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Sammanfattning 
I dagens högteknologiska samhälle växer sig fenomenet populärkultur allt starkare, ett 

begrepp som går att definiera som olika typer av kulturer för den stora massan, som 

uppskattas av många människor. Syftet med föreliggande studie är att, utifrån barns 

perspektiv, undersöka hur barn i förskoleåldrarna förhåller sig till den populärkultur som 

omger dem. För att besvara detta har kvalitativa intervjuer genomförts med nio barn på två 

olika förskolor. Förarbete, genomförande och efterarbete av dessa intervjuer har sin grund i 

studiens teoretiska bas, vilken utgår från tre olika aspekter av begreppet förhållningssätt; en 

kognitiv, en emotionell och en handlingsinriktad aspekt. Dessa tre teoretiska aspekter har 

genomsyrat studien, i såväl planerande som analyserande. Som kompletterande teoretisk 

utgångspunkt, har ett sociokulturellt perspektiv på lärande anammats.  

          Tidigare forskning som rör ämnet har presenterats och också den använts som underlag 

i studiens intervjuer samt i analyserandet av dessa. Denna tidigare forskning redovisar bland 

annat barns tv-vanor, hur tv och film kan bidra till lärande, hur och i vilken utsträckning barn 

konsumerar populärkultur samt hur utbredd populärkulturen är, sett ur ett globalt perspektiv.  

          Det material som samlats in under intervjuerna utgör studiens resultat, och det som 

kunnat urskönjas ur dessa resultat är främst att barn konsumerar populärkultur dagligen. De 

ser filmer på tv, de besöker biografer och de ser reklam som ”säger åt dem vad de ska köpa”. 

Barn är tydligt medvetna om den populärkultur som omger dem och de har delat med sig av 

sina tankar gällande specifika fenomen – de leker sådant de sett på film, de tycker främst om 

sådant som är roligt, de kan sätta sig in i hur det skulle kännas att vara lika stark som Pippi 

eller Bamse och somliga av barnen är medvetna om att tv-och filmstunden är ett tillfälle där 

de faktiskt kan lära sig något.  

          Att få ut en slags sanning av hur barn förhåller sig till populärkultur, har inte varit 

arbetets ändamål. Studien har syftat till att få blott en förståelse för hur barn tycker och tänker 

kring den populärkultur som omger dem, snarare än en förklaring.  

 

Nyckelord: populärkultur, förskola, förhållningssätt, barnintervju.  
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1 Inledning 
I dagens högteknologiska samhälle möter människor, såväl vuxna som barn, ständigt nya 

intryck och upplevelser baserade på olika typer av teknologi. Dagens samhälle är i stor 

utsträckning digitaliserat, och människan hittar nya och kreativa sätt att anpassa sig till de 

strömningar som bidrar till att föra samhället framåt. Ett återkommande inslag i vår digitala 

vardag, ett inslag som gör sig påmint allt mer frekvent och vars bidrag till lärande och olika 

typer av uttryck blir allt större, är populärkultur. Lindgren (2009, s. 9) hävdar att 

”Populärkulturen såväl uttrycker, som bidrar i formandet av, det stora flertalet människors 

känslor, attityder, tankar, drömmar och livsstilar.” Med detta som grund – dels ett stort 

intresse från min egen sida, dels, och allra främst, med grund i det växande samhällsfenomen 

populärkultur kan sägas vara – kommer därför fokus i detta arbete vara just populärkultur, och 

hur denna är (eller inte är) en del av förskolebarns vardag, i hem och förskola, samt hur de 

förhåller sig till den.   

          Som uppväxt under ett banbrytande 90-tal, där teknologi blev ett allt mer 

förekommande inslag i våra hem och i samhället i stort, upplever jag att det som sker idag är 

revolutionerande på en helt annan nivå. En dator som för några årtionden sedan tog upp ett 

helt rum, får idag plats i en väska. Vårt digitaliserade samhälle förändras snabbare än 

någonsin, och de äldre generationerna gör sitt bästa för att hänga med. Barn i förskoleåldrarna 

hanterar däremot de digitala verktygen utan några som helst problem – de föds in i ett digitalt 

samhälle, ett samhälle där de överallt bekantar sig med olika intryck och uttryck, som i mångt 

och mycket bygger på tekniska dimensioner. Barns populärkulturella upplevelser skiljer sig, 

mig veterligen, markant från de jag upplevde som barn, även om tidsskillnaden egentligen 

inte är speciellt stor. Jag vill få en bild av hur barn upplever denna populärkultur som omger 

dem, oavsett hur stor deras medvetenhet (eller omedvetenhet) kring den är.  

          Då jag sonderat tidigare forskning och litteratur inom området ”populärkultur och 

förskola”, har mycket av det jag mött riktat in sig mot pedagogen och dennes roll och 

förhållningssätt gentemot populärkultur och huruvida denna ska/inte ska ”få” ta sig uttryck i 

förskoleverksamheten. Uppfattningen är att barnets perspektiv i samma fråga inte har samma 

utbredning, i det fann jag därför ännu en komponent till varför ämnet är intressant.  
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1.1 Min förförståelse  
Min uppfattning kring ämnet populärkultur var, i enlighet med det definitionen av begreppet 

ska komma att visa, ganska vag innan detta arbete. Min första tanke var: ”media, i alla dess 

former”, förmodligen med grund i att jag är ett barn av den teknologiska generationen. Min 

kunskap sträckte sig egentligen endast till media – jag associerade populärkultur till tv, film, 

musik och annan sorts teknik, såsom telefoner och dylikt. Jag hade inte en tanke på vad det är, 

vad kulturen ger oss. Min kunskap och uppfattning om populärkultur var denna, men kunskap 

har olika innebörder, beroende på vem du frågar. Min kunskap om ämnet måste anses som 

relativt begränsad, och de kunskaper och föreställningar om olika populärkulturella fenomen 

jag kommer möta från deltagande barn lär med stor sannolikhet se annorlunda ut i förhållande 

till mina, då dessa barn, som tidigare nämnts, i än större utsträckning föds in i ett teknologiskt 

samhälle än vad som var fallet för blott 20-25 år sedan. Vad vi vet och vad vi tror oss veta, 

beror på vad vi har med oss i form av erfarenheter och upplevelser, vilket osökt kan härledas 

till Bourdieus sociologiska tankar om att ”vårt sätt att tänka och handla i mångt och mycket 

kan beskrivas som ett slags tankestruktur, habitus. Denna tankestruktur är i sin tur formad av 

våra samlade erfarenheter, vilket gör att personer som har liknande bakgrund ofta tänker och 

handlar på ett snarlikt sätt” (Larsson, 2011, s. 292-293; Fast, 2007, s. 49). Allt vi har med oss 

i form av samlade erfarenheter kommer oundvikligen påverka de intryck vi får av nya möten 

och upplevelser.  

          Med detta i åtanke går jag in denna studie med ett öppet sinne, mottaglig, men ändå 

kritisk, till den information jag kommer möta, både från tidigare forskning och framför allt 

från barns utsagor. Den inställning jag går in med i ett arbete och den förståelse jag har sedan 

tidigare, kommer oundvikligen sätta sin prägel på det fortsatta arbetet och kanske rentav färga 

det eventuella resultat som ämnas framarbetas.  

           

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med detta arbete är att öka förståelsen för vilken betydelse 

populärkulturella fenomen har i yngre barns liv. Mer specifikt syftar arbetet till att, utifrån 

barns perspektiv, undersöka hur barn i förskoleåldrarna förhåller sig till den populärkultur 

som omger dem. 
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1.3 Kompletterande frågeställningar 
– Hur tänker barn kring den populärkultur som omger dem?  

– Hur känner barn inför specifika populärkulturella fenomen?  

– Agerar barn ut den populärkultur de möter i hem och förskola, i exempelvis den fria leken? 

Om så är fallet, hur? Får populärkulturen utrymme i, av pedagoger, styrda aktiviteter?  

 

2 Bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Vad visar tidigare forskning inom det populärkulturella området? 
För att kunna skapa en ingångspunkt till, och en förståelse för, begreppet populärkultur krävs 

en framställning och presentation av tidigare forskning som, på ett eller annat sätt, nuddar vid 

ämnet. Vissa av de behandlade texterna riktar sig till populärkultur i skola (skola, i detta fall, 

för äldre barn), men generella tankar till begreppet går att anamma även i förskola och de är 

en stor hjälp till att öka förståelsen för ett begrepp som, unisont från flertalet forskare och 

författare, kan anses vara ganska svårförståeligt. I detta avsnitt presenteras således litteratur 

och tidigare forskning, kring hur populärkultur kan definieras, i hur stor utsträckning den är 

representerad, vilka aspekter som lyfts fram som väsentliga samt hur området genom åren 

analyserats och diskuterats. Och framför allt, hur barns förhållande till populärkultur kan te 

sig. 

 

2.2 Vad är ”populärkultur”?  
”Populärkultur är populär! Med andra ord: Populärkulturen utgörs av sådant som är uppskattat 

av många människor.” Med de orden definierar Lindgren (2009, s. 33) begreppet 

populärkultur, och det ska visa sig att de orden är ganska träffsäkra. Att nå fram till en korrekt 

definition (vad som anses vara korrekt skiljer sig avsevärt, från en hävdare till en annan) av 

begreppet populärkultur kan innebära vissa svårigheter, främst för att det bland de verksamma 

inom forskningsfältet råder delade meningar om hur begreppet kan och ska definieras. Det är i 

mångt och mycket ett komplext och svårdefinierat begrepp. Fast (2007, s. 99) menar att 

diskussionerna kring denna definition har varit många, och att definitionsarbetet därmed 

försvåras. Persson (2000, s. 22; s. 93), benämner omgående begreppet som ”omstritt och 

motsägelsefullt”, att det går att tolka både negativt och positivt, beroende på sammanhang och 

vem som yttrar det. Populärkultur ställs ofta i motsats till högkultur (även kallat ”finkultur”), 
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vilket kan ge populärkulturen en negativ klang, då det blir ett slags antingen-eller-förhållande 

där det ena (högkultur) utesluter det andra (populärkultur). Olyckligt nog, menar Persson. Han 

vill också framhäva begreppet som ligger närmast populärkultur, nämligen masskultur, vilket 

starkt förknippas med dagens moderna samhälle och den moderniseringsprocess som ständigt 

rör sig framåt, främst i form av industrialisering och massmediernas utveckling (a.a. s. 23).  

          I Svenska Akademiens ordlista finns ingen beskrivning av ordet populärkultur, dock går 

det att sära på ordet, och därigenom få en slags grundläggande förklaring. I denna benämning 

betyder populär, enligt SAOL, ”allmänt omtyckt” och ”folkkär”, i enlighet med det Persson 

nämner, medan kultur innebär ”mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid; 

vetenskap, litteratur och konst”. Ur detta isärtagande går det att, aningen grovdraget, 

sammanfatta populärkultur som ett visst område, såsom konst eller litteratur, som är allmänt 

känt och omtyckt av många. Vidare definierar Nationalencyklopedin populärkultur som ett 

samlingsbegrepp, innefattandes populärmusik, populärlitteratur och populärpress.   

          Med dessa, någorlunda grovdragna definitioner från SAOL och NE, går det att 

tillsammans med de aspekter av Persson, Lindgren och Fast nämnda, utarbeta en 

sammanfattande definition av begreppet populärkultur: 

Populärkultur är olika typer av kulturer för den stora massan, som uppskattas av många 

människor.  

 

2.2.1 Vad kan inbegripas i populärkultur?  
Det går att koppla många aspekter till denna kulturriktning, därför blir en avgränsning inom 

området fundamental, för att föreliggande studie överhuvudtaget ska bli genomförbar. Då 

Lindgren (2009, s. 33) ger exempel på populärkulturella inslag i vår vardag, gör han det i 

form av tv-program, musik, biofilmer och varumärken, vilka fyra element bara de är en 

avsevärd begränsning i förhållande till hur mycket som egentligen ryms inom området. Även 

Persson (2002, s. 94) fokuserar på populärkultur som något teknologiskt och medialt, då han 

hävdar att populärkultur ”förmedlas genom ett stort antal medier, teknologier och genrer”. 

Utgångspunkten i arbetet kommer stanna vid två av dessa fyra, nyss nämnda element – tv-

program och film, då dessa kan anses gå hand i hand och vara svåra att skilja från varandra.  
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2.3 Barnet som konsument av populärkultur- en del av populärkulturens 

historia 
Brembeck (2001) beskriver 1950-talet som en viktig tid för konsumtionen i samhället. 

Massproduktion och masskonsumtion, ömsesidigt beroende av varandra, började vid denna 

tid ta en allt större plats i människors vardag – att konsumera blev möjligt för allt fler, och 

barnen blev en tydligare konsumentgrupp vilken producenter nu i större utsträckning valde att 

rikta sin reklam mot. Som ett exempel på detta marknadsfördes tv:n direkt mot barnen i USA, 

eftersom ”man insåg att de deltog i familjens köpbeslut” (Brembeck, 2001, s. 183), något som 

också betonas av Sparrman (2002, s. 122), som menar att barn ständigt får mer och mer att 

säga till om i familjers hushåll.  

          Från och med 1967 ökade leksaksannonser markant i tidningar (Brembeck (2001) 

fokuserar främst på serietidningen Kalle Anka & C:o), där LEGO är det tydligaste exemplet 

på denna marknadsföring riktad till barn, med rubriker som ”Glöm inte bort LEGO System 

när du skriver din önskelista till julen” och konsumtionsanvisningar, i form av rubriker likt 

”Gå till närmaste LEGO-affär, redan idag och köp (…) några LEGO-askar” (a.a., s. 183). 

Företag riktar nu ett större fokus mot barnet och dess konsumtion; barnet som konsument har 

blivit ett viktigt koncept för aktörer på marknader likt dessa, marknader som har sin 

utgångspunkt i populärkultur. Löfgren (1990, refererad i Brembeck, 2001, s. 182) hävdar att 

konsumtionens definition i dessa legoannonser blir liktydig med att barnen lär sig att vilja ha 

nya saker, att de tror sig behöva nya saker och att de omgående tröttnar på det de redan har, 

trots att dessa saker är hela och fullt funktionsdugliga. Sparrman (2002, s. 123) hänvisar till 

kommersialismens kritiker som påpekar att själva försäljningstänkandet av varor likt de som 

nämnts går före det varan faktiskt innehåller.  

          Persson (2000, s. 105) skriver att ”barns och ungdomars individuella och kollektiva 

identiteter i hög grad formas politiskt och pedagogiskt i videokulturens, televisionens och 

filmens populära bildkultur (…)”, vilket ytterligare stärker bilden av hur betydelsen av det 

konsumerande barnet växer i dagens högteknologiska samhälle och i det populärkulturella 

sammanhanget.  

          Avslutningsvis uttrycker Rönnberg (2003, s. 57) en viktig åtskillnad i hur 

konsumtionen ter sig, då hon menar att den som ser på kommersiell tv och dess reklam inte är 

en ”regelrätt konsument” förrän denne faktiskt köper den varan som annonseras – och det som 

konsumeras är då varan, snarare än reklamen.  
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2.3.1 Barn och tv/film  
Det finns mycket i den populärkulturella sfären som härstammar från film och de berättelser 

som ligger till grund för handlingen i dessa filmer. Walt Disney (1901-1966) var en 

revolutionär på många sätt, och han är än idag, nästan 50 år efter sin död, det kanske starkaste 

namnet i den populärkulturella världen. Hans berättelser blir filmer, hans filmer blir leksaker 

som i sin tur blir tryck på barns tröjor och ryggsäckar. Många barn har varit på bio, sett på tv, 

stoppat i skivan i DVD-spelaren och därigenom mött den populärkulturella världen. Filmiska 

uttryck blir till intryck och intrycken skapar ett intresse för det populärkulturella.  

          Werner (1996, s. 18) menar, utifrån forskning som tidigare bedrivits, att ”barn är 

selektiva och aktiva framför tv-skärmen”, att det inte enbart är mängden konsumtion, hur 

mycket de ser på tv, som är viktig att belysa, utan också de aktiva val barnen gör i form av val 

av program samt hur engagerade och uppmärksamma de är vid dessa val. Att barn är selektiva 

i val av, exempelvis, olika medier och dess innehåll, är tydligt. Om något inte fångar barnets 

intresse, riktas uppmärksamheten, utan undantag, till något annat (a.a., s. 19).  

          Vidare fokuserar Werner (a.a., s. 20) på mottagarsituationen som avgörande. Det har 

visats ”att graden av engagemang och mental insats spelar en viktig roll för effekterna av tv-

tittandet: det som barnet har med sig till tv:n kan fungera förstärkande eller försvagande på 

konsekvenserna”. Människors habitus, ett område noga undersökt av sociologen Bourdieu (se 

tidigare avsnitt, Min förförståelse) ligger till grund också för detta resonemang. Att barn kan 

anamma den egna fantasin och egna tankar, det de har med sig sedan tidigare, i det tv:n visar, 

gör att tolkningen och uppfattningen av programmet eller filmen kan skilja sig från det sätt 

andra skulle uppfatta samma program/film. Vad barn får ut eller inte får ut av att ta till sig tv-

mässiga och filmiska uttryck beror därför helt på individen och dennes egenskaper och 

samlade erfarenheter från tidigare.  

          Brembeck (red., 2001, s. 156) nämner farhågorna om hur tv kan påverka barn, i form av 

en studie från så tidigt som 1958, gjord av Himmelweit med flera, där resultatet framgick till 

att tv-tittande i (för) stor utsträckning i längden kunde leda till beroende och psykiska 

störningar. Dessa är diskussioner som dominerat debatten om huruvida (för mycket) tv-

tittande är skadligt eller inte, och de är aktuella än idag. Motsättningarna i debatten om 

mediernas positiva eller negativa påverkan på barn är många. Sparrman (2002, s. 123) belyser 

en av dem, vilken är den motsättning som diskuterats kanske allra mest: huruvida tv:n (och 

liknande medier) ersatt andra, ”traditionella” sysselsättningar, och i hur stor utsträckning detta 

påverkar barn negativt respektive positivt. 
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          Persson (2000, s. 106) benämner tecknade filmer och deras roll i dagens samhälle som 

”undervisningsmaskiner” och han menar att dessa filmer besitter en sorts auktoritet för att lära 

ut olika roller, ideal och värderingar. Specifikt lyfter han Disneys filmer som kan fungera som 

denna undervisningsmaskin, då dessa filmer ”kombinerar en förtrollningens ideologi och en 

oskuldsfullhetens aura när de presenterar en historia som hjälper barnen att förstå vilka de är, 

vad ett samhälle är för något och vad det betyder att konstruera en värld av lek och fantasi i en 

vuxen omgivning” (a.a., s. 106). Det faktum att den tecknade filmen kan vara undervisande 

inom områden som att hjälpa barn att skapa förståelse för vilka de själva är och för hur 

samhället kan fungera, är något som kanske inte alltid medvetandegörs i situationer då barn 

möter tv och film, men det är ett faktum väl värt att belysa.  

          Avslutningsvis förklarar Rönnberg (red., 2008, s. 3) att frågan om barns tv-vanor idag 

inte handlar om ”om barn alls ska titta på tv, utan snarare på vad och hur länge.” Då detta är 

fallet, hävdar hon att det kan vara lämpligt att presentera specifika program för barnen, 

anpassade för just dem. Barn förväntas skapa en förståelse för sin omvärld, en omvärld som 

idag rymmer många olika typer av medier. Dessa medier, menar Rönnberg, kan, förutom att 

ge barnen många roliga stunder, också underlätta denna förståelse för omvärlden. Samma 

författare (2003, s. 56) hänvisar till John Hartley (1999) som menade att vi om en generation 

kommer inse att tv inte endast handlar om huruvida tv-tittandet är ”bra eller dåligt” för 

människor – tv:n kommer då snarare ses som ”ett bidrag till en global integrering av det 

mänskliga släktet” och att den vid det laget ”har bidragit till att medvetandegöra oss alla om 

den positiva potentialen i våra kollektiva identiteter” (a.a., s. 56). Den forskning som 

presenterats i detta avsnitt visar att det finns betydligt mer att diskutera gällande tv:n och dess 

roll, än endast debatten om huruvida den är bra eller dålig för oss.  

 

2.4 Populärkultur som gynnande faktor vid läs- och skrivinlärning 
Fast (2007, s. 124), som genom observationer och intervjuer undersökt hur barn lär sig läsa 

och skriva med hjälp av populärkultur och dess uttryck, menar att olika populärkulturella 

företeelser, såsom tv, film och (leksaks)kataloger ger barn goda förutsättningar till att 

utveckla och stödja sina förmågor att läsa och skriva, samt förmågan att kunna berätta, 

klassificera och argumentera. I sin studie har hon fastställt att barn hanterar flertalet 

symboliska system, där skriften endast är ett av dem.  

          Under föregående avsnitt, Barn och tv/film, lades viss kritik mot barns tv-tittande fram, 

som något som kan ha en negativ effekt på dem. Fast menar dock att barns tv-vanor är värda 
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att beakta, sett till hur tv:n faktiskt kan bidra till läs-och skrivinlärning. Hon hänvisar till 

Kress (1997) som menade att ”barns möten med texter, såväl tryckta som i form av bilder, har 

förändrats som ett resultat av ny teknologi” (refererad i Fast, 2007, s. 86), och att barn idag 

skolas in i något som av Fast benämns som ”visuell läskunnighet” (a.a., s. 86), och därigenom 

kan utveckla förmågorna att läsa och skriva.  

          I artikeln ”Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling?” (2014-10-22), nämns 

även där att tv, datorer och leksakskataloger bidrar till barns utvecklande av läsförmågan, 

precis som böcker gör. Det finns hos barn ofta ett engagemang för skrivande och läsning – 

utifrån de erfarenheter de har och de referensramar de själva skapat. Detta, barnens egna 

erfarenheter och referensramar, kopplas i samma artikel till populärkultur, som att den ”bidrar 

till att skapa en språklig gemenskap för barnen, oavsett kulturell och socioekonomisk 

bakgrund.” Även Fast betonar detta, då hon genom sin studie nått insikten att barn ofta har en 

gemensam förståelse för olika texter, ikoner och bilder, som de, bland annat, tillskansat sig 

via tv-program, datorspel och leksakskataloger. Barn delar kunskaper och erfarenheter, 

”Oavsett kulturell, språklig och socioekonomisk bakgrund” (Fast, 2007, s. 99). 

Fortsättningsvis uttrycks det i den nyss nämnda artikeln (2014-10-22) att förskolepersonal i 

stor utsträckning inte tar hänsyn till barns erfarenheter från tv, datorspel och liknande. 

Verksamheten är, enligt samma artikel, ofta anpassad efter förskolepersonalens referensramar, 

snarare än barnens erfarenheter, och det finns därigenom en brist i att ta tillvara på det barnen 

redan kan och har med sig in i verksamheten.  

          Henry A. Giroux (2000, s. 106) behandlar främst den tecknade filmen och dennes 

betydande roll inom barns läs-och skrivutveckling. Eftersom den tecknade filmen fått en så 

ofantligt stor roll i barns vardag, bara under de senaste tio åren, menar han att ”tecknade 

filmer och populärkultur är ett nytt kulturellt register som påverkar barns läs- och 

skrivutveckling”, och att den tecknade filmen (han har ett särskilt fokus på Disneys filmer) 

därför ska användas som det pedagogiska redskap det kan vara – om än med viss försiktighet.  

          Werner ställde sig år 1996 frågorna ”Har de nya medierna (video och satellit-TV) gjort 

oss till TV-slavar?” och ”I vilken utsträckning kan barn och ungdomar, jämfört med läsning, 

skaffa sig kunskaper genom televisionen?” (s. 41). Hon nämner två hypoteser, framarbetade 

utifrån tidigare forskning inom ämnet, gällande hur tv påverkar barns läsvanor: ”Enligt 

stimuleringshypotesen fungerar tv stimulerande på läsandet, medan reduktionshypotesen går 

ut på motsatsen, nämligen att televisionen leder till en nedgång i läsningen”. Av resultaten (av 

forskningen) att döma, finns tendenser på att ”tv medför en svag minskning av barns läsning” 

(a.a., s. 41), en slutsats som bygger på genomgångar av flertalet undersökningar. Dessa 
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resultat och slutsatser har, enligt Werner, framarbetats genom att jämföra läsvanor och 

läskonsumtion innan tv:n introducerades på marknaden, jämfört med efter. 

          Av den, i detta avsnitt, genomgångna litteraturen och forskningen att döma, är 

populärkultur, främst i form av tv och film, en gynnande faktor vid barns läs- och 

skrivutveckling. Att sådana inslag ska ersätta sedvanliga tillvägagångssätt, med böcker som 

tydligaste exempel, är naturligtvis inte aktuellt, men att de ska kunna fungera som ett högst 

funktionsdugligt komplement, är mer möjligt (Se vidare i Analys). 

2.5 ”Den globala byn” – populärkulturen och dess globalitet  
Världen idag är en värld i rörelse. I och med en ökad globalisering ökar också möjligheterna 

till olika former av utbyten. De digitala distributionsformerna och hastigheten i spridning av 

dessa ökar, och omfattningen av olika populärkulturella fenomen blir allt större. Eriksson 

(1999, s. 13, refererad i Lindgren, 2009, s. 182) menar att ”allt fler händelser och 

sammanhang påverkas och är beroende av skeenden som äger rum någon annanstans. (…) 

idag förflyttas och förflyttar sig människor, varor, kapital och symboler i obrutna strömmar 

över jordklotet, med en kvantitet och en hastighet som saknar motsvarighet i planetens 

historia.” Globalisering är, likt populärkultur, ett brett och aningen svårdefinierat begrepp, 

men Eriksson benämner det som ett samlingsnamn för ”de komplexa relationer mellan 

människor och platser som karaktäriserar världen idag – det ständiga flödet av 

kommunikation, kapital och varor över territoriella gränser som upplöses alltmer (…)”. (a.a., 

s. 13).  

          En viktig benämning inom området är, enligt Lindgren, ”den globala byn”, myntat av 

medieforskaren Marshall McLuhan (1962, refererad i Lindgren, 2009, s. 183), som en 

beskrivning ”av hur de framväxande elektroniska massmedierna river de barriärer som sätts 

upp av tiden och rummet”. Diskussioner kring McLuhan och hans tanke om den globala byn 

har på nytt uppdagats, i och med Internets växande betydelse och den ökning som skett av tv-

bevakade händelser. Fokus i den globala byn ligger på USA och den fixering (som anses 

finnas) vid den amerikanska kulturen, med McDonald’s och Hollywoods filmvärld som 

främsta exempel.  

          USA ses, enligt Lindgren (2009), som den tydligaste aktören på den globaliserade, 

populärkulturella arenan, men han framhäver också den japanska populärkulturen som 

ytterligare en viktig aktör. Schilling (1997, s. 9, översatt och refererad i Lindgren, 2009, s. 

188-189) menar att den japanska populärkulturen ursprungligen härstammar från den västliga, 

amerikanska kulturen. Tecknaren Osamu Tezuka – ”The God of Manga” (Bouissou, 2000, s. 
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4), en beundrare av Walt Disney, influerades av det västliga arbetet, men gjorde ett eget, 

mycket tydligt avtryck i populärkulturen i och med framtagandet av manga – som än idag 

anses vara en viktig genre och uttrycksform inom seriekonsten. Ur den japanska 

populärkulturen föddes också Nintendo, den allra första tv-spelskonsollen, med figurer som 

Super Mario och Donkey Kong, som än idag är välkända och högst aktuella för såväl barn 

som vuxna. Historikern och statsvetaren Jean-Marie Bouissou (2000) betonar vikten av den 

japanska influensen för hela världens populärkultur. Efter att Nintendo lanserats i Japan, 

följdes lansering i USA och sedermera i Europa, och den världsomfattande spridningen var 

därmed ett faktum. Konsollen följdes av Sega, Playstation och Xbox – konsoller som barn 

idag i hög grad är bekanta med. Nintendos ”Game Boy” introducerade Pokémon (Lindgren, 

2009, s. 189) som under stora delar av 00-talet varit ett återkommande inslag i barns vardag.  

          Slutsatsen av detta är att den japanska populärkulturen, influerad av den västliga och 

amerikaniserade populärkulturen, har banat väg för den globaliserade populärkulturens 

framväxt, och har varit (och är än idag) en avgörande faktor för dennes roll och spridning i 

dagens samhälle.    

 

2.6 Sammanfattning, tidigare forskning 
I bakgrundsavsnittets inledande del gjordes an ansats till att definiera det svårdefinierade 

begreppet ”populärkultur”, med hjälp av ordlistors definitioner och olika författares (inte fullt 

så delade) framarbetade uppfattningar. Det råder en generell syn över att begreppet är 

omstritt, att det tidigare sällan ansetts (eller anses, idag) vara ”fin” kultur, om det ska sättas i 

motsats till annan typ av kultur. Men, utifrån forskares samlade arbete och ordböckers 

förklaringar har en samlingsdefinition kunnat framarbetas, vilken lyder: Populärkultur är 

olika typer av kulturer för den stora massan, som uppskattas av många människor.  

          Avsnittet har delats in i underrubriker utifrån vad som tydligast funnits representerat 

bland forskning från tidigare samt vad som ansetts vara relevant för just denna studie. Då 

studiens fokus riktas mot barn och deras förhållningssätt till populärkultur och dess fenomen i 

deras vardag, är det just barnets perspektiv som behandlats mest.  

          Det konsumerande barnet blir en allt viktigare målgrupp för företags reklam, då barns 

roll i familjen sedan 1950-talet växt sig starkare – barn har helt enkelt fått mer att säga till om, 

något som också utnyttjas av företag. Människan konsumerar mer än någonsin, så även barnet 

– att konsumera är idag en möjlighet för betydligt fler än vad som varit fallet tidigare.  
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          En väsentlig del av föreliggande studie behandlar barns tv-och filmvanor och vad hos 

barnen som faktiskt kan gynnas av dessa vanor. Barn är selektiva och aktiva framför tv:n och 

tv-stunden präglas ofta av engagemang. Barn väljer vad de vill se – är det något som inte 

intresserar dem väljs det, nästan utan undantag, bort. Vad barn får ut av att se på tv eller film 

beror på vilka erfarenheter och egenskaper de har med sig sedan tidigare. Deras habitus 

påverkar utgången, vad ett barn ser i en film kan vara osynligt för ett annat. En ständigt 

pågående debatt gällande barns tv-vanor är huruvida det ger positiva och/eller negativa 

effekter på barnet. En tydligt positiv sådan är alla möjligheter barn ges att möta texter och 

symboler av olika slag. Det talas om en ”visuell läskunnighet”, vilken bygger på dessa texter 

och symboler som synliggörs med hjälp av all den nya teknologi som idag är tillgänglig. 

Framstående forskare lyfter fram den tecknade filmen, med Walt Disney som förgrundsfigur, 

som det pedagogiska verktyg det kan (och kanske till och med ska) vara. Barns omåttliga 

intressen för tecknade filmer gör detta till en guldgruva för lärandemöjligheter, allra främst 

inom läsning och skrivning.  

          Världen idag är en digital värld i rörelse. Globaliseringen sker i snabb takt och 

möjligheterna för olika former av utbyten, populärkulturella sådana, blir således större och 

större. Elektroniska massmedier river barriärer, i vad som benämns ”den globala byn” och en 

fixering vid USA ger en tydligt amerikaniserad bild av den populärkultur som finns 

representerad idag. Men också japanska influenser går att skönja på den populärkulturella 

arenan. Utan japansk kultur skulle den populärkulturella världen inte vara där den är idag – 

Japan gav oss Nintendo, som i sin tur resulterade i konsoller som Playstation och Xbox, och 

Japan gav oss Manga, en viktig förgrening inom seriekonsten. Den japanska och den 

amerikaniserade populärkulturen har ömsesidigt påverkat varandra och tillsammans har de 

påverkat hela världen.  

 

3 Teoretisk förankring 

3.1 Tre aspekter av begreppet ”förhållningssätt” 
Det huvudsakliga begreppet i föreliggande studie, ett begrepp som är aningen svårdefinierat, 

men som utgör grunden på vilken hela arbetet vilar, är hur barn förhåller sig till 

populärkultur. Det studien ämnat behandla är just detta, hur barn förhåller sig till en specifik 

företeelse i deras vardag – därför är en konkretisering av begreppet ”förhållningssätt” 

nödvändig. Att förhålla sig till något – vad innebär det? Det går att knyta an till tre aspekter av 
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begreppet, som alla tre har bidragit till att föreliggande studie skulle få en tydlig ram för 

tolkning och analys av insamlat datamaterial. Den första aspekten är den emotionella, hur 

barn känner för och med den populärkultur som omger dem. Den andra, den 

handlingsinriktade aspekten, fokuserar på hur barn agerar ut den populärkultur de möter. 

Leker de något som de mött i en film? Talar de med sina vänner på förskolan om något de 

sett? Den tredje och sista aspekten handlar om kognition, hur barn tänker om och vad de vet 

om populärkultur och de populärkulturella fenomen som finns representerade i deras vardag. 

Studiens intervjuer har planerats, genomförts och analyserats med grund i dessa tre aspekter, 

för att i längden tjäna studiens huvudsakliga syfte – att undersöka hur barns förhållningssätt 

till den populärkultur som omger dem ser ut. 

           

3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
För att komplettera denna teoretiska grund, har arbetet och dess resultat också setts ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, med tankar och forskning presenterade av 

förgrundsfiguren Lev Vygotskij. Förskolan utgör en plats på vilken barn möter och samspelar 

med kamrater och vuxna, med utgångspunkt i sina egna erfarenheter och intressen, vilka i 

många fall går att härleda till populärkulturella fenomen. Förskolan blir en social mötesplats, 

där dessa erfarenheter och intressen ytterligare kan främjas och utvecklas. En av aspekterna 

av det teoretiska begreppet förhållningssätt fokuserar på hur barn agerar ut den populärkultur 

de möter, själva och tillsammans med andra, i hem och på förskola. Denna handlingsinriktade 

aspekt går att koppla till grundtanken inom det sociokulturella perspektivet på lärande, att 

barn lär tillsammans med andra och att den proximala utvecklingszonen (som innebär det 

just nämnda, att interaktion med andra gynnar lärandet) innebär goda möjligheter till att 

hjälpa barnen till nya kunskaper och erfarenheter (Stier; Sandström Kjellin, 2009, s. 43). 

Tanken med föreliggande studie är således delvis att undersöka om barn, med utgångspunkt i 

populärkultur och dess fenomen, skapar lärande och lärandesituationer i interaktion med 

andra.  

          Ytterligare en viktig komponent inom det sociokulturella synsättet är de medierande 

och hjälpande redskap som bidrar till lärande (Säljö, 2010, s. 25; s. 37). I aktuell studie kan 

dessa redskap anses vara tv:n och olika filmer, som skapar situationer i vilka barnen kan möta 

nya intryck, uttryck och upplevelser, situationer där de har god möjlighet att ta till sig nya 

lärdomar (se avsnitt Populärkultur som gynnande faktor för läs- och skrivinlärning).  
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          I förhållande till den teoretiska bas studien huvudsakligen grundas på – vad som 

specifikt kan inbegripas i barns förhållningssätt till populärkultur – fungerar detta 

sociokulturella perspektiv som blott ett kompletterande teoretiskt synsätt. Att barn lär i 

interaktion med andra, vilka fungerar som Vygotskijs ledord, är fastställt sedan tidigare. Men 

huruvida det konstaterandet går att anamma i ett försök att besvara studiens frågeställningar 

(främst den som fokuserar på handling i förhållande till populärkultur) och om den kan bidra 

till att ytterligare förstå de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna, är frågor som kan 

besvaras först i arbetets analys- och diskussionsavsnitt. Att tv och film fungerar som 

medierande redskap är däremot en sanning, precis som att Persson (2000, s. 106) benämner 

tecknade filmer och deras roller i dagens samhälle som ”undervisningsmaskiner”. I 

föreliggande studie används därför detta faktum – att tv och filmer är medierande redskap 

som kan (och bör?) utnyttjas till att främja barns lärande – som ytterligare en teoretisk 

utgångspunkt.  

 

4 Metod 

4.1 Varför intervju som metodval? 
”Har man en gång upptäckt hur världen ter sig ur barns perspektiv, är det svårt att låta bli att 

fascineras av det och att söka vidare i detta delvis outforskade landskap” (Doverborg och 

Pramling Samuelsson, 2000, s. 9). Med dessa ord uttrycks inledningen till boken ”Metodik för 

barnintervjuer”, och visar den främsta anledningen till att det är just barnets perspektiv som 

valts som fokuspunkt i denna studie; jag vill helt enkelt veta mer om hur barn tycker och 

tänker om fenomen (i detta fall populärkulturella sådana) som omger dem, då detta barnets 

perspektiv i mångt och mycket är outforskat1.            

          Valet av metod för denna studie, en studie som ämnar behandla barns förhållningssätt 

till populärkultur i hem och förskola, har fallit på barnintervjuer. Valet grundas i att intervjuer 

i större utsträckning ger utrymme till utvecklande svar och öppnar helt andra möjligheter till 

givande samtal och informationsutbyten i jämförelse med, exempelvis, en enkätundersökning. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv är inte stor, men väl värd att belysa. Ett 
barnperspektiv har sin utgångspunkt i hur vuxna uppfattar att barn erfar sin omvärld och hur de 
handlar i denna. Barnperspektivet är således något av vuxna konstruerat, för att de i längden ska kunna 
förstå och sätta sig in i barnets perspektiv. Detta barnets perspektiv handlar i sin tur om barnet som 
subjekt i den egna omvärlden, och perspektivet representerar hur barnet förstår och uppfattar det som 
finns omkring dem (Pramling Samuelsson & Sommer, 2011, s. 42).  
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Jag vill med studien närma mig barnens perspektiv och deras tankar, vilket måste anses vara 

betydligt svårare med metoder likt enkätundersökningar eller, som också övervägdes som 

alternativ till denna studie, observationer. Om studiens fokus hade legat på pedagogens 

förhållningssätt, hade enkäter varit ett alternativ som kompletterande metod, men då 

undersökningsgruppen nu är förskolebarn sågs inte en enkätundersökning som ett alternativ, 

med grund i att barn lättare förmedlar svar verbalt och rent kroppsligt, än skriftligt. Barn är 

ofta frispråkiga, de säger vad de vill säga och de funderar inte på vad som kan tänkas vara 

”rätt” eller ”fel” (åtminstone inte i förhållande till hur en vuxen funderar kring rätt och fel). 

Vid intervjuer finns också möjlighet till följdfrågor, om något skulle anses vara oklart, något 

som inte alls är möjligt i samma utsträckning vid metoder likt enkäter eller observationer. 

Komponenterna är många till varför intervjuer var det givna metodvalet för aktuell studie. 

          Bell nämner även hon de fördelar som nyss nämnts, främst i förhållande till enkät som 

metod, och hon ser flexibilitet i intervjuarbetet som ett nyckelord. ”En skicklig intervjuare kan 

följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en 

enkät. Hur en respons avges (tonfall, mimik och pauser) kan ge information som ett skriftligt 

svar inte avslöjar. Svaren på enkätfrågor måste tas för vad de är, men i en intervju kan man 

komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och fördjupas” (2006, s. 158). Med mantrat 

”möjligheterna med intervjun som metod är betydligt fler än begränsningarna”, kan mycket 

vara vunnet i denna intervjustudie.  

          De tre aspekterna av det teoretiska begreppet ”förhållningssätt” synliggjordes under 

intervjuerna, både med hjälp av de i förväg formulerade frågorna, ställda av mig som 

intervjuare, men också tack vare barnens egna utsagor, helt fria från ”påverkan” (det vill säga, 

utan att ge direkta ”svar på en, av mig, ställd fråga”). Intervjuerna har således utförts med 

hjälp av dessa tre aspekter, för att tjäna studiens huvudsakliga syfte. Och ett resultat har, med 

grund i detta, kunnat urskiljas. Dessa teoretiska resonemang gällande de tre aspekterna har lett 

fram till att ge intervjuerna en tydlig struktur, och då det inspelade materialet analyserats har 

”förhållningssätt” som teoretiskt begrepp använts som ett viktigt analyseringsredskap. De tre 

aspekterna har därför utgjort stora delar av studiens teoretiska grund, på vilken underlaget för 

intervjuerna utarbetades. 

4.2 Intervju som metod 
I arbete med intervjuer finns det, enligt Lantz (2013) tre allmänna krav på användbarhet, 

oavsett intervjutyp (eller, egentligen, oavsett datainsamlingsmetod). Det första kravet handlar 

om reliabilitet, det vill säga att metodens resultat är tillförlitliga. Det andra kravet, om 
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validitet, betonar att resultaten också måste vara giltiga. Dessa två begrepp, reliabilitet och 

validitet, används för att mäta intervjuns värde och hur användbara resultaten faktiskt är. 

Föreliggande studie ämnar stärka denna reliabilitet och validitet i den mån att deltagande barn 

fria från påverkan (men med medvetandehöjande faktorer i form av ställda frågor och 

”populärkulturella bilder”), delat med sig av tankar och känslor om populärkulturella 

fenomen. De bilder som intervjuerna delvis utgått från finns presenterade som bilaga (se 

Bilaga 8.3), och varje intervju samt dess inspelningslängd har redovisats i bifogad tabell (se 

Bilaga 8.2). De nyss nämnda bilderna beskrivs närmare under avsnittet Genomförande och 

tabellen över deltagande barn nämns vidare under Resultat. Då intervjuerna spelats in, har 

transkriberingen av dessa kunnat göras med precision, och all insamlad data har i hög grad 

redovisats precis så som barnen uttryckte sig. Skratt, kroppsspråk och liknande barnen gav 

uttryck för under intervjusituationen registrerades, och kunde därigenom förstärka de 

tolkningar som i slutändan kunde göras av intervjuernas resultat. Det tredje och sista kravet 

gällande intervjuers användbarhet berör slutsatserna som dras av intervjun, slutsatser som 

andra kritiskt ska kunna granska. Således är dessa tre krav något som hela tiden måste finnas 

närvarande vid intervjuarbetet, och de fungerar som något att förhålla sig till för den med 

syfte att undersöka ett ”problem” (a.a., s. 15).  

          Lantz (a.a., s. 21) redovisar fortsättningsvis en slags definition av begreppet intervju, då 

hon menar att den kan beskrivas som en samspelssituation mellan minst två personer, där 

rollerna sinsemellan är olika och inte jämställda. En person frågar, den andra svarar. Detta 

samspel ska bygga på frivillighet, och det som allra främst ska analyseras är hur 

kommunikationen mellan den tillfrågade och intervjuare ter sig. 

          Bell (2006, s. 161-162) betonar ”att en intervju är något mer än ett givande samtal”. 

Den som ämnar undersöka är i behov av att få fram information, och för att detta ska kunna 

ske behövs en sådan pass bra utarbetad metod (i detta fall, intervjuande av barn) att 

användbara data ska kunna erhållas. Trost (2010, s. 54) är inne på samma spår, då han belyser 

problematiken i att jämföra intervjun med ett samtal; han hävdar att en intervju ska vara 

välplanerad och tjäna ett syfte, till skillnad från ett ”vanligt” samtal. Just detta är viktigt att 

minnas vid all typ av arbete med intervjuer som undersökningsmetod – studiens syfte ska 

alltid finnas närvarande.   

          Bell (2006, s. 169) menar också att det kan finnas en svårighet i att sätta upp regler för 

hur intervjun ska fortlöpa och genomföras. Hon nämner ”sunt förnuft och vanliga 

umgängesregler” som ett stort steg på vägen mot en givande intervju. Det gäller att snabbt 

etablera en relation mellan den tillfrågade och intervjuaren, en relation som bygger på 
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ömsesidig respekt. Görs detta omgående kan det fungera som gynnande faktor i det fortsatta 

arbetet.  

            Avslutningsvis lyfter Bell (a.a., s. 168) risken för skevhet (”bias”) i en studie som 

något du som undersökare ständigt måste vara medveten om. Denna skevhet kan handla om 

att all litteratur (till bakgrundsredovisning av tidigare forskning, som exempel) som valts ut 

överensstämmer med det undersökaren själv anser och tror, eller att det språkbruk som 

används nyttjas till att, genom exempelvis ordval, leda läsaren till en viss tolkning av 

resultatet. Under ett arbete likt detta krävs därför ett kritiskt förhållningssätt till den egna 

praktiken, att vara på sin vakt gällande denna eventuella skevhet och ett ständigt 

ifrågasättande av det du själv tror, det du förstår eller anser dig förstå. Vad gäller min egen 

förförståelse (se tidigare avsnitt, Min förförståelse), handlar risken för skevhet i första hand 

om att barnen är välkända för mig och vice versa, och att jag utifrån det faktumet anpassar 

intervjuerna för att få fram specifika, ”önskvärda” resultat, med utgångspunkt i det jag sedan 

tidigare vet om barnen. En medvetenhet om att detta inte bör ske, ökar därmed chansen för att 

undvika det. Se vidare i arbetets Diskussionsavsnitt.  

 

4.3 Den kvalitativa (barn)intervjun  
Då intervju valts som undersökningsmetod, är nästa steg att bestämma vilken typ av intervju 

som ska användas och som passar för ändamål och situation. Intervjuarbetet i denna studie har 

genomförts med barn, därför krävs inledningsvis en genomgång av denna, av flera författare 

ansedd som, ”speciella”, intervjutyp. En viktig punkt att vara medveten om vid barnintervjuer, 

är, enligt Løkken (1995, s. 109) att intervjuaren inte bara ska lägga vikt vid det barnet säger i 

form av uttalade ord, utan också synliggöra och fokusera på det barnet gör då denne besvarar 

en fråga. Det handlar främst om att uppfatta mångsidigheten i deras beteende, och att nå ett 

slags helhetsintryck, något som är viktigt gällande alla svarspersoner, men särskilt viktigt vid 

intervjuer med barn (a.a. s. 109).  

          Vilket tema studien har kan spela en stor roll för huruvida barn kan eller inte kan bidra 

med svar under intervjun (eller om de överhuvudtaget vill delta), och typen av tema är 

väsentligt för hur utkomsten av resultatet kan komma att se ut. Inom vissa områden är barns 

erfarenheter och åsikter många, inom andra betydligt färre. Baseras studien på det 

förstnämnda området är chansen större att intervjun kan fungera som den givande metod den i 

slutändan kan vara (a.a., s. 110). Ett ämne likt populärkultur, som barn möter varje dag, både i 

hem och förskola, är tänkt att kunna fungera som ett sådant område, där erfarenheterna och 
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åsikterna är omfattande och svaren därmed kan bli utvecklande, både för den intervjuande och 

den intervjuade.  

          Det kan, enligt Løkken (a.a., 111) vid barnintervjuer vara aktuellt att använda sig av 

hjälpmedel, i form av teckningar, leksaker och bilder för att i denna, för barnen, ovanliga 

situation, minska anspänning och ängslan, och därigenom göra barnen mer svarsbenägna. 

Även Trost (2010, s. 59) menar att det vid tillfällen likt dessa till stor del handlar om att kunna 

motivera barnen – motivera dem till att svara och att försöka få dem att känna sig bekväma. 

Det är, fortsätter Trost, betydligt lättare att förstå en 30-årings föreställningsvärld än en 

sexårings (a.a., s. 59). Det finns således många utmaningar i att intervjua barn. I ett försök att 

minska anspänning och ängslan, och för att göra barnen mer svarsbenägna, användes under 

studiens intervjuer bilder på olika populärkulturella fenomen, som utgångspunkt för samtalen 

(se Bilaga 8.3).   

          Intervjun som metod i denna studie utgår från ett kvalitativt förhållningssätt. Det 

kvalitativa närmandet i en intervju bygger på att studien har olika samband som fokus, för att 

på så sätt kunna fånga helheten hos en företeelse (i detta fall, barns förhållningssätt till 

populärkultur), vilket kan beskrivas som ett holistiskt perspektiv (Løkken, s. 29). (Detta fokus 

på helheten är också grundläggande i den specifika barnintervjun, som tidigare nämnts). 

Fenomen studeras i sin ”rätta” miljö, vilket också är fallet med denna studie (barn och deras 

förhållningssätt undersöks i den, för barnen, naturliga miljön – förskolan), och det finns ett 

fokus på subjektiva upplevelser. Trost (2010, s. 25) förklarar ett utmärkande drag hos den 

kvalitativa intervjun, som att frågorna den intervjuande ställer är enkla och raka, och svaren 

som fås är komplexa och innehållsrika, vilket efter utförda intervjuer ger en källa rik på 

användbart material. Ur detta material kan du, med hjälp av hårt arbete (och en del tur), 

urskönja ”många intressanta skeenden, åsikter, mönster” (a.a., s. 25). Avslutningsvis är det 

kanske viktigaste med den kvalitativa undersökningen, enligt Løkken (1995), att 

undersökningens mål är att nå en slags förståelse för fenomenet, snarare än en förklaring. 

Detta stämmer väl överens med studien i fråga, då den utgått från hur barn förstår och 

förhåller sig till området populärkultur, snarare än att få ”korrekta” svar.  

 

4.4 Urvalsgrupp 
Intervjustudiens urvalsgrupp har identifierats utifrån vissa aspekter, med utgångspunkt i 

barnens trygghet och bekvämlighet. Då dessa intervjuer genomförts är det just barnen och 

deras situation som kommit första hand. Intervjuer är en relativt intim undersökningsmetod, 
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där personliga, ganska ingående frågor om den egna individen och dennes livsvärld kan 

förekomma. Med grund i detta har urvalet gjorts utifrån barn jag har någon form av koppling 

till, genom kontakter jag knutit under vikariat, VFU-perioder och dylikt. Detta för att, som 

nyss nämnts, barnen ska känna sig trygga och bekväma. Då vissa av frågorna handlar om 

barnens hem, ville jag veta hur dessa hemförhållanden såg ut, något jag omöjligt kan veta om 

jag inte träffat barnen tidigare. Således är det också för min bekvämlighet just dessa urval 

gjorts. De barn intervjuerna genomförts med har jag byggt upp ömsesidiga relationer till, både 

under den tid jag känt dem, men också under denna intervjustudie. Doverborg och Pramling 

Samuelsson benämner detta som ”det sociala kontraktet” (2000, s. 26-27), som bygger på det 

förtroende intervjuaren skapar mellan sig och barnet. De menar att pedagoger som intervjuar 

sina egna barn har en stor fördel, då det förtroendet i fall likt detta redan finns närvarande. 

Just det är den huvudsakliga anledningen till att detta urval gjorts. Vidare nämner Fast den 

sociala förgrundsfiguren Bourdieu (1993/2002, s. 608, refererad i Fast, 2007, s. 47) som 

menade att varje specifik intervju är en sorts social relation, och att denna relation är 

avgörande för hur intervjuns resultat kan komma att se ut. Viktigt att också belysa gällande 

faktumet att barnen är välkända av mig, och vice versa, är den fara detta kan innebära. Under 

intervjuernas förarbete, under utförandet av dessa och under analyserandet av intervjuernas 

resultat är det viktigt att ständigt medvetandegöra att detta faktum kan påverka arbetet (i en 

negativ bemärkelse). Barnen är i studien anonyma, men i och med att jag känner dem sedan 

tidigare, är det lätt hänt att arbetet påverkas av det jag redan vet om barnen, i form av 

livsvillkor, intressen och dylikt. Jag måste gå in i studien med ett öppet förhållningssätt (se 

tidigare avsnitt, Min förförståelse) gentemot de kunskaper och föreställningar jag kommer 

möta från barnen, trots det jag tror mig veta om dem sedan tidigare. För att studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet inte ska påverkas i negativ bemärkelse, krävs det att detta 

öppna förhållningssätt tillämpas genom hela arbetet.  

          Tiller (1988, refererad i Løkken, s. 109) menar att den språkliga förmåga barn besitter 

och hur pass utvecklad denna är, kan komma att bli avgörande för hur effektiv och värdefull 

barnintervjun är i förhållande till andra metoder. Detta är ytterligare en faktor till varför jag 

valt att intervjua barn jag redan känner, för att jag i stor utsträckning vet hur långt dessa barn 

kommit i sin (språkliga) utveckling. Åldrarna på barnen har därför varit 4-5 år, då jag med 

dessa barn vetat ungefär vart de står, rent språkligt. Frågor har kunnat utformas utifrån denna 

vetskap.  

          I fråga om hur många intervjuer som bör göras, menar Trost (2010, s. 143) att ”ganska 

få” till antalet vanligtvis är att föredra. Han hävdar att, oavsett om intervjun ämnar vara 
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kvalitativ eller kvantitativ, ska intervjuns kvalitet hamna i fokus. Vid kvalitativa intervjuer bör 

antalet intervjuer begränsas till mellan fyra och åtta, helt enkelt för att det insamlade 

materialet ska vara hanterligt – ”ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett 

flertal mindre väl utförda.” (a.a., s. 144). Samtidigt nämner han dock att barnintervjuer, som 

specifik genre, tenderar att bli korta (i jämförelse med ”vanliga” intervjuer), då barn ofta har 

svårt att under en längre tid sitta still och koncentrera sig (a.a., s. 59). Antalet barnintervjuer 

som kan behöva göras kan därför skilja sig från det antal som nyss nämnts.  

 

4.5 Genomförande  
Intervjuer har genomförts med nio olika barn på två olika förskolor, en kommunal och en 

privat, i två olika kommuner i mellersta Sverige. Kontakt togs med berörda förskolor och 

respektive vårdnadshavare, i form av utskickande av formulär till samtycke, där det 

förklarades vad arbetet handlar om och hur det insamlande materialet skulle behandlas och 

användas. I formuläret uttrycktes också en vilja att spela in intervjuerna, i form av 

röstupptagning.  

          För att konkretisera det breda och svårdefinierade begreppet populärkultur, utgick 

intervjuerna från ett antal bilder på olika populärkulturella företeelser och figurer, samt vissa 

fysiska figurer, som gosedjur och dylikt. Detta för att skapa ett tydligt fokus på vad 

populärkultur faktiskt kan innebära. Då material likt detta används är det stor risk för att 

barnen begränsas och enbart väljer att fokusera på de bilder som finns representerade. Därför 

valdes ett stort antal olika bilder, och framför allt olika typer av bilder. Bilderna har dels valts 

ut utifrån det som framkommit under bakgrundsavsnittet, dels genom att sondera massmedier 

för att se vilken typ av populärkultur som tydligt finns representerat just idag. Kategorierna 

blev många, för ett önskat brett omfång; populärkultur som tydligt är representerad idag, som 

var det för 10-20 år sedan, som aldrig blir ”omodern” (Astrid Lindgren och Walt Disney som 

främsta exempel), bland annat. Sett till presenterat bakgrundsavsnitt var det särskilt intressant 

att se till den globala aspekten, vilken gav ett bra argument till vilka bilder och figurer som 

skulle väljas.  

          Första frågan var densamma under samtliga intervjuer – ”Brukar du se på tv och film?”, 

och samtalet fortlöpte utifrån de svar som angavs. Om inga svar kom, fortsatte intervjuaren 

med utvecklande följdfrågor. Precis som det framkommit under metodavsnittets tidigare 

underrubriker, handlar den kvalitativa intervjun bland annat om att intervjuaren möter 

intervjusituationen med ett öppet förhållningssätt, med få, snarare än många, förbestämda 
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frågor. Detta var något som försökte följas, genom att endast ha (av intervjuaren 

framarbetade) ”önskade” samtalsämnen att förhålla oss till, snarare än strikta frågor. Dessa 

ämnen användes för att de tre, tidigare nämnda, aspekterna av det teoretiska begreppet 

”förhållningssätt” skulle kunna behandlas, men utan att för den sakens skull bli ledande i 

barnens tänkande och resonerande.  

          Med ett öppet och lyhört sinne ställdes följdfrågor till barnens utsagor och åsikter, allt 

för att skapa ett gott samtalsklimat och för att barnen skulle känna en vilja till att berätta om 

de populärkulturella fenomen de möter i sin vardag. Den kognitiva, den handlingsinriktade 

och den emotionella aspekten av ”att förhålla sig till”, som till stor del skapar arbetets 

teoretiska grund, var hela tiden närvarande under intervjuerna, se vidare i Analys.   

 

4.6 Forskningsetiska överväganden i förhållande till metodval 
Vid undersökningsmetoder i allmänhet, och intervjuer i synnerhet, finns det etiska riktlinjer 

till vilka den undersökande måste förhålla sig till. Bell (2006, s. 157) menar att dessa riktlinjer 

ska vara kända för den undersökande innan planeringsarbetet av intervjuer kommit för långt, 

eftersom medgivande och samtycke från intervjupersonen är ett måste för att intervjun ens ska 

gå att genomföra. De etiska aspekterna för denna studie grundas i fyra huvudkrav, uppställda 

av Vetenskapsrådet och dess forskningsetiska principer (2002), gällande forskning där 

människor är involverade. Alla krav har med noggrannhet följts i arbetet med studiens 

intervjuer. De fyra kraven är följande: 

– ”Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

– Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

– Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av den. 

– Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  

          Då denna studie bygger på barnintervjuer, krävs ett någorlunda annorlunda 

tillvägagångssätt vad gäller etik. Eftersom intervjupersonerna ej fyllt 18 år, är det i första hand 

barnets vårdnadshavare som måste ge sitt medgivande till att dessa intervjuer ska få 

genomföras, varför de ska genomföras och på vilka premisser de är tänkta att genomföras. Att 
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också barnen måste ge sitt medgivande, trots att det är vårdnadshavare som formellt 

samtycker till intervjun, får inte heller det glömmas bort. Deltagande barn ska i så stor 

utsträckning som möjligt informeras om studien och dess syfte – och om barnet då förstår 

syftet och väljer att motsätta sig deltagande, måste detta respekteras, trots vårdnadshavares 

samtycke (vilket också blev fallet med att av barnen som var tänkt att deltaga i studien).  

          Som ansvarig för intervjun, krävs det att du innan intervjun förklarat för respondenterna 

vad den ska handla om, varför just denna respondent är intressant att intervjua, vilka sorters 

frågor som ska ställas samt vad det insamlade materialet ska komma att användas till (Bell, 

2006, s. 157). Det är viktigt att detta förmedlas innan intervjun, för att undvika att 

respondenten eventuellt väljer att avbryta intervjun eller att denne, efter intervjun, meddelar 

att materialet inte får användas. Allt detta görs för att synlig-och tydliggöra respondentens 

rättigheter för en situation likt denna. Dessa rättigheter måste alltid beaktas och 

medvetandegöras för alla inblandade (a.a., s. 158).    

          För att inte missa något av vad som sägs under dessa intervjuer ska ljudinspelning ske, 

vilket gör det extra viktigt att noggrant beskriva, både för barnen och för vårdnadshavare, hur 

och till vad denna inspelning ska användas. 

 

5 Resultat 
Av de tio intervjuer som var tänkta att genomföras, valde ett barn att inte deltaga. Då detta 

självklart ska respekteras, blev antalet intervjuer därför nio, med barn där åldrarna var mellan 

fyra och fem år. Dessa intervjuer kommer hädanefter benämnas med nummer 1 till och med 9 

(Barn 1, Barn 2 och så vidare), för att inte skapa förvirring kring vilka av barnen som menade 

en sak, medan andra menade något annat. De nio barnen är helt anonyma, därav 

benämningarna. Avsnittets underrubriker har framställts dels utifrån den information som 

samlats in under intervjuerna, dels utifrån de fakta från undersökningar och dylikt, som 

presenterats i arbetets tidigare bakgrundsavsnitt. Deltagande barn har sammanställts i en 

tabell, som visar hur lång varje intervju varit (i form av inspelningslängd), samt hur lång den 

sammanlagda inspelningslängden varit. Detta för att tydliggöra att alla barn på ett eller annat 

sätt bidragit till de resultat som framarbetats, och i hur stor utsträckning de gjort detta. 

Tabellen styrker också att det inte endast är ett fåtal barn vars utsagor skapat studiens resultat, 

och det går att utifrån dessa faktorer stärka resultatens validitet och reliabilitet.  

          De frågeställningar och teoretiska utgångspunkter som redovisats tidigare har också de 

spelat en betydande roll i utformandet av resultatavsnittet, då dessa frågor och teorier 
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genomsyrat stora delar av förarbetet (i form av Tidigare forskning) samt hela utförandet av 

studiens intervjuer.  

 

5.1 Förskolebarn och den omgivande populärkulturen (tv- och filmvanor) 
Samtliga barn som intervjuats har angett att film och tv är ett naturligt inslag i deras vardag, 

och att de hemma spenderar (varierande mängder) tid med detta. På frågan om hur mycket de 

får se på tv, är svaren olika. Två barn (Barn 1 och 3) menar att de får se på tv hur mycket de 

vill, andra får se ”ibland” (Barn 7), medan andra mest tittar på tv då föräldrarna gör annat, 

som att förbereda måltider (Barn 5). Vidare säger Barn 2 att hen får se på tv när som helst, 

men att begränsningen är att tv-tittandet inte får pågå hela dagen. Vilka begränsningar som 

finns är något som också Barn 5 är medveten om – filmer som har 7-eller 11-årsgräns får inte 

ses. 

          Fjärrkontrollen till tv:n är något som Barn 2 tydligt behärskar; hen vet vilka knappar 

som ska tryckas på för att komma till en viss barnkanal. Detta barn är relativt självgående i 

sina val av tv-program eller film, andra väljer genom att peka på den önskade filmen för att 

sedan få hjälp av förälder för att starta den (Barn 4), eller att av förälder få höra vilka 

filmalternativ som finns, för att sedan välja utifrån de alternativen (Barn 7).  

          Det framkommer också att det inte bara är i hemmet som konsumtion av populärkultur 

sker, Barn 3 och 7 anger att de vid flertalet tillfällen besökt biografer, upplevelser de beskriver 

som ”häftiga”. Vardagsrummet i hemmet byts i vissa fall ut mot biostolen, och barn möter 

därigenom film och dylikt på flera olika platser (se vidare i avsnitt Förskolebarnet som 

konsument av populärkultur).  

 

5.1.1 Förskolebarns agerande utifrån populärkulturella fenomen 
För att komma åt den handlingsinriktade aspekten av det teoretiska begreppet 

”förhållningssätt”, ställdes frågor om barnens lek utifrån den populärkultur de möter. En fråga 

som ”Brukar ni leka något ni sett på film?”, bidrog till följande svar och utsagor från barnen:  

Barn 1 menar att hen brukar leka ”smurfarna och let it go”, vilket krävde en följdfråga; ”Let it 

go, vad är det för något?”, där svaret blev ”något som alla tycker om”. Senare under intervjun 

visade det sig att ”let it go” är en titel på ledmotivet i Disneys film ”Frost”. Samma barn 

brukar också leka My Little Pony (det finns på förskolan leksakshästar, pinnar med 

hästhuvud, som går att ”rida” på).  
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          Flera av de intervjuade barnen nämner att de ibland klär ut sig till olika 

populärkulturella figurer, för att leka det de sett i de filmer dessa figurer är verksamma, och 

Barn 4 förklarar att hen brukar klä ut sig till Spindelmannen för att ”slåss” med sin bror som 

klätt ut sig till Hulken.  

          Barn 7 hävdar att hen inte direkt leker något som setts på film, men att hen, tillsammans 

med sin syster brukar hoppa och dansa i soffan då musiken i filmernas eftertexter börjar spela, 

för att de båda två tycker mycket om musik, och för att denna specifika situation då öppnar 

upp för möjligheten till dans.  

          Utifrån de bilder som användes under intervjuerna, associerar Barn 2 dessa till sådant 

som finns på förskolan och som de (förskolans barn) i den fria leken brukar leka med; ”My 

Little Pony har jag sett. Och så har vi LEGO! Och dockor. Och bilar. Och dinosaurier.” 

Många av de leksaker som samtliga barn leker med, både i hem och på förskola, har sitt 

ursprung i olika filmer och tv-program, vilket också framgår ur det som hittills nämnts.  

          För att få barnen att tänka i banor kring vad de brukar leka, och för att försöka 

synliggöra vilka sorters lekar detta är, nämndes av intervjuaren leken ”Röda, vita rosen” som 

utspelas i Astrid Lindgrens ”Kalle Blomqvist”, där andemeningen är att ett lag ska finna ett 

specifikt föremål som ett annat lag har gömt. Då detta förklarats för barnen, blev det aningen 

lättare att associera till de egna lekarna. ”Jaha, som hunden och benet!”, utbrast Barn 2 efter 

förklaringen av ”Röda, vita rosen” (Hunden och benet, en lek där någon ska gömma ett ben 

bakom en kamrat, som en annan kamrat sedan ska försöka hitta). Detta Kalle Blomqvist-

exempel användes som hjälp, mest för att bidra till tankeverksamhet, i de fall det var tydligt 

att det tillfrågade barnet inte riktigt förstod den förstnämnda frågan.  

 

5.1.2 Hur tänker förskolebarn kring populärkulturella fenomen? 
De bilder som användes under intervjuerna (se bilaga 8.3) har, som tidigare nämnts, valts 

utifrån särskilda variabler. Merparten av bilderna kändes igen av barnen, och även om det 

främst var bilderna intervjuerna kom att handla om, valde barnen att ibland även tala om 

sådant som inte fanns representerat bland dessa bilder. Redovisningen av hur barn tänker 

kring populärkulturella fenomen som finns i deras närhet utgör en stor del av detta arbete, då 

undersökningens hela syfte till stor del bygger på just detta. Barnen har, delvis utifrån 

bilderna, fritt talat om vad de tycker och tänker om populärkultur, vilket redovisas nedan. 

          De bilder på figurer och filmer barnen var mest angelägna att tala om var, i urval, 

Blixten McQueen, Frost, Bamse, Pippi Långstrump, Spindelmannen, Karlsson på taket, 
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Dumma Mej (innehållandes miniorerna), Smurfarna, Kalle Blomqvist och Landet för 

längesedan (innehållandes dinosaurien Lillefot). Bilderna representerar många olika fenomen, 

som det under intervjuerna på ett eller annat sätt uttryckts tankar om och kring.  

          Barn 1 pekar på Karlsson på taket och säger att propellern han har på ryggen gör så att 

han kan flyga. Flera barn konstaterar samma sak, och utifrån det konstaterandet ställdes 

följdfrågan ”Vad skulle du göra om du kunde flyga?”. Om så var fallet skulle Barn 3 flyga 

upp i rymden, ”till ett annat land”, men för att kunna göra det ”behövs såklart en rymddräkt”. 

Barn 5 skulle göra ”ett elakt bus”, genom att ta med en sten, flyga upp på grannens tak och 

slänga ned stenen i skorstenen, så att den fastnar och all rök kommer in i huset.  

          Då barnen valde att prata om Pippi Långstrump och Bamse, kom intervjuerna osökt in 

på hur starka de två figurerna är. Därför ställdes frågan ”Om du var så stark – vad skulle du 

göra då?”. Barn 9 visade tydligt sin empatiska förmåga då hen sa att hen i besittning av en 

sådan styrka skulle bryta av ett tjockt träd för att rädda katten som var fast på toppen, eller för 

att hjälpa en gubbe som går från klippa till klippa, genom att lägga ut en stor stock att gå på. 

Samma barn menade att Bamse är så pass stark att han kan bära hela huset, även om vi satt i 

det. Med Barn 6 diskuterades det vem av Pippi och Bamse (efter att han ätit dunderhonung) 

som skulle vinna i en brottningsmatch.   

          ”Blixten McQueen – en talande bil”. Då detta diskuterades resulterade det i 

diskussioner om barnens bilar kunde prata, men samtliga var medvetna om att Blixten kan 

prata enbart för att han finns på film – riktiga bilar kan inte prata (men de kan, som Barn 7 

uttryckte det, ”prutta”, syftandes på motorns ljud då bilen startas eller ljudet som uppstår då 

bensinen är slut).  

          Barn 5 såg en bild av Stålmannen och sade att ”det där märket har jag på mina 

strumpor!”. Igenkänning av märken och figurer, tagna ur sitt sammanhang för att sedan sättas 

in i något de själva kan relatera till, var något som också märktes från Barn 2, då hen utbrast 

att ”den där bilden har jag sett när Blixten McQueen börjar!” (och pekade på bilden 

föreställandes Disneys logga). Barnens medvetenhet om varumärken och liknande, märktes 

tydligt, den korta tiden jag spenderade med dem till trots. Barn 2 kopplade dessutom 

miniorerna till veckodagen fredag – ”Den har jag hemma! Det är bara på fredagar”, vilket 

förstods som att den film där dessa figurer finns representerade, Dumma mej, vanligtvis ses 

på just fredagar.  

          Då en bild på Nintendos spelkonsol Game Boy visades, var det knappt några barn som 

kände igen föremålet. Det kan sägas vara en föregångare till dagens tv-spel, men under en av 

intervjuerna associerade Barn 9 bilden till en så kallad baby monitor (min anmärkning) – hen 
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förklarade det som att ”om barnen skriker, då måste man höra det”. Game Boy har spelat en 

viktig roll i populärkulturen och för dess utveckling och spridning, från USA via Japan, vidare 

till Europa (se avsnitt ”Den globala byn” – populärkulturen och dess globalitet), men det var 

för samtliga barn ett okänt fenomen.  

 

5.1.2.1 Tänker förskolebarn på tv/ filmstunden som potentiellt 

lärandetillfälle? 
På frågan ”Tänker du att du kan lära dig något av att se på tv eller film?”, svarar merparten av 

barnen ”nej”. Vissa nej-svar är raka och bestämda, andra svar är mer eftertänksamma, men 

ändå i slutändan med samma svar – ”nej”. Barn 2 och 5 lyfter dock fram engelskan som något 

de både kan och vill lära sig genom att se på film eller tv. Barn 5 förklarar det som att ”det är 

roligt för man kan lära sig, om man inte vet att det finns ett språk som heter engelska”. Barn 2 

resonerar på ett likartat sätt, och menar att ”ja, då lär jag mig. Och nu ska vi sätta in massa nya 

filmer, så jag lär mig att prata engelska”.  

          En bild som lyftes under många av intervjuerna var bilden med LEGO. Då detta är ett 

sådant pass pedagogiskt material, ett material som bjuder in till lärande, ställdes frågan ”Vad 

är LEGO egentligen?”. Barn 5 svarade att ”det är ju ett byggnadsmaterial” och med andra 

barn uppstod samtal om vad det faktiskt går att lära sig med hjälp av dessa byggstenar – det 

går att bygga former, hus, ”och trappor kan man bygga” (Barn 5).   

5.1.3 Förskolebarns känslor inför populärkulturella fenomen 
Alla barn lyfter under intervjuerna fram flertalet favoritfilmer och favoritfigurer från den 

populärkulturella sfären. Varför det är just vissa specifika företeelser som tycks extra mycket 

om varierar, men en gemensam nämnare är humor. Då barnen får frågan ”Varför gillar du den 

figuren/filmen?”, är det vanligaste svaret ”för att den är rolig”. Humor kommer tydligt i första 

hand då de ska förklara varför de gillar något, sådant som får barnen att skratta blir i och med 

det också populärt. Smurfarna är roliga för att de pratar roligt och miniorerna (karaktärer i 

Dumma mej) är roliga då de bråkar med varandra, för att sedan bli vänner igen (Barn 5). En 

annan komponent till varför något tycks om är, enligt Barn 6, för att huvudkaraktärerna 

sjunger – filmer som Frost och Pocahontas är hens favoriter för att hen, precis som 

karaktärerna i filmerna, tycker om att sjunga. En igenkänningsfaktor, som innebär att dessa 

filmer är just detta barns favoriter.  
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          Barn 2 nämner specifikt Blixten McQueen som favoritfigur, med motiveringen att 

denna figur ”helt enkelt är bäst för mig”. Även Bamse är omtyckt hos samma barn, för att han 

”kan göra saker”. Blixten fungerar som favorit också för Barn 4, som menar att det valet 

grundas i hens stora intresse för bilar. Detta barn vill också framhäva intresset för Hulken och 

Spindelmannen, två superhjältar som är ”bra vänner till varandra”. Hen menar att de två ”är 

snälla, men de slåss mot sådana som är dumma”, vilket resulterade i ett samtal om huruvida 

det är okej att slåss eller inte, även om någon är dum (som Hulkens och Spindelmannens 

fiender, enligt barnet, är).  

          Figurer som också vill lyftas fram som favoritfigurer av Barn 3 är My Little Pony, mest 

för att de är roliga men också för att de kan flyga. Hen berättar att deras drottning kan flyga, 

och att hon kan hjälpa sina kompisar till att också kunna flyga, om vilket barnet menar att ”de 

samarbetar, det är bra”.  

          Barn 1 menar att det också finns läskiga moment i de filmer hen vanligtvis ser på, som 

Gargamel, den elaka smurfen och Vasstand, den arga dinosaurien i filmen Landet för 

längesedan. De läskiga momenten i den sistnämnda filmen vägs, enligt samma barn, upp av 

att det också finns snälla karaktärer (Lillefot och ”sköldpaddan”). Barn 5 nämner också denna 

Gargamel som en elak figur, för att den vill ta något som egentligen tillhör smurfarna. Men 

Gargamel är också smart, eftersom han gillrar fällor i vilka han vill fånga smurfarna. Barn 5, 

som sett detta på film, menar att tillfångatagandet sker i ”en sån här riktig djurfångarpåse!”.   

          Barn 6 visar en ansats till att sätta sig in i karaktärers tankar och hur de känner, då hen 

pratar om en specifik scen i Pocahontas, en scen där jägaren riktar sitt gevär mot en av 

filmens karaktärer, men till slut väljer att inte skjuta. Varför skjuter han inte? var en fråga som 

då uppkom, som av barnet besvarades som att ”han inte ville, för han är snäll”. Detta barn 

sätter sig, utifrån detta exempel, tydligt in i karaktärers känslor då hen ser på film.  

 

5.2 Förskolebarnet som konsument av populärkultur 
För att få information om hur barn kan komma i kontakt med leksaker och filmer, ställdes 

frågan ”Hur vet du vilka leksaker och filmer du vill ha?” följt av frågor, om det ansågs vara 

”nödvändigt”, där olika förslag presenterades – ser du dem på tv, hittar du dem i 

leksakskataloger, i affärer? och så vidare. Barnens svar var varierande, Barn 1 menade att 

”tv:n säger vad jag vill ha… Där finns massa saker”, där tv-reklam och filmer åsyftas, medan 

Barn 8 hävdar att det främst är affären som fungerar som arena på vilken hen kommer i 

kontakt med leksaker och filmer. Barn 4 ger ett specifikt köpcenter som exempel på vart 
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leksaker brukar inhandlas i deras familj och kopplar bilden av Blixten McQueen till något 

som setts i detta specifika köpcenter. Ytterligare en plats där leksaker ibland inhandlas är, 

enligt Barn 7, på loppmarknader.  

          Barn 2 menar att det främst är i hemmet hen kommer i kontakt med saker hen vill ha, 

såsom en såg – eftersom det är en sådan som pappan har. Hen vill ha sådant som ligger nära 

till hands, som redan är känt för barnet. Barn 3 nämner leksakskataloger som det forum där 

hen kommer i kontakt med leksaker av olika slag – hen förklarar det som att ”jag tittar bara 

fem gånger och hittar något jag gillar. Då säger jag till mamma vad jag vill ha”. 

          Barnens svar på hur de vet vilka leksaker och filmer de vill ha är, som tidigare nämnts, 

varierande. Många olika forum och arenor är representerade – leksakskataloger, tv-reklam, 

affärer (och köpcenter) och hemmiljön fungerar alla som platser där barnen kommer i kontakt 

med konsumtion.  

 

6 Analys  

6. 1 ”Tv:n säger vad jag vill ha” – barnet som konsument 
Platserna på vilka barn konsumerar populärkultur är, framgår det av intervjuerna, många. 

Barn ser på filmer hemma i tv-soffan och på biografer, de köper leksaker i affärer och på 

loppmarknader. Då barnen blir tillfrågade hur de vet att de vill ha specifika leksaker, är svaren 

ganska väntade (utifrån egna förutfattade meningar och utifrån det som redovisats i Tidigare 

forskning). De ser leksaker i kataloger, de säger till sina föräldrar vilken leksak de önskar sig, 

de ser sådant som en familjemedlem har och vill sedan ha samma sak. Att tv-reklam är ett 

forum där barn kommer i kontakt med leksaker är föga oväntat, men formuleringen ett barn 

använder sig av – ”tv:n säger vad jag vill ha”, får tv:n och dess reklam att framstå som väldigt 

mäktig i barns liv. Precis som tidigare presenterats i arbetets bakgrundsavsnitt (Barnet som 

konsument av populärkultur), så riktas tv-reklam mer och mer direkt mot barn, eftersom 

medvetenheten kring barns roll i familjers beslutsfattande blir allt större. Reklamföretag har 

haft lång tid på sig att förfina sin teknik för hur de bäst når ut till barn. Människor anpassar sig 

till de ständiga tekniska och samhälleliga förändringarna, och reklamen anpassar sig i sin tur 

till människan och dennes ”behov” (behov som ofta är berättigade, men som också, i 

ärlighetens namn, ofta får anses vara helt onödiga). Det är en cirkel som till slut resulterar i 

konsumtion. Vi konsumerar mer än någonsin, mycket tack vare (eller på grund av) tv:n och 

dess förmåga att kunna uttrycka sig.  
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6. 2 Barns empatiska förmåga och deras tankar om populärkulturella 
fenomen 
Under några av intervjuerna visade barn upp en empatisk förmåga, då de bland annat tydligt 

satte sig in i hur olika karaktärer känner sig i specifika situationer i filmer eller uttryckte att 

de, om de skulle besitta någon form av ”superkraft”, i första hand skulle hjälpa andra som på 

olika sätt hamnat i olustiga situationer. Detta innan de hade gjort sådant som (endast) hade 

gynnat dem själva. Att resten av barnen inte nämnde något liknande, betyder självklart inte att 

de inte besitter någon empatisk förmåga – det talades helt enkelt under dessa intervjuer om 

andra ämnen. Det beror också mycket på vilka erfarenheter barnen har med sig – ett av barnen 

nämnde att det första hen ville göra om hen skulle vara lika stark som Bamse, skulle vara att 

rädda en katt som satt fast i trädet. Med stor sannolikhet är en situation likt denna något detta 

barn upplevt tidigare, antingen i det verkliga livet eller i en (populärkulturell?) berättelse, och 

att det därför låg nära till hands att uttrycka just det svaret. Ett av barnen återgav en specifik 

scen i filmen Pocahontas, där jägaren riktar sitt vapen mot en av filmens karaktärer, men i 

slutändan väljer att inte skjuta, för att han, enligt barnet, inte ville för att han är snäll. Hur 

detta barn förstår situationen förklaras till viss del genom det hen säger, men på vilka 

premisser situationen förstås, om det grundas i egna erfarenheter eller liknande, är svårt att 

sätta fingret på. 

          Då barnen under intervjuerna utifrån frågor om olika figurer fick sätta sig in i ”hur det 

skulle vara att kunna flyga”, ”att vara jättestark” och liknande, visar de prov på innovativitet 

och uppfinningsrikedom, och de tog sannerligen till sig de möjligheter som öppnas om dessa 

egenskaper skulle vara ”riktiga”.   

          Samtliga intervjuer och respektive förlopp blev relativt olika, vilket gav studien en stor 

spridning gällande resultat. Även om de bilder som användes var desamma under samtliga 

intervjuer, blev intervjuerna aldrig likadana – ett barn kan uppfatta en företeelse på ett helt 

annat sätt jämfört med ett annat barn, det beror helt på vilken inställning och med vilka 

erfarenheter de går in i intervjun med, precis som behandlats i tidigare avsnitt (se Min 

förförståelse samt Barn och tv/film).  

 

6. 3 Distinktion mellan fiktion och verklighet 

Det finns i intervjuerna många indikatorer på att barn tydligt kan skilja på vad i filmer som är 

fiktion och vad som är verklighet. Att Blixten McQueen är en talande bil är något som hör 
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hemma i filmvärlden – riktiga bilar kan inte tala (så som ”tala” vanligtvis definieras), vilket 

barnen är medvetna om. Värt att belysa är dock att ett av barnen uttryckte att hennes bilmotor 

”talar”, syftandes på motorns ljud då bilen startar eller på lätet som uppstår då bensinen är 

slut. Hen vet att Blixten är fiktiv, men kopplar ändå Blixtens talförmåga till ljuden den egna 

bilen framkallar. Då diskussioner uppkom om exempelvis miniorerna (små, ettriga gula 

figurer), vilka är aningen svåra att definiera gällande vad de egentligen är för något, kunde vi 

tillsammans konstatera att de åtminstone inte är människor. Dessa miniorer talar också ett 

språk som kan vara svårt att både höra och framför allt förstå, och då detta kom på tal, var det 

tydligt att språket inte var svenska. Det kanske rentav är ett påhittat språk. I vissa fall var 

distinktionen mellan fiktion och verklighet aningen vag, men tack vare diskussioner barn och 

intervjuare emellan kunde denna vaghet i flera fall klarnas upp. Att barn kan skilja på fiktion 

och verklighet gör att de kan skapa en viss distans till det de möter från den populärkulturella 

sfären. Många filmer och program är korrekta, kanske rentav bildande, som behandlats 

tidigare, men vissa kan också ge felaktiga bilder av fenomen och därigenom skapa inkorrekta 

uppfattningar, även om vad som är rätt och fel inte är min sak att säga, och att ”rätt eller fel?” 

ofta naturligtvis är en definitionsfråga, beroende på vem som tillfrågas.  

6.	  4	  Analys	  utifrån	  teoretiska	  utgångspunkter	  	  

Det sociokulturella perspektivet, och de tankar som ligger till grund för perspektivet, går att 

anamma på aktuell studie främst i form av att tv:n, olika filmer och innehållande figurer 

fungerar som medierande redskap. Tv och film förmedlar uttryck, uttryck som blir till intryck 

och som i sin tur blir till upplevelser och erfarenheter. Barn lär, enligt det som framkommit 

under presenterat bakgrundsavsnitt och, till viss del, under intervjuer, då de ser på tv och film. 

Många av de intervjuade barnen tycks omedvetna om att ett lärande faktiskt kan ske då de ser 

på tv eller film, medan andra tydligt vet att dessa medier ger goda möjligheter till att, bland 

annat, lära sig engelska. Att barn lär i interaktion med andra är fastställt sedan tidigare, men 

att de gör det med populärkulturen som grund är svårt att finna några belägg för utifrån 

studiens intervjuer samt de resultat som ur dessa intervjuer frambringats. Däremot är det, som 

just nämnts, tydligt att några av barnen är medvetna om att tv och film är något de kan lära sig 

från. Att Persson benämner tecknade filmer som ”undervisningsmaskiner” stämmer väl 

överens med det som framkommit under intervjuerna, precis som att tv och film då kan ses 

som viktiga medierande redskap. Sett ur detta går det att använda det sociokulturella 

perspektivet på lärande som ett teoretiskt verktyg för att förstå studiens resultat, främst 

gällande tv:n och filmens roll som förmedlare av lärande inslag.  
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          Vad gäller de tre aspekterna av det teoretiska begreppet av ”att förhålla sig till” 

populärkultur, vilka utgör studiens främsta teoretiska förankring, fanns en av dem (den 

handlingsinriktade aspekten) närvarande i klart mindre utsträckning än de två andra (den 

kognitiva och den emotionella aspekten). Hur barn tänker och känner inför populärkulturella 

fenomen var, i enlighet med studiens syfte, något som tydligt synliggjordes under 

intervjuerna. De tre aspekterna har genomsyrat studiens arbete, från tidig planering av dess 

upplägg, till planering och genomförande av intervjuer, för att avslutningsvis finnas med som 

analyseringsverktyg i efterarbetet med intervjuerna. Tack vare den teoretiska grunden har 

studien tydligt belyst barns tankar och känslor om vissa populärkulturella fenomen som finns 

representerade i deras vardag, delvis med grund i de bilder intervjuerna utgick ifrån. Att nå 

och synliggöra barns tankar och känslor, att få dem att prata fritt om sådant de vill (och kan) 

prata om, har varit intervjuernas huvudsakliga utmaning, något som, med facit i hand, lyckats 

relativt bra. Med utgångspunkt i den kognitiva, emotionella och, till viss del, 

handlingsinriktade aspekten, har barn delat med sig av tankar och känslor om sådant som 

ligger dem nära till hands och som finns närvarande i deras vardagliga liv. Studiens 

frågeställningar har därmed, mer eller mindre, besvarats. Svaren på dessa är inga definitiva 

sanningar, de ger (blott) en ansats till att skapa en förståelse för fenomenet populärkultur, 

precis som studiens metodavsnitt presenterar som den kvalitativa intervjuns huvudsakliga 

syfte – att nå en förståelse för ett fenomen, snarare än en förklaring.  

 

6. 5 Tv/ filmstunden som potentiellt lärandetillfälle – och engelskans 

betydelse 
Det framkommer att merparten av de nio intervjuade barnen inte tänker kring tv- och 

filmstunden som ett tillfälle där de kan lära sig något. Den huvudsakliga anledningen till att 

barnen ser på tv och film är för att de tycker det är roligt – humoristiska inslag väger tungt då 

barn ska välja vad de vill se. Två av barnen är dock högst medvetna om, specifikt, engelskan 

som något viktigt och något de anser sig vilja lära sig, bland annat med hjälp av tv och film. 

Med engelskan som ett av världens mest talade och utbredda språk, är det i dagens samhälle 

ett språk väl värt att kunna behärska. Av det som framkommit i tidigare presenterat 

bakgrundsavsnitt, är tv och film uttrycksformer genom vilka barn har ypperliga möjligheter 

att tillskansa sig lärdomar, även om detta är något många barn, av resultaten att döma, inte är 

medvetna om. Detta trots att de, som tidigare nämnts, är aktiva och selektiva då de sitter 

framför tv:n. De väljer vad de vill se, ofta får de se precis vad de vill, ibland med vissa 
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restriktioner, men dessa val grundas i väldigt stor utsträckning i vad de anser vara roligt, 

snarare än vad som kan bidra till lärande. 

          Tv och film har redan presenterats som nyttiga verktyg i barns lärande. Av de resultat 

från Fast att döma, bidrar (de medierande redskapen) tv och film till läs- och skrivutveckling. 

Undersökningar som gjorts visar att läsning i böcker och frekvensen av detta har minskat en 

aning sedan tv:n presenterades på marknaden. Men, det ena bör inte utesluta det andra – se 

vidare i efterföljande diskussionsavsnitt.  

          Avslutningsvis går det att, med utgångspunkt i de svar och utsagor som uttryckts av 

deltagande barn, härleda dessa till en slags samhällelig normativitet. Utifrån denna studie, 

som trots att den genomförts med relativt få barn, går det att finna indikationer på att barnen 

uttrycker svar som stärker vissa (konstruerade) normer. Ett exempel på detta är att det tydligt 

är känt för barnen att de förväntas vara snälla, att de, om de kan, skulle hjälpa andra om dessa 

andra är i behov av hjälp. Att visa en empatisk förmåga, som behandlats tidigare, är en 

värdefull förmåga, men är den också en förmåga ”konstruerad” av samhället? Barn blir tidigt 

(på förskolan) medvetna om att mycket av ”hur du är en bra kompis” (ett vanligt 

förekommande temaarbete i förskoleverksamhet) handlar om att vara snäll, något som de 

sedan ständigt blir påminda om. Att vara snäll, och att göra det som ”anses vara snällt” – att 

vara hjälpsam, att vara ”motsatsen till elak” och dylikt, är i stor utsträckning en 

grundförutsättning för välfungerande sociala utbyten, vilket barn också tydligt blir påminda 

om. Att detta, ur det som just hävdats, ska framstå som något negativt är självklart inte 

avsikten, men att barn i så pass ung ålder lär sig vad som är ”rätt”, är värt att belysa, enbart 

som tankeväckande och inte kritiserande. 

          En annan fråga vad gäller normativitet, vilken är intressant att belysa, är den som rör de 

könsstereotypa roller som anses finnas i dagens samhälle. Huruvida barnen uttrycker något 

som stärker eller motsäger sig dessa roller går, dessvärre, ej att behandla ingående i 

föreliggande studie, då deltagande barn varit helt anonyma, samt att det insamlade materialet 

som rör frågan varit för knapp för att kunna analysera i ljuset av normativa/icke normativa 

uppfattningar.  

 

7 Avslutande diskussion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur barn i förskoleåldern förhåller sig till den 

populärkultur som omger dem. Studiens syfte mynnade ut i kompletterande frågeställningar, 

baserade på tre teoretiska aspekter av begreppet ”förhållningssätt”; en kognitiv, en emotionell 
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och en handlingsinriktad aspekt. Att få ut en definitiv sanning av studiens syfte och 

frågeställningar har inte varit ändamålet med undersökningen – fokus har legat på att nå en 

förståelse för hur barn tycker och tänker om populärkultur, samt hur de upplever den, snarare 

än att få fram en förklaring. Att nå en slags sanning hade inte heller varit möjligt, då ”endast” 

nio barns intervjuats. Den empiri som samlats in är för ytlig för att en sådan sanning, om hur 

barn förhåller sig till populärkulturella fenomen, hade kunnat utarbetas (om detta, som 

nämnts, hade varit studiens syfte). Arbetets teoretiska del, i form av insamlande av material 

kring populärkulturell forskning, har kompletterats, sammanställts och exemplifierats i och 

med arbetets praktiska del, i form av intervjuer. Ur detta har ett resultat framställts, som sedan 

analyserats, delvis med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som sedermera fungerat som 

analysverktyg.  

 

7.1 Diskussion kring metodval            
I arbetets metodavsnitt argumenteras för varför just intervju valdes som metod för 

datainsamling. Att barn skulle ha mycket att dela med sig av vad gäller populärkultur 

konstaterades tidigt. Därför användes (kvalitativa) intervjuer, ett forum där barnens tankar 

verkligen lyfts fram. I förhållandet mellan studiens syfte och datainsamlingsmetod, har den 

information som presenterats i metodavsnittet, bland annat med urvalskriterier, varit till stor 

hjälp för att utforma en givande och trygg intervjumiljö. Då de barn som skulle intervjuas 

valdes utifrån kriteriet att det, från båda parter, barn och mig som intervjuare emellan, skulle 

finnas en koppling (genom vikariat och praktikperioder), gick insamlandet av samtycke från 

vårdnadshavare snabbt och enkelt. Att jag som undersökare kände barnen och, framför allt, att 

barnen kände mig förväntades gynna arbetet, vilket också blev fallet.  

          Populärkultur ligger barn oerhört nära till hands. I det högteknologiska samhälle vi idag 

lever, är tv och film numera fullt naturliga inslag, oavsett om de används som underhållning 

eller ”undervisningsmaskiner”. Vi, vuxna och barn, möter dessa inslag dagligen. Vetskapen 

om att barnen som intervjuades skulle ha mycket att uttrycka vad gäller populärkultur, 

tillsammans med det egna, ständigt växande, intresset för den populärkulturella sfären, 

fungerade som främsta anledningar till att utarbeta studiens titel, syfte och frågeställningar – 

studiens absoluta fundament. Att det, ur dessa intervjuer, insamlade materialet skulle vara 

användbart, var därför något som förväntades. De frågor som ställdes under intervjuerna 

ställdes med noggrannhet, bland annat genom att vid följdfrågor ge barnen många olika 

alternativ, för att på så sätt inte skapa uteslutande eller ledande vägar mot ”önskade” svar.    
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7.2 Kritisk medvetenhet gällande barns tv-vanor och genomförd studie 
Eftersom filmer och tv enligt denna studie kan bidra till barns lärande, och framför allt 

eftersom barn tar till sig sådant som sägs och görs i filmer och på tv, gäller det att som vuxen 

kritiskt granska vilka filmer och program barnen faktiskt ser på – att kunna vara öppen för alla 

de möjligheter som tv och film erbjuder, men att också kunna tillämpa ett kritiskt 

förhållningssätt till vad barnen ser på. Barn är selektiva då de ser på tv, de väljer vad de vill se 

– utan en uppmärksam vuxen kan dessa filmer eller program lätt hamna utanför vad som är 

”passande” och åldersadekvat. Detta stämmer också väl överens med det Persson nämner, att 

(tecknade) filmer kan och ska användas som det pedagogiska verktyg de faktiskt kan vara – 

om än med viss försiktighet. Detta kritiska förhållningssätt är något som också behövts 

tillämpas i mitt eget arbete, då studiens deltagande barn varit välkända för mig och vice versa. 

Jag har vetat mycket om dessa barns livsvillkor, intressen och egenskaper, men har försökt att 

ändå, precis som nämns i inledande avsnitt, Min förförståelse, angripa intervjutillfällena med 

ett öppet (och framför allt, kritiskt) förhållningssätt. Att jag, sedan tidigare, tillsammans med 

barnen skapat förhållanden, byggda på förståelse och ömsesidig respekt har, av resultat och 

min egen uppfattning att döma, bidragit till att föra studien framåt. Att jag varit medveten om 

vad vissa av barnen intresseras av, har absolut gjort att jag försökt närma mig dessa områden, 

men utan att för den sakens skull presentera ledande frågeställningar.  

 

7.3 Böcker som komplement till ”undervisningsmaskiner” i barns läs-och 

skrivinlärning 
Detta område har inte nämnvärt behandlats i genomförda intervjuer, men är ändå ett område 

värt att nudda vid. Precis som nämnts i föregående analysavsnitt, har läsning i böcker minskat 

en aning sedan tv:n introducerades på marknaden. Med allt som böcker ger oss, bör läsning av 

dessa inte bli lidande av att samhället blir alltmer digitaliserat. Böcker kommer förmodligen 

alltid leva kvar, trots de högteknologiska strömningar som idag breder ut sig allt mer. Vi 

anpassar oss till dessa strömningar, och tv och film är något som blir en allt mer naturlig del i 

våra liv, precis som Rönnberg nämner då hon hävdar att det idag inte är en fråga ”om barn alls 

ska titta på tv, utan snarare på vad och hur länge”. Detta är oundvikligt, och bör därför också 

utnyttjats. Några av de intervjuade barnen ser tv-och filmstunden som ett lärandetillfälle, 

samtidigt som barn på förskolan, av egna erfarenheter att döma, ständigt bekantar sig med 

olika typer av böcker. Även om vi gör denna anpassning till dagens samhälle, med det numera 

naturliga inslaget av teknologi, ska böcker och andra typer av textorienterande föremål för 
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den sakens skull inte glömmas bort. Naturligtvis ska tv och film ses som de 

undervisningsmaskiner de faktiskt kan vara, som lärandemedel, men de bör kanske allra 

främst fungera som komplement till andra textorienterande uttrycksformer, snarare än att 

utesluta dem. Ett ömsesidigt fungerande förhållande mellan dessa faktorer (tv/film och 

böcker/andra texter) är att föredra, för att för barnen skapa så pass gynnsamma 

lärandeförhållanden som möjligt.  

           

7.4 Populärkulturens roll i förskolans läroplan – och vice versa 
Ett område väl värt att belysa, även om det inte nämnvärt behandlats i aktuell studie, är 

populärkulturens roll i förskolans läroplan – och läroplanens roll i populärkulturen. 

Lpfö98/2010, det styrdokument alla verksamma inom förskola ska följa och förhålla sig till i 

sitt yrkesutövande, anger vid flertal tillfällen, genom olika formuleringar och skepnader, att 

populärkultur ska ha en plats i förskolans pedagogiska verksamhet. Det uttrycks bland annat 

att ”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande (…)” (Lpfö98/2010, s. 7), samt att ”Den pedagogiska verksamheten ska utgå från 

barns erfarenhetsvärldar” (a.a., s. 6). Barns erfarenhetsvärldar som, enligt det studien visar, till 

stor del kretsar kring populärkulturella fenomen. Blir det då, utifrån vad läroplanen lyfter fram 

och det som tidigare forskning visar (bland annat att populärkultur gynnar läs- och 

skrivinlärning), vår skyldighet att använda och ta till oss den populärkultur barngruppen 

konsumerar, och använda den som det pedagogiska verktyg den faktiskt kan vara? Mycket 

möjligt. I avsnittet Populärkultur som gynnande faktor vid läs- och skrivinlärning nämns en 

artikel där det hävdas att förskolans verksamhet ofta utformas utifrån personalens 

referensramar, snarare än barnens erfarenheter. Det finns, enligt samma artikel, en brist i att ta 

tillvara på barns erfarenhetsvärldar, något som läroplanen tydligt uttrycker ska göras. Det 

finns därmed en tydlig motsättning. Att döma av studiens framarbetade resultat är barn i hög 

grad medvetna om den populärkultur som omger dem, och den rådande populärkulturen (och 

populärkultur från tidigare) har och verkar ha haft en stor inverkan på dessa 

erfarenhetsvärldar, vilket också bör (och, att döma av det läroplanen uttrycker, till och med 

ska) tas hänsyn till och utnyttjas i verksamhetens utformande. Något som, vad det verkar, inte 

görs.  

          Det framstår dock som svårt att, utifrån aktuell studie, diskutera och tro sig komma 

fram till något sorts svar gällande hur populärkultur tar sig uttryck i förskolan och om den får 

möjlighet att göra detta, genom att enbart analysera utförda barnintervjuer. Huruvida 
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populärkulturen är en del av den pedagogiska verksamheten och om förskolans personal 

använder sig av barnens (populärkulturella) erfarenheter i utformandet av denna, är således 

svårt att finna klarhet i, bortsett från det som presenterats i behandlad artikel, och detta hade 

med stor sannolikhet varit mindre komplicerat att synliggöra om pedagoger på ett eller annat 

sätt hade involverats i studien. Trots att läroplanen och dess roll i populärkulturen (och vice 

versa) inte nämnvärt påverkat studiens resultat, är den, i och med den fundamentalt viktiga 

roll den faktiskt spelar i verksamheten, ändå viktig att lyfta till diskussion.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7.5 Fortsatt forskning 
Då tidigare studier inom området ”populärkultur i förskolan” i mångt och mycket behandlat 

pedagogers förhållningssätt, kan fortsatt forskning med fördel ta sin utgångspunkt i barnets 

perspektiv om samma fenomen, då detta är ett område som, bortsett från denna studie och den 

tidigare forskning som presenterats, inte behandlats i samma utsträckning. I och med aktuell 

studie har en ansats gjort till att utöka den information som finns gällande barnets 

förhållningssätt till de populärkulturella fenomen som omger dem, men då studien ämnat 

finna förståelser för ämnet, kan nästa steg därför bli att försöka finna några slags förklaringar 

till varför specifika förhållningssätt ser ut som de faktiskt gör. Om detta ska göras bör fler 

barn intervjuas (eller, som en kompletterande metod, också observeras), för att angripa 

området från fler håll. Då aktuell studie ”endast” involverat nio barn, har det därför inte gått 

att urskönja någon slags sanning vad gäller barns förhållningssätt. Men detta har inte heller, 

som tidigare nämnts, fungerat som studiens syfte.  

          Det skulle dessutom vara intressant att ytterligare studera den motsättning som faktiskt 

blir tydlig, mellan förskolans läroplan och den artikel som behandlats tidigare i arbetet, och 

det som hävdas i denna. Får populärkulturen den roll och det utrymme den kan – och ska – få 

i förskoleverksamheten? Kan verksamheten utgå från barns erfarenheter (vilket den ska) göra, 

utan att nudda vid populärkultur? Sett ur den vinkeln – utgår verksamheten från barns 

erfarenheter överhuvudtaget?  

 

7.6 Slutord 
Det uttrycks i förskolans läroplan att besittning av en ”Förmåga att kunna kommunicera, söka 

ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt.” (Lpfö98/2010, s. 6). Människan i allmänhet, 
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och barn i synnerhet, anpassar sig till de högteknologiska strömningar som ständigt för vår 

livsvärld framåt, idag snabbare än någonsin. De informationsflöden barn möter utgörs idag till 

stor del av populärkultur. De ser på tv och film hemma i soffan, de besöker biografer, de ser 

leksaker i kataloger och i reklamer, leksaker som de sedan köper i köpcentrets affärer eller på 

loppmarknad. Barn konsumerar, medvetet och omedvetet, dagligen. Ett av de intervjuade 

barnen hävdade att ”tv:n säger vad jag vill ha”, ett uttryck som visar hur dagens 

högteknologiska, konsumerande samhälle ser ut. Barn tar emot information, filmiska och tv-

mässiga uttryck blir till intryck som ger barn rika erfarenheter av den populärkulturella 

världen, vilka de sedan tar med sig ut i det vardagliga livet. Populärkulturen skapar 

erfarenheter, den undervisar, den skapar glädje. Den öppnar upp barns sinnen, den ger dem 

möjlighet till lärdomar, även om detta inte alltid är tydligt för barnen själva. Bamse med sin 

dunderhonung och Pippi med sin styrka ger barn möjligheter att tänka sig hur det skulle 

kännas att vara så stark – någon skulle hjälpa en katt som fastnat i ett träd, en annan skulle 

lyfta upp ett hus. Att sitta framför tv:n för mycket kan enligt forskning vara skadligt, men i 

förhållande till hur mycket den gett människan – hur skadlig är den? Nio barn har uttryckt 

sina tankar och känslor om tv och film, de två förgreningar inom populärkultur studien 

fokuserat på, och tankarna och känslorna präglas av glädje. Barn blir glada av att leka Hulken, 

de blir glada av att se på smurfarna, de blir glada av att prata om hur tokiga miniorerna är och 

de blir glada över att få känna sig som Pippi och Bamse känner sig. Att glädje till och inför 

populärkulturella fenomen blir till lärdomar, är jag, utifrån studiens planerande, 

genomförande och analyserande, helt övertygad om.  
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8 Bilagor 

8.1 Förfrågan om medgivande 
Följande formulär skickades ut till de intervjuade barnens vårdnadshavare, där de hade 
möjlighet att välja om de ville/inte ville att deras barn skulle delta i intervjuerna. Innan 
intervjuerna genomfördes tillfrågades naturligtvis också barnen om de ville delta i studien.  

Hej! 
Jag skriver just nu mitt examensarbete på Förskollärarprogrammet. Ämnet jag valt att 
behandla fokuserar på populärkultur (främst TV och film) samt hur barns 
förhållningssätt till denna populärkultur ser ut – i hur stor utsträckning de möter den, 
vilken typ av populärkultur de möter och framför allt, vad de tycker och tänker om 
den.  
       För att få reda på detta, behöver jag självklart prata med barn (eller, som jag väljer 
att kalla det i arbetet, intervjua barn), och jag frågar Er på X (namn på förskola, som i 
studien är anonym, redigerat i efterhand) om jag får prata en kort stund med just Era 
barn. Detta eftersom jag känner till barnen, och viktigare – barnen känner till mig, 
vilket jag hoppas bör göra samtalet ganska lättsamt.  
       Genomförandet kommer gå till på följande sätt: jag sitter och pratar med barnen 
och ställer några frågor, enkla sådana och absolut inga ”rätt-eller-fel”-frågor, eftersom 
syftet med mitt arbete enbart är att få reda på hur barn tycker och tänker om 
populärkultur. Vi kommer prata om leksaker, tv-vanor, filmfigurer och liknande och 
jag tror och hoppas att det kommer bli ett avslappnat samtal. För att inte missa något 
barnen säger behöver jag spela in samtalet (endast ljud, ingen bild), eftersom det som 
sägs kommer utgöra en viktig del i mitt arbete.  
       Då dessa samtal genomförts sammanställer jag detta i mitt arbete (barnen kommer 
vara helt anonyma, precis som förskolan) och i slutet av november ska jag 
förhoppningsvis ha ett färdigt examensarbete.  
       Om Ni väljer att ge ert medgivande till att jag får prata med Era barn en kort stund 
och spela in det som sägs, ber jag Er signera nedan. Gör Ni detta, ska jag självklart 
också fråga Era barn, om detta är något de vill delta i. Vill de inte det, är det självklart 
helt okej.  
 
Med vänliga hälsningar, 
David Gustafsson Doster 
 
 
  
Datum och underskrift,  
vårdnadshavare                                                    
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8.2	  Tabell	  över	  deltagande	  barn	  samt	  intervjuers	  inspelningslängd	  	  
	  

Barn 1 13,17 minuter 
Barn 2 19,55 minuter 
Barn 3 16,58 minuter 
Barn 4 17,10 minuter 
Barn 5 24,04 minuter 
Barn 6 13,45 minuter 
Barn 7 16,47 minuter 
Barn 8 16,50 minuter 
Barn 9 17,12 minuter 
Total 
inspelningslängd 

156 minuter, 58 
sekunder 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



43	  
	  

	  

8.3 Bilder som använts under intervjuer 

	  	   	  	   	  

	  	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  

Bildkälla: www.flickr.com  

Samtliga bilder är utvalda utifrån kriteriet ”Creative commons” och är därmed godkända att använda.  
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