  ha  sett  förskolebarnens  intresse  för 

populärkultur i förskolebarnens lek. En av förskollärarna menade att populärkulturen bland annat 

syns  ”genom barnens  sätt  att  vara”.  Förskolläraren  menade  på  att  förskolebarnen  ofta  leker 

sådant  de  har  sett  och  upplevt,  exempelvis  TV-program och datorspel.  Samma förskollärare 

menade även att  ”barnens skapande av bilder  eller  val  av samtalsämne tydligt  visar  på deras 

intresse för populärkultur”. Detta resonemang kan liknas vid resultaten som Fast (2007) såg i sin 

studie Sju barn lär sig läsa och skriva. Fast menar att populärkulturen finns i barnens närvaro och att 

de därför på ett naturligt sätt influeras av den (2007, s. 99). Sammantaget verkade det som att 

förskollärarna kunde se förskolebarnen använda sig av populärkulturen och skapa olika aktiviteter 

utifrån den. 

Ytterligare en av de tio förskollärarna påtalade att ” förskolebarnens intresse för populärkultur 

tydligt syns genom valet av kläder”. ”Spindelmannen”, ”Blixten McQueen” och ”Hello Kitty” var 
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några av de ofta förekommande populärkulturella figurerna på förskolebarnens kläder. Samma 

förskollärare ställde sig dock frågande till  om det verkligen var förskolebarnens intressen som 

styrde klädvalet eller om det snarare var klädfabrikernas massproduktion som avgjorde. En av de 

tio förskollärarna resonerade kring om förskolebarnens intresse för populärkulturen kunde styras 

av om de hade äldre syskon eller inte. Denna förskollärare ansåg sig ha sett tendenser till detta. 

Samtidigt menade förskolläraren på att graden av intresset för populärkultur även kunde bero på 

inställningen hos de vuxna i förskolebarnets närvaro.

Flera av förskollärarna diskuterade kring populärkulturens möjligheter och nämnde att arbetet 

med  populärkultur  kan  bli  hur  stort  som  helst.  Det  krävs  därför  tankeverksamhet  hos 

förskollärarna, vilket kan ta tid och denna tid finns inte alltid att tillgå. Förskollärarna ville gärna 

kunna styra valet av den populärkultur som förekom i verksamheten och ställde sig frågande till 

om  deras  attityd  till  populärkultur  kunde  bero  på  invanda  tankebanor.  Kanske  känner 

förskollärarna en rädsla  inför arbetet  med populärkultur just  eftersom att  de inte  har särskilt 

mycket kunskap om den? Det kan tolkas som att samtliga förskollärare har en vilja att använda 

populärkulturen,  samtidigt  som  de  inte  anser  sig  ha  tillräcklig  erfarenhet  om  den.  För  att 

förskollärarna ska kunna tillvarata populärkulturen måste de få kännedom om på vilka olika sätt 

den kan tillvaratas. 

7.5 Populärkulturen påverkar förskolebarn

Samtliga  förskollärare  ansåg  att  populärkulturen  kan  leda  till  olika  konflikter  i 

förskoleverksamheten.  Vissa  av  de  intervjuade  nämnde  den  ekonomiska  aspekten  som  ett 

eventuellt  problemområde  och  andra  påpekade  att  både  personal,  förskolebarn  och 

vårdnadshavare kan ha olika åsikter om populärkulturen vilket kan bidra till konflikter. Det kan 

tolkas som att förskollärarna menar att människor har olika uppfattningar om populärkulturen 

och  att  dessa  uppfattningar  beror  på  olika  erfarenheter  och  upplevelser.  Eftersom  att  alla 

människor har olika uppfattningar om populärkulturen har de naturligtvis olika uppfattningar om 

användandet av den. 

När  fördelar  och  nackdelar  med  populärkulturellt  användande  i  förskolan  diskuterades 

synliggjordes  förskollärarnas  tankar  om  att  populärkulturen  kan  bidra  till  en  viss 

könsrollsuppdelning. En av förskollärarna gav exemplet att populärkulturen ”riktar sig till flickor 

genom rosa  färger  och  pojkar  genom  häftiga  saker”.  Samtidigt  ansåg  vissa  förskollärare  att 

användandet  av  en  del  populärkultur  kan  utmana  de  traditionella  könsrollerna.  En  av 

förskollärarna  ansåg  att  populärkulturen  nu  för  tiden  är  ”mycket  positiv  med 

gränsöverskridningar”, men att den fortfarande är uppdelad. Detta kan jämföras med Nelson och 
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Svenssons  (2011)  resonemang  om  att  populärkulturen  värderas  och  inrymmer  en  hierarkisk 

ordning (2011, s. 25). Att förskollärarna väljer att se genusaspekten i populärkulturen som något 

negativt kan vara anledningen till att den inte används i något större utsträckning. Dock kan man 

inte frångå det faktum att förskolebarnen ändå fortsätter att använda den i lek och samtal. Detta 

resonemang leder in på frågan till hur stor del förskollärarnas attityd till populärkultur påverkar 

det medvetna användandet av den. 

Samtliga  förskollärare  påpekade  att  förskolebarnens  identitets  och  språkutveckling  kan 

påverkas av populärkultur på olika sätt. Detta kan jämföras med Fasts (2007) slutsatser om att 

barn  använder  populärkulturen  i  sociala  sammanhang  och  det  är  genom  dessa  som 

identitetsskapande  och den sociala  tillhörigheten  utvecklas  (Fast  2007,  s.  180).  En av de  tio 

förskollärarna menade på att ”populärkulturen kan bidra till identitetsskapande genom att skapa 

förutsättningar  för  grupptillhörighet  samtidigt  som  den  kan  bidra  till  utanförskap  genom 

exempelvis olika ekonomiska förutsättningar”. Ytterligare en av förskollärarna diskuterade kring 

förskolebarns identitetsskapande och på vilket  sätt populärkulturen kunde påverka identiteten. 

Förskolläraren verkade likt  Persson (2000) resonera att  förskolebarnen till  stor del  skapar sin 

identitet genom bland annat film, musik, rollspel och TV-program (Persson, 2000 s.16).  

Vidare menade de flesta förskollärare att populärkulturen kan hjälpa förskolebarnet att vidga 

sitt  ordförråd.  Samtidigt  menade  två  förskollärare  dock  att  populärkulturen  ibland  innehåller 

svordomar. Sammantaget verkar det som att samtliga förskollärare kan se populärkulturen som 

en nyckel till förskolebarns språkinlärning och identitetsskapande samtidigt som två förskollärare 

påpekar att den kan leda till  att förskolebarnen använder ett mindre önskat språkval. Samtliga 

förskollärare  nämnde  att  populärkulturen  kan  hjälpa  förskolebarnen  att  erövra  ett  större 

ordförråd vilket utifrån ”Funds of knowledge” kan tolkas som att förskolebarns populärkulturella 

intressen ses som en möjlig inlärningskälla (Moll 1992, s 132-141). 

7.6 Populärkulturen används oplanerat 

När  samtliga  förskollärare  diskuterade  kring  hur  populärkulturen  användes  på  respektive 

arbetsplats framkom det att nio av tio förskollärare inte använder sig av populärkulturen på ett 

planerat  sätt.  Bland  deras  svar  synliggjordes  däremot  att  populärkulturen  användes  oplanerat 

genom att förskolebarnen bland annat fick använda iPad och dator för att spela populärkulturella 

spel.  Den förskollärare som på ett medvetet sätt använde populärkulturen menade på att den 

användes  genom bland annat  sång och musik.  Förskolläraren  gav exemplet  att  ”barnen ofta 

fastnar för hits såsom Sean Banan eller melodifestivallåtar”. Samma förskollärare berättade att 

populärkulturen även används på ”filmfredagar” som ibland anordnas i verksamheten. Filmerna 
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som visas är populärkulturella men utvalda av förskollärarna själva med kriteriet att de skulle vara 

av barnvänligt material. Det verkar som att förskolläraren anser att det finns bättre och sämre 

populärkultur, detta eftersom att viss populärkultur aktivt väljs bort då den inte anses barnvänlig. 

Detta kan tolkas som att förskollärares olika uppfattning om populärkulturen spelar in på vilken 

populärkulturell film de väljer att visa i barngruppen. Förskolläraren verkade genom användandet 

av populärkultur i verksamheten se populärkulturen som ”Funds of knowledge” men samtidigt 

verkar det endast vara ett visst urval som tillvaratas. 

När samtliga förskollärare fick frågan om de arbetat med populärkultur på ett planerat sätt de 

senaste fem åren framkom det att två av tio förskollärare hade använt populärkulturen genom 

samling och tema. En av förskollärarna berättade att ”Spindelmannen” och ”Pokemon” hade 

använts som tema. Dessa teman hade skapats utifrån förskolebarnens  intressen. Eftersom att 

förskollärarna hade använt populärkulturen tidigare kanske de såg populärkulturen som ”Funds 

of knowledge”, det vill säga att det var förskolebarnens intressen som fick utgöra grunden för val 

av lärandesituation (Moll 1992, s. 132-141). 

De nio förskollärarna som i dagsläget inte använde populärkulturen på ett planerat sätt fick 

frågan om de skulle vilja arbeta mer med den. Två av dessa synliggjorde sitt intresse men ansåg 

att de ville ha mer verktyg i arbetet. De ansåg att populärkultur ännu är ett nytt arbetsområde och 

att det därför behövs mer kunskap i arbetet. De två förskollärarnas resonemang kan tolkas som 

att förskollärarna anser att erfarenhet och kunskap går hand i hand.

Två av förskollärarna ville inte arbeta mer med populärkultur, de menade på att ”det finns 

andra viktigare  ämnen såsom matematik  och natur” att  arbeta  med.  Resterande förskollärare 

skulle kunna tänka sig arbeta mer med populärkulturen som innehåll, allihop menade på att det 

skulle  kunna  vara  ett  roligt  arbetssätt  där  man  utgår  från  förskolebarnens  intressen.  Dessa 

förskollärare  verkar därmed kunna se populärkulturen som ”Funds of  knowledge”.  Några av 

förskollärarna påpekade dock att det måste råda en balans i verksamheten om populärkulturen 

skulle  användas  på  ett  medvetet  sätt.  En  förskollärare  uttryckte  att  ”verksamheten  ska  inte 

uppmuntra  till  produktplacering”  och att  ”förskolan ska kunna erbjuda annat  än vad barnen 

erbjuds hemifrån”.

På  frågan  om  och  hur  förskollärarna  tog  tillvara  på  förskolebarnens  visade  intresse  för 

populärkultur svarade flertalet förskollärare att de försöker tillmötesgå förskolebarnen men att 

det ibland kan vara svårt. Samtliga förskollärare ansåg att verksamheten bemötte förskolebarnens 

intresse genom spontana samtal- och leksituationer. Det varierade dock hur mycket och hur ofta 

dessa möten uppstod. Detta kunde enligt flera förskollärare bero på saknaden av erfarenhet och 

att annat prioriterades före populärkulturen, en av förskollärarna ansåg bland annat att ”dagarna 
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går ändå”. Två av förskollärarna ansåg att förskolebarnens intresse ska tillvaratas men att det inte 

får bli ”för mycket och kommersiellt”. Dessa förskollärare ansåg att ”en för hög dos av någonting 

inte är bra för barnen”. Resultatet av samtalsintervjuerna påvisar att  förskollärarna känner till 

populärkulturens närvaro i verksamheten och att den i olika grad tillvaratas av dem. Anledningen 

till att den tas tillvara på olika sätt kan vara att förskollärarna inte anser att all populärkultur är bra 

för förskolebarnen. Kanske anser de att populärkulturen inte är lika positiv för inlärningen såsom 

andra ämnen, exempelvis natur och matematik. Detta resonemang kan liknas vid Nelson och 

Svensson (2011) som menar att många inte ser populärkulturen som ett positivt arbetsområde 

(2011, s.25). 
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8. Diskussion 

I  detta  avsnitt  förs  en  diskussion  av  resultat  och  analys  i  förhållande  till  studiens  syfte  och 

frågeställningar.  Syftet  med  denna  studie  var  att  studera  förskollärares  förhållningsätt  till 

populärkultur i förskolan samt till förskolebarns erfarenheter av populärkultur. Utgångspunkt i 

diskussionen är studiens tre frågeställningar och varje frågeställning behandlas nedan under olika 

underrubriker. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av diskussionen.  

8.1 Hur definierar förskollärare förskolebarns populärkultur?  

Utifrån  intervjusvaren  framgick  att  de  flesta  förskollärare  hade  stött  på  populärkulturen  i 

verksamheten.  De flesta  förskollärare  gav exempel  på  vad  populärkulturen  innebar  för  dem, 

bland dessa exempel framgick att sex av tio förskollärare ansåg att populärkultur är det som är 

populärast hos förskolebarnen just nu. Sammantaget verkade det som att det populäraste hos 

förskolebarnen just nu var ”Hello Kitty”, ”Star Wars”, ”Spindelmannen”, ”Blixten McQueen”, 

Walt Disney och Melodifestivalen. Utifrån dessa exempel verkar det som att förskollärarna hade 

upptäckt förskolebarnens intressen för populärkultur. Persson (2000) resonerar likt Fast (2007) 

att populärkulturen är en stor och betydelsefull kultur för dagens barn eftersom att de ständigt 

omges av den (2000, s. 16). Eftersom att förskolebarnen omges av populärkulturen influeras de 

ofta  av den,  det  märks  bland annat  i  deras  lek  och sätt  att  vara,  vilket  framkom i  de  flesta 

förskollärares  intervjusvar.  Att  dessa  förskollärare  även  definierar  populärkulturen  som  det 

populäraste bland förskolebarnen skiljer sig något från resterande förskollärare som inte nämnde 

denna aspekt.  En av de resterande förskollärarna som inte drog parallellen populärkultur och 

popularitet  gav  exempel  på  ”äldre”  populärkultur  som  barngruppen  ofta  inspirerades  av, 

exempelvis  Astrid  Lindgrens  karaktärer.  Den  förskollärare  som  inte  kunde  förklara  vad 

populärkultur innebar hade ändå kännedom om betydelsen, det var snarare begreppet utan sin 

kontext  som verkade  främmande.  Denna  förskollärare  var  en  av  de  förskollärarna  som gav 

exempel  på  att  populärkulturen  kunde  innefatta  Astrid  Lindgrens  karaktärer.  Den  största 

gemensamma nämnaren bland samtliga förskollärare var dock att de märkt av populärkulturen i 

verksamheten och att förskolebarnen ofta inspireras av den. Om de tio förskollärarna använde 

populärkulturen som ”Funds of knowledge” eller inte gick inte att utläsa efter deras definition av 

populärkulturen. Det kan mycket väl vara så att den förskollärare som inte kände till begreppet 

populärkultur är den förskollärare som tar tillvara på förskolebarns populärkulturella intressen 

mest. 
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8.2 förskollärarnas syn på och förhållningssätt till förskolebarns populärkultur

Utifrån intervjusvaren framkom att samtliga förskollärare kunde se populärkulturens närvaro i 

verksamheten. Utifrån studiens resultat och analys av samtalsintervjuer kunde det utkristalliseras 

att förskollärarna hade olika erfarenheter av populärkulturen i förskolan och att de därför hade 

olika syn på den. Samtliga förskollärare fick frågan om de i dagsläget använde populärkulturen på 

ett planerat sätt, om inte fick de frågan om de ville använda den mer. Nio av tio förskollärare 

använde  i  dagsläget  inte  populärkulturen  på  ett  planerat  sätt,  dock  framgick  att  den  i  flera 

verksamheter användes oplanerat. Med oplanerat arbete menade förskollärarna att de bemötte 

förskolebarnens  spontana lekar  och samtal  som innefattade populärkultur.  Förskollärarna  gav 

även  exempel  på  att  förskolebarnen  ibland  fick  använda  iPad  och  dator  för  att  spela 

populärkulturella spel. Av de nio förskollärare som i dagsläget inte arbetade med populärkultur på 

ett  planerat  sätt  framgick  att  två  var  intresserade  att  använda  den  mer  men  påpekade  att 

populärkulturen var ett nytt arbetsområde de inte hade erfarenhet och kunskap om. Dessa två 

förskollärare  menade  att  för  att  de  skulle  tillvara  förskolebarnens  populärkulturella  intressen 

behövde de mer verktyg till hur de skulle planera ett sådant arbete. Om det till exempel finns 

utbildningar inom ämnet populärkultur i förskolan eller inte kan vi i dagsläget inte svara på. Dock 

är det intressant att ställa sig frågande till  om saknad av kunskap och erfarenhet påverkar att 

övervägande  förskollärare  inte  kan  tänka  sig  använda  populärkulturen  på  ett  planerat  sätt  i 

verksamheten. 

Utifrån  intervjusvaren  framkom  att  samtliga  förskollärare  på  något  sätt  bemötte 

populärkulturen, antingen på ett planerat eller oplanerat sätt. Att förskollärarna mer eller mindre 

faktiskt  uppmärksammade  och  respekterade  förskolebarnens  intresse  för  populärkultur  kan 

kopplas  till  ”Funds  of  knowledge”.  Detta  eftersom  att  de  flesta  förskollärare  verkade  se 

potentiella  lärandesituationer  i  förskolebarnens  populärkulturella  lek  och  samtalssituationer. 

Sammantaget kunde det av förskollärarnas intervjusvar urskiljas att det var fem förskollärare som 

hade ett mer positivt förhållningssätt och fem förskollärare som hade ett blandat förhållningssätt 

till  populärkulturellt  användande  i  verksamheten.  En  möjlig  orsak  till  förskollärarnas  olika 

förhållningssätt till  förskolebarns populärkultur kan vara förskollärarnas olika erfarenheter och 

uppfattningar  om  populärkulturen.  Sammanfattningsvis  finns  det  delade  meningar  bland 

förskollärarna om huruvida förskolebarns populärkulturella intressen ska tillvaratas. Dessa delade 

meningarna  kan  bland  annat  bero  på  det  som Nelson  och  Svensson  (2011)  benämner  som 

hierarkisk ordning, det vill säga att det säga det finns bra och mindre bra populärkultur (2011, s. 

25). 
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8.3 Anser förskollärare att förskolebarns erfarenheter av populärkultur tillvaratas?

I  studiens  resultat  och  analys  framkom  det  att  intervjuade  förskollärarna  ansåg  att 

populärkulturen  influerade  verksamheten  och att  de  på  olika  sätt  försökte  tillvarata  den.  En 

förskollärare tillvaratog förskolebarns populärkulturella  intressen på ett medvetet  och planerat 

sätt.  Denne förskollärare menade att verksamheten tillvaratog förskolebarnens intresse genom 

bland annat uppmärksamma och använda musik som barnen fastnat för samt ”filmfredagar” där 

populärkulturella  filmer  visades.  Denne  förskollärare  verkade  på  ett  mer  tydligt  sätt  se 

populärkulturen som ”Funds of knowledge”. Detta eftersom att förskolebarnens intressen för 

populärkultur fick influera verksamhetens pedagogiska planering. Samtidigt som förskolebarnens 

intresse  för  populärkulturen  fick  influera  verksamheten valdes  vissa  delar  av populärkulturen 

aktivt  bort  eftersom att  den ansågs som mindre ”barnvänlig”.  De bortval  som förskolläraren 

gjorde  kan  härledas  till  Nelson  och  Svenssons  (2011)  resonemang  om  populärkulturens 

hierarkiska ordning. Det finns populärkultur som anses bättre och sämre. 

Utifrån studiens resultat och analys framkom att förskolebarnens intresse för populärkultur 

syntes men inte tillvaratogs i någon större utsträckning. Samtliga förskollärare fick frågan om de 

arbetat med populärkultur på ett planerat sätt de senaste fem åren. Det framgick att två av tio 

förskollärare  tidigare  arbetat  med populärkulturen  men att  endast  en  av  dessa  fortsatt  detta 

arbete. Kanske den förskollärare som avslutade arbetet med populärkultur ansåg detta arbete som 

svårt och krävande? Utifrån studiens resultat och analys framkom att nio av tio förskollärare inte 

tillvaratog populärkulturen på ett planerat sätt. En anledning till  detta kan utifrån Fast (2007) 

resonemang vara att populärkultur används som mest utanför verksamhetens väggar (2007,  s. 

181).  Det  uteblivna  användandet  av  populärkultur  kan  alltså  bero  på  saknad  av  erfarenhet. 

Samtidigt  använde  de  nio  förskollärarna  förskolebarnens  populärkultur  på  ett  spontant  och 

oplanerat  sätt.  Detta  då  förskolebarnen  visade  sitt  intresse  för  den  i  exempelvis  lek  och 

samtalssituationer. Kanske kände förskollärare att  detta populärkulturella arbete var tillräckligt 

och att förskolebarnens egna intressen tillvaratogs genom detta? 

Det går att använda populärkulturen som ”Funds of knowledge” men många förskollärare 

väljer ändå att inte arbeta med den på ett planerat sätt. Det kan bero på att de inte har särskilt 

mycket kunskap om den samt att det är ett stort arbetsområde med många ”fallgropar” såsom 

genusaspekter och konfliktmöjligheter. Även fast de flesta förskollärare i dagsläget inte arbetade 

med populärkulturen på ett planerat sätt tog de ändå tillvara på förskolebarnens intresse för den. 

Förskolebarnens populärkulturella intressen kan därför i olika utsträckning sägas användas som 

”Funds of knowledge”. 
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8.4 Sammanfattande diskussion

Syftet med denna studie var att studera förskollärares förhållningsätt till populärkultur i förskolan 

samt  till  förskolebarns  erfarenheter  av  populärkultur.  Utifrån  resultat  och  analys  av 

samtalsintervjuer  samt  diskussion  anser  vi  att  studiens  tre  frågeställningar  har  behandlats. 

Sammanfattningsvis visar resultat och analys främst att förskollärare märker av populärkulturens 

närvaro  hos  barnen  i  förskoleverksamheten.  De  flesta  förskollärare  tillvaratar  dock  inte 

förskolebarnens populärkulturella intressen på ett medvetet sätt, de tillvaratas dock spontant. Det 

kan därför påstås att förskollärarna i olika utsträckning använder populärkulturen som ”Funds of 

knowledge”, det vill säga att populärkulturen ses som en potentiell källa för barns inlärning. Det 

har även utifrån studiens resultat framkommit att förskollärarnas attityd till populärkultur speglar 

hur den används i verksamheten. De förskollärare som sammantaget verkar ha en mer positiv 

attityd till förskolebarns populärkulturella intressen verkar ha en större vilja att använda den på 

både ett planerat och oplanerat sätt i verksamheten. Detta kan ha sin grund i att förskollärarna 

bekantat  sig  med  populärkulturen  och  därför  känner  sig  trygga  i  användandet  av  den.  De 

förskollärare  som  sammantaget  verkar  ha  en  mindre  positiv  inställning  till  förskolebarns 

populärkulturella intressen verkar inte ha en större vilja att arbeta mer med populärkultur än vad 

de gör i dagsläget. Detta kan även ha sin grund i att förskollärarna inte anser sig ha de verktyg de 

behöver i arbetet med populärkulturen och därför inte känner sig helt trygga att använda den. 
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9. Konklusion

Det  har  varit  relativt  svårt  att  hitta  forskning  specifikt  kring  förskollärares  användande  av 

förskolebarns populärkulturella intressen i förskoleverksamheter. Med tanke på tidsaspekten var 

det orimligt att bekanta sig med all forskning som bedrivits inom populärkultur, därför utgjorde 

främst Fast (2007) och Hedges (2011) tidigare bedrivna forskning bakgrunden till denna studie. 

Syftet med denna studie var att studera förskollärares förhållningsätt till populärkultur i förskolan 

samt  till  förskolebarns  erfarenheter  av  populärkultur.  Resultat  och  analys  av  den  insamlade 

empirin visade att samtliga förskollärare på olika sätt märker av populärkulturens närvaro hos 

barnen i förskoleverksamheten. 

9.1  Populärkultur som ”Funds of knowledge” 

Övervägande  förskollärare  tillvaratog  inte  förskolebarns  populärkulturella  intressen  på  ett 

medvetet  sätt.  Dock tillvaratogs dessa intressen ofta spontant och förskollärarna kan därför i 

olika  utsträckning  sägas  använda  populärkulturen  som  ”Funds  of  knowledge”,  det  vill  säga 

användas  den  som  en  potentiell  källa  till  inlärning.  Studiens  slutsatser  visade  främst  att 

förskollärarnas attityd till populärkultur speglar hur den används i verksamheten. 

Under studiens gång anser vi  att  vi  fått  flera olika synsätt på populärkulturen som vi inte 

tidigare haft. Detta har i sin tur bidragit till att vi i vår kommande yrkesroll har flera olika sätt att 

närma oss  populärkultur  i  förskolan.  Vi  anser  båda att  populärkultur  kan  vara  en  nyckel  till 

förskolebarns inlärning samtidigt  som vi anser att  det  finns flera fallgropar att  beakta. Dessa 

fallgropar kan bland annat vara hur populärkultur påverkar genus eller språkutveckling. Enligt 

läroplanen  för  förskolan  (1998/2010)  ska  verksamheten  utgå  från  barnens  erfarenhetsvärld, 

intresse,  motivation  samt  drivkraft  att  söka  kunskaper  (Skolverket  1998/2010,  s.  6).  Dessa 

strävansmål anser vi att man kan närma sig genom populärkulturellt användande. 

 En av våra egna slutsatser utifrån studiens resultat och analys är att det inte fanns något större 

intresse hos förskollärarna att använda förskolebarns populärkulturella intressen mer än vad de 

redan gjorde. Vi tycker oss kunna urskilja att förskollärarna anser att om populärkulturen ska få 

mer plats i den planerade verksamheten måste initiativet komma från barngruppen eftersom att 

de flesta förskollärare själva inte planerar in den. Den kända tidsbristen i förskoleverksamheter 

kan vara en faktor som bidrar till att populärkulturen inte används ytterligare. 
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9.2 Vidare forskning

För  att  mer  ingående  kunna  studera  hur  populärkultur  används  i  förskolan  hade  metoden 

observation varit ett bra komplement till samtalsintervjuerna. Detta hade dock ändrat syftet med 

denna studie eftersom syftet var att studera förskollärarnas egna förhållningssätt, dessa framkom 

enligt oss bäst genom den valda metoden samtalsintervju. 

Populärkulturen i  relation  till  förskolan  och skolan  är  ett  brett  ämne där  många aspekter 

inryms. Eftersom att det finns relativt lite forskning bedriven på området finns det många olika 

vägar för vidare forskning. Utifrån denna studies resultat skulle det vara av intresse att studera om 

förskollärarnas  kön,  ålder,  geografisk  plats  eller  verksamma år  inom yrket  avgör  för  hur  de 

förhåller sig till förskolebarns populärkultur. En annan intressant aspekt att studera vidare är om 

tiden  sätter  gränser  för  hur  mycket  förskollärarna  använder  förskolebarns  populärkulturella 

intressen.  
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Bilagor

Bilaga 1 - Missivbrev

Kära pedagog i förskolan! 

Vi  är  två  studenter  som  studerar  på  lärarutbildningen  vid  campus  Gotland,  Uppsala 

universitet.   Vår  inriktning  är  mot  de  yngre  åldrarna.  Just  nu  skriver  vi  vårt  avslutande 

examensarbete  som  ingår  i  kursen  Examensarbete  i  Utbildningsvetenskap  inom  allmänt 

utbildningsområde (15 hp). 

Syftet med arbetet är att  studera förskollärares förhållningsätt  till  populärkultur i  förskolan 

samt till  förskolebarns erfarenheter av populärkultur.  För att detta ska bli  möjligt  är Du som 

pedagog mycket viktig för oss. Vi tackar Dig för att du delar av Din dyrbara tid och hjälper oss 

framåt i studien. 

Hela studien tar hänsyn till individskyddskravet och forskningskravet.  Detta innebär kortfattat 

att  Du  garanteras  fullständig  anonymitet  samt  att  den  information  som  framkommer  i 

samtalsintervjun endast används för denna studie.

Önskar  Du ytterligare  upplysningar  om den aktuella  uppsatsen  eller  har  du  andra  frågor, 

kontakta oss via mejl. 

Annie Pettersson  Maria Vesterlund 

annpet10@student.hgo.se marves03@student.hgo.se

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2- Intervjuguide

Huvudtema 1: Förskollärarens erfarenheter av populärkultur i förskola.

Undertema 1: Populärkultur

Vad tänker du att populärkultur är för något?  

Utifrån dig själv, hur känner du inför fenomenet populärkultur och att arbeta med det? 

(Exempelvis spännande, skrämmande, roligt, svårt)

Undertema 2: Förskollärarens engagemang i arbetet med populärkultur. 

Vilken inställning har du till arbete med populärkultur i förskolan? 

Huvudtema 2: Populärkultur i förskolan.

Undertema 1: Användandet av populärkulturen i förskola.

Hur används populärkulturen på din arbetsplats? Finns det någon bakomliggande tanke?

På en skala ett till tio, hur intresserad är du av att använda populärkulturen i 

förskoleverksamheten? Har du några tankar eller idéer?

Undertema 2: Planerat och/eller oplanerat.

Har du någon gång under de senaste fem åren arbetat i förskoleverksamheten med 

populärkultur som innehåll (ex. arbetat med tema, samlingar, lekar där någon av barnens 

populärkultur ingått)? Ge i så fall exempel.

Hur ofta förekommer populärkulturen genom ett planerat arbetssätt i förskolan? 

Sker arbetet någon gång oplanerat?

Skulle du vilja arbeta mer med planerade aktiviteter där innehållet är populärkultur? Hur 

tänker du?

Undertema 3: Orsaker till användandet eller det uteblivna användandet av populärkulturen.

Finns det några särskilda bakomliggande tankar eller teorier till varför ni arbetar med 

populärkultur? Eller, vilka orsaker finns till att ni inte arbetar med populärkultur? 
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Huvudtema 3: Förskollärarens erfarenheter av barns användning av populärkultur.

Undertema 1: Barns användning av populärkultur

Anser du att barnens intresse för populärkulturen visas i förskolan? (Vad har barnen med sig i 

”ryggsäcken”? Vad är vanligast?) I så fall, hur? 

Undertema 2: Användning av barns intressen för populärkultur.

Försöker ni ta tillvara på barns intressen för populärkultur om det visas? I så fall hur? Om 

inte, varför? 

Ser du möjligheter/ begränsningar/ svårigheter?

Undertema 3: Förskollärares syn på effekter av populärkultur hos barn

Anser du att barn kan påverkas positivt och/eller negativt av populärkultur? Hur?

Tror du att arbete med populärkultur i förskolan kan bidra till….

- språkutveckling? Ge exempel.

- identitetsutveckling? Ge exempel.

- bibehållande av traditionella könsrollsmönster? Ge exempel.

- konflikter? Ge exempel.
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