
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
"Vi är skyldiga att vara 
intresserade av barnen" 

 

 

En kvalitativ studie om förskollärares användning av 
populärkultur i förskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS: Examensarbete för förskollärare, 15 hp 

PROGRAM: Förskollärarprogrammet 

FÖRFATTARE: Enya Schelin, Ulrika Kronberg 

HANDLEDARE: Maria Bybro 

EXAMINATOR: Karin Alnervik 

TERMIN: VT18 

 



   

 

 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY                                Examensarbete för förskollärare 15 hp 

School of Education and Communication             Förskollärarprogrammet  

              VT18 

SAMMANFATTNING 
_______________________________________________________ 

Enya Schelin, Ulrika Kronberg 

"Vi är skyldiga att vara intresserade av barnen" - En kvalitativ studie om 

förskollärares användning av populärkultur i förskolan. 

"It is our duty to be interested in the children" - A qualitive study of preschool 

teacher's use of popular culture.    

                       

                                                                              Antal sidor: 29 
______________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

I förskolans verksamhet har vi upplevt olika bemötanden av populärkultur. ¨'Ett exempel 

som skapade mycket diskussioner hos oss handlade om det pedagogiska 

undervisningsmaterialet Trulle och hur en förskollärare använde sig av det under en av 

våra verksamhetsförlagda utbildningar.  

Under en samling arbetade barngruppen och förskolläraren med bokstäver genom 

materialet Trulle. Barnens kroppsspråk tolkade vi som att de inte är intresserade och 

oengagerade under aktiviteten. Efter samlingen blev det fri lek och några av barnen 

började direkt prata om vilka olika Pokémon de hade bland sina samlarkort. Här 

framkom det att barnens intressen och erfarenheter av Pokémon inte värderas lika högt 

som förskollärarens erfarenheter av materialet Trulle. Förskolläraren använder sig av det 

som hen kände sig bekväm med istället för att fånga upp barnen i en lärandesituation 

genom att ta hjälp av Pokémon som de visade intresse för. Skolverket (2016a) skriver att 

förskolan inte tar tillvara på barnens tidigare kunskaper då förskolans personal inte 

betraktar barnens erfarenheter från till exempel datorspel, tv och film som en värdefull 

kunskap att ta tillvara på. Förskolan tenderar snarare att vara anpassad utefter personalens 

referensramar (Skolverket, 2016a). Detta lyfter Fast (2008) som skriver att pedagoger 

värderar sin egna populärkultur som de hade när de var barn eller den populärkultur deras 

egna barn hade högre och tar aktivt avstånd från barnens kultur på grund av sin egna 

okunskap i området. Författaren lyfter även att populärkulturens utveckling sker i en 

snabb takt som pedagogerna inte hinner med och detta kan medföra en negativ inställning 

till den nya populärkulturen. Dock skriver Skolverket (2016b) att verksamheten ska utgå 

från barnens intressen, motivation, erfarenheter och drivkraft att söka kunskap vilket 

barnen gör genom lek, sociala samspel, skapande och utforskande men även genom att 

samtala, iaktta och reflektera. Skolverket (2016a) menar att detta ska användas som 

verktyg för att fånga barnens intressen, vilket får oss att undra hur detta uppnås om inte 

förskolläraren tar in förskolebarnens kultur i förskolan. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Det grundläggande syftet med studien är att undersöka populärkulturens position och 

värde i förskolan samt hur förskollärare beskriver sin användning av populärkultur i 

verksamheten.  

Frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärarna att de använder populärkultur i förskolan? 

• Hur förhåller sig förskollärarna till populärkultur? 
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3. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs begreppen populärkultur och genus. Studiens teoretiska 

utgångspunkt och tidigare forskning inom problemområdet presenteras även.   

3.1 Populärkultur 

Populärkultur är ett begrepp som har många definitioner och stor omfattning. I denna 

studie kommer begreppet att omfatta film, barnlitteratur, musik, leksaker, tv- och 

dataspel samt tv-serier. Lindgren (2009) beskriver att definitionen av fenomenet 

populärkultur varierar från individ till individ utifrån erfarenheter och värderingar som 

individen har. Det kan innebära att det är något som är omtyckt av många men problemet 

med denna definition är att fastslå hur stort antal människor begreppet många innefattar. 

Detta gör det svårt att avgöra vilken kvalitet som krävs för att något ska klassas som 

populärkultur (Lindgren, 2009). Persson (2000) lyfter att populärkultur kan signalera 

både positiva och negativa egenskaper och kvaliteter beroende på vem som använder 

begreppet och i vilket sammanhang. Storey (2009) skriver att på grund av att 

populärkulturen ständigt förändras kan vissa saker vara inkluderade och exkluderade på 

samma gång. Han tar även upp att yttre faktorer så som miljö, ekonomi, samhälle, klass 

och politik kan påverka begreppet.   

3.2 Genus 

Genus är ett begrepp som används för att förstå och urskilja föreställningar, idéer och 

handlingar som tillsammans formar människors sociala kön (Genus, 2000). Norman 

(1996) beskriver genus som sociala och kulturella könskonstruktioner. Hon lyfter även 

att dessa konstruktioner förändras med tiden och påverkas av den sociala kontexten. 

Kåreland (2005) skriver att varje samhälle bygger en egen genusordning. Detta innebär 

att det finns tydliga avgränsningar mellan vad som anses kvinnligt respektive manligt och 

vilka beteenden som förknippas med dem. I likhet med Norman (1996) skriver även 

Kåreland (2005) att genus är någonting som är i ständig förändring och konstruktion i 

samspelet mellan omvärld och individ. Genom att ha ett genusperspektiv skapas en 

medvetenhet om hur föreställningar om manligt och kvinnligt öppnar eller begränsar hur 

barnen blir bemötta och behandlade i samhället (Kåreland, 2005).  

 



   

 

4 
 

3.3 Tidigare forskning 

Thavenius (2004) skriver att populärkulturen under de senaste decennierna har blivit allt 

vanligare utanför skolans väggar och behandlas mer och mer seriöst som ett centralt 

inslag i den västerländska kulturen. Fast (2007) belyser också denna roll som 

populärkulturen tagit men hon lyfter att barn under 2010-talet ofta möts av 

populärkulturellt material och aktiviteter redan i sina hem, exempelvis från filmer, 

leksaker och textorienterade aktiviteter. Detta gör populärkulturen till en vanligt 

förekommande faktor i förskolans verksamhet då barnen bär med sig sina intressen och 

populärkulturella erfarenheter till förskolan. Författaren lyfter även att barnens skrivande, 

läsande, berättande, klassificerande och argumenterande stöttas av en tillgång på 

populärkulturellt material så som tv, serier och leksaker. Det framgår också att barnen 

kan lära sig mycket i samband med sina populärkulturella intressen. De talar och 

diskuterar med sina kompisar genom att benämna olika karaktärer, former, färger, 

superkrafter med mera. Fast (2007) lyfter även att barnen ofta besitter mycket kunskap 

om den populärkultur som de är intresserade av, dels genom att titta i böcker eller 

kataloger och dels genom leksaker och filmer. Detta kan ses som en resurs för att ta 

tillvara barnens erfarenheter och intressen då barnen lär tillsammans, av varandra samt att 

de lär de vuxna. Fast (2009) belyser även att genom populärkulturen kan barn mötas 

oavsett bakgrund då fenomenet populärkultur blir en gemensam faktor som kan kännas 

igen och delas med varandra. 

Bergöö och Jönsson (2012) lyfter en mer restriktiv attityd till fenomenet populärkultur. 

Efter en incident i Norge där en femårig flicka sparkades till döds av en jämnårig drogs 

många paralleller mellan denna händelse och den då populära tv-serien Power Rangers. 

Författarna kopplar detta till föreställningen om att barn skulle må bättre av att skyddas 

från populärkulturella fenomen som kan uppfattas som våldsamma. Detta är vad 

Gustafsson och Arnberg (2013) beskriver som moralpanik. Moralpanik uppstår då ett 

nytt fenomen blir fort populärt bland barn och ungdomar samt utmanar det nuvarande 

samhällets normalitet. Detta skapar mycket negativitet då den äldre generationen inte har 

tillräckligt med kunskap om vad fenomenet handlar om och vare sig det är bra eller dåligt 

för barn och ungdomar. Författarna skriver att nya fenomen förknippas med den 

massproduktion av kulturella artefakter så som leksaker, serier och filmer. Detta ansågs 

vara en sämre kultur, lågkultur som förknippas med negativ kritik av den högra klassen, 

finkulturen. Moralpaniken har varit återkommande kring nya fenomen under 1990-talet 
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och har anpassat sig och lever vidare i dagens massmediesamhälle (Gustafsson och 

Arnberg, 2013).  

Henward (2015) och Karabon (2016) har i två separata studier undersökt hur 

förskollärare använder sig av populärkultur i amerikanska förskolor. Båda författarna 

lyfter att barnens populärkulturella intressen kan vara svårt att se som en resurs för 

barnens lärande. Barnens populärkulturella intressen ses inte som likvärdigt till det mer 

traditionella materialet utan ses som en distraktion i verksamheten. Författarna lyfter 

även att barnens intressen ger dem inflytande i verksamheten men enbart utifrån vad som 

lärarna anser är lämpligt. Detta innebär att vissa av barnens intressen värderas högre än 

andras vilket ger de vuxna makten över barnens intressen. Både Henward (2015) och 

Karabon (2016) skriver att pedagogernas engagemang och involvering i barnens 

intressen är väsentligt för barnen då de behöver stöd och sociala interaktioner under lek 

för att lära sig förmedla kulturella och sociala kunskaper. Lindö (2009) och Fox (2003) 

belyser att i samtal med barnen om innehållet i deras populärkulturella intressen kan 

barnens tankar och funderingar mötas och förståelse utvecklas. Fox (2003) lyfter även att 

genom dessa samtal skapas förståelse för innehålles innebörd och vilka konsekvenser 

dessa kan få.  

I likhet med Karabon (2016) och Henward (2015) belyser Lee (2012) svårigheter att 

involvera populärkultur i förskolan. Författaren skriver att förskollärare utgår ifrån de 

styrdokument och läroplaner som finns, vilka inte involvera populärkultur. Detta skapar 

inte utrymme för nya infallsvinklar i lärandet. Lee (2012) uttrycker att populärkultur 

skulle få en allt mer betydande roll i förskolan om begreppet integrerades i läroplanen.  

Sparrman (2006) lyfter populärkultur ur ett genusperspektiv. Författaren skriver även att 

människor har olika identiteter och några av dessa är genusidentiteter. Sparrman (2006) 

belyser att begreppet genus inte är något som vi föds till utan något som skapas eller blir 

till. Författaren beskriver att barn använder sig av populärkultur för att skapa mening på 

sitt eget liv och även för att konstruera sitt eget genus. Hon skriver att genom att 

ifrågasätta stereotypa könsroller och visa på hur de i det praktiska vardagslivet kan 

tilldelas många olika betydelser blir det möjligt att iscensätta ett förändringsarbete. 

3.4 Teoretisk utgångspunkt  

Vår studie utgår från fenomenologin som syftar till att utforska och beskriva människor 

och deras erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Christoffersen & Johannessen, 
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2012). Fenomenologin fokuserar på att skapa ökad insikt och förståelse för människors 

uppfattningar, åsikter, attityder och övertygelser kring ett givet fenomen, då det är 

människan som konstruerar verkligheten (Christoffersen & Johannessen, 2012). 

Christoffersen och Johannessen (2012) beskriver att fenomenologin används när 

forskaren vill förstå världen med deltagarens ögon, det vill säga beskriva och utforksa 

människors erfarenheter och förståelser av ett fenomen. Målet är att skaffa en ökad 

förståelse för andra människors livsvärld. Brinkkjær och Høyen (2013) förklarar fenomen 

som något som är bekant och som förstås genom omedelbar upplevelse och inte genom 

analyser, teorier eller föreställningar. Vidare beskriver författarna att inom 

fenomenologin tillåts oliktänkande vilket innebär att det inte finns något som är rätt 

respektive fel då den grundas i att skapa en bredare förståelse för hur fenomenet kan 

uppfattas. Christoffersen och Johannessen (2012) samt Brinkkjæ och Høyen (2013) 

beskriver att fenomenologin är ett passande val då det gäller att synliggöra individers 

olika uppfattningar då fenomenologin grundas i att varje individ lever och tolkar sin egen 

livsvärld.  
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4. Metod 

Nedan redogörs studiens metodval, etiska överväganden och val, samt kvalitetskrav. 

4.1 Metodval 

 Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod som behandlar empiri bestående av 

upplevelser, känslor och intentioner mellan individer jämfört med en kvantitativ 

forskningsmetod som består av empiri som behandlar siffror och statiskt material (Ahrne 

& Svensson, 2015). Därför valdes den kvalitativ forskningsmetod dels för att studiens 

syfte och frågeställningar går att besvaras via denna metod. Dels för att insamling av 

empiri utgår från fokusgruppintervjuer och dels för att den stämmer överens med 

studiens teoretiska utgångspunkt utifrån fenomenologin. 

4.1.1 Fokusgrupper  

I denna studie har vi valt att använda fokusgruppintervjuer som metod för insamling av 

empiri. Syftet med denna metod är att skapa ett sammanhang där en grupp individer 

samtalar och utbyter kunskaper och erfarenheter kring ett valt ämne (Bryman, 2011; 

Dahlin-Ivanoff, 2015). Fokusgrupper är en typ av gruppintervju där forskaren har 

bestämt vilket ämne som ska diskuteras. Interaktionen är ett viktigt inslag i denna metod 

då den är avsedd att utforska målgruppens verklighet och ge en bild av hur deltagarna 

tänker och talar genom deras gemensamma och delade erfarenheter (Dahlin-Ivanoff, 

2015).  Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan fokusgruppsintervjuer klarlägga de 

diskurser som människor använder för att etablera sin identitet samt deras sociala 

relationer.  

Förberedelser inför fokusgrupperna kan vara att använda stimulusmaterial som kopplar 

till ämnet som gruppen ska diskutera. Sådant material kan exempelvis vara citat, bilder, 

artiklar eller videofilmer vilket syftar till att väcka frågor och diskussioner (Wibeck, 

2010). Vi förberedde oss med två typer av stimulusmaterial, det ena bestod av bilder från 

olika populärkulturella företeelser så som tv-serier, filmer, böcker och barnprogram 

(bilaga 1). Det andra bestod av citat från olika tidskrifter och personliga erfarenheter 

(bilaga 1). Bilderna valdes ut utifrån vad vi uppfattat som populära barnprogram och 

karaktärer utifrån våra erfarenheter i förskolan. Vi inkluderade även populärkultur som 

varit populärt under vår barndom samt våra föräldrars barndom. 
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4.2 Urval och empirisk mättnad 

I denna studie använde vi oss av snöbollsurval vilket Bryman (2011) definierar som en 

form av bekvämlighetsurval där forskaren ser till att få kontakt med ett mindre antal 

människor som är relevanta för undersökningen. Dessa används sedan för att få kontakt 

med ytterligare deltagare. Vi började med att maila förskolechefer (bilaga 2) inom flera 

förskoleområden med förfrågan om det fanns intresserade förskollärare som ville delta i 

vår studie. Via förskolecheferna fick vi sedan kontakt med deltagare som var 

intresserade. Valet att enbart inkludera förskollärare i denna studie grundades i att 

Skolverket (2016b) skriver att det är förskollärare som ska bedriva undervisningen i 

förskolan. Vi valde därför att enbart fråga efter utbildade förskollärare som ville delta i 

studien då vi var intresserade av att undersöka hur de beskrev sitt arbete med fenomenet 

populärkultur. Fyra fokusgruppintervjuer genomfördes där tre till sex deltagare närvarade 

under varje intervju, totalt 18 förskollärare. Fem fokusgruppintervjuer var planerade att 

genomföras, dock blev det inte nödvändigt då vi uppnådde en mättnad i empirin efter 

fjärde fokusgruppintervjun. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) räknas mättad 

inom forskning då svarsmönster upplevs återkomma vilket innebär att ytterligare 

intervjuer kanske inte ger ny kunskap. Författarna skriver även att mättnadsnivån inte kan 

bestämmas på förhand då intervjuantalet bestäms under studiens gång i en kvalitativ 

studie. 

4.3 Genomförande 

I följande avsnitt presenteras studiens genomförande av fokusgruppintervju.  

Under fokusgruppintervjuerna har vi agerat moderator och sekreterare. Moderatorn har 

lett samtalen utifrån samtalsguiden (bilaga 3) samt haft i uppgift att infiltrera samtalet 

med nya infallsvinklar och fördela samtalstiden mellan deltagarna utan att avbryta 

samtalet i största möjliga mån (Dahlin-Ivanoff, 2015; Granbom, 2011). Sekreterarens 

uppgift har varit att föra anteckningar om vem som pratar, relevanta kommentarer och 

kroppsspråk som kan vara betydande för innehållet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att det är fördelaktigt att den ena forskaren, om det finns flera, för 

anteckningar medan den andra leder samtalet som moderator. Vi har haft konstanta roller 

under alla samtal med syfte att samtalen skulle leda med samma formuleringar så att 

grupperna fick samma förutsättningar.  
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Bryman (2011) skriver att valet av plats kan vara avgörande för att samtalet ska bli 

avslappnat och på så vis få ett naturligt flyt. Därför ägde fokusgruppintervjuerna rum på 

respektive förskola efter överenskommelse med deltagarna om plats och tid. Varje 

fokusgrupp inleddes med en kort presentation av oss och av studiens syfte med studien 

samt en presentation av vårt samtyckesavtal (bilaga 4). Vi gick igenom avtalet och vad det 

innehöll, var på vi tillsammans med deltagarna skrev under avtalet. Moderatorn startade 

samtalet med att be alla deltagare presentera sin röst genom att säga sitt namn så att vi 

under transkribering skulle ha lättare att identifiera de olika rösterna.   

Samtalen spelades in med hjälp av en diktafon, som inför varje fokusgruppsamtal 

kontrollerades för att säkerställa att samtalet kunde spelas in (Bryman, 2011; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; Granbom, 2011). Transkribering av fokusgruppintervjuerna 

skriver Bryman (2011) kan vara problematiskt då det kan uppstå svårigheter att höra vem 

som pratar. Därav antecknade sekreteraren hur deltagarna var placerade runt bordet. 

Detta gjordes för att vi under transkriptionen skulle ha möjlighet att para ihop deltagarnas 

röster med hur de var placerade, eftersom deltagarna i början av samtalet presenterade sig 

i den turordning som de var placerade vid bordet. Intervjulängden varierade mellan 35 till 

40 minuter. Detta berodde på hur mycket deltagarna utvecklade sina svar samt hur 

mycket samtalet mellan dem utvecklades. Stimulusmaterial användes för att fördjupa 

samtalet genom att moderatorn presenterade citat och bilder som deltagarna fick 

diskutera. Moderatorn ställde även öppna, fördjupande frågor kring citaten och bilderna 

för att utmana och fördjupa samtalet.  

4.4 Bearbetning av empiri och analys 

Bearbetningen av empirin började redan under fokusgruppintervjuerna där vi aktivt 

lyssna in deltagarna för att hitta det som framstod intressant för studiens syfte. Genom ett 

aktivt val av följdfrågor kunde moderator få mer utvecklade svar och därefter spinna 

vidare på detta med ytterligare följdfrågor. Efter de genomförda fokusgruppintervjuerna 

påbörjades transkribering vilket gjordes ordagrant på grund av att empirin då kan 

återanvändas, studeras igenom samt att nya infallsvinklar kan hittas som tidigare inte 

verkat relevanta. Då transkriberingarna var klara lästes de igenom för att skapa en 

helhetsbild. Egna anteckningar fördes under läsningarna och diskuterades sedan 

gemensamt för att vi tillsammans skulle få en klarhet i hur vi tolkat empirin innan vi gick 

vidare i processen. Vi valde denna följd på bearbetning för att låta 
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fokusgruppintervjuerna sjunka in samt att ge oss tid att fundera på vad som vi ansåg var 

intressant för oss. I transkriberingen gav vi alla deltagare fingerade namn och 

bokstavskodade grupperna. De fingerade namnen börjar på samma bokstav som gruppens 

givna kodbokstav. Grupp E består av Ebbe, Elin, Erika, Einar och Emma, grupp L består 

av Leo, Lina och Liv, grupp S består av Sam, Siv, Sally och Sara och grupp A består av 

Aslan, Anna, Anton, Alma, Astrid och Arvid. Vi har valt att inte göra någon skillnad på 

manliga och kvinnliga namn i denna studie. 

I studien har vi valt att genomföra en tematisk analys, i enlighet med Rennstam och 

Wästerfors (2015). Tematisk analys är en metod där forskaren aktivt och noggrant 

identifierar, analyserar och rapporterar mönster eller teman som organiserar och 

beskriver minutiöst utifrån insamlad empiri. Processen består av kodning av empirin som 

innebär att urskilja mönster. Detta skapar i sin tur de teman och kategorier som enklare 

ger överblick av empirins innehåll och är relevant för forskningen (Lindgren, 2014). 

Bryman (2011) samt Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att utifrån teman som 

framkommer i analysen kan sedan kopplingar till tidigare forskning och 

forskningsfrågorna göras. 

Tematisering påbörjades sedan där empirin analyserades flera gånger för att hitta koder 

och mönster som sedan sammanställdes för att komma fram till genomgående teman som 

kom att bli centrala i empirin. Det som framkom under bearbetningsprocessen kom att 

utgöra vårt analysmaterial där slutligen resultatet kopplades samman med våra 

frågeställningar. Vi använde oss av färgade markeringspennor för att markera olika 

teman som framkom i empirin och diskuterade sedan dessa för att på så vis kunna 

sammanställa och analysera transkriberingen. De teman som framträder utgör sedan 

grunden i studiens resultat och diskussion. I sökning efter teman rekommenderar Bryman 

(2011) att forskaren har ögonen öppna efter: lokala typologier eller kategorier, 

repetitioner, metaforer och analogier, övergångar, skillnader och likheter, språkliga 

kopplingar, saknade empiri samt teorirelaterat material. Vi har i huvudsak fokuserat på 

repetitioner samt likheter och skillnader när vi sökt efter teman. Bryman (2011) menar att 

repetitioner innebär att forskaren finner teman som återkommer flera gånger i empirin. 

Likheter och skillnader förklarar författaren som att forskaren undersöker hur deltagarna 

diskuterar teman på olika sätt och hur dessa skiljer sig åt. Exempel på koder som vi 

funnit under vår analys är engagemang, genusbilder, bra eller dålig populärkultur och 
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barnkultur som har kopplats till övergripande teman som framkommit vilka är 

förskollärarnas värderingar, restriktiv hållning och liberal hållning.   

4.5 Etiska övervägande och val  

Vi har använt oss av forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Huvudkraven 

för dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

För att uppnå dessa har vi formulerat ett samtyckesavtal utifrån en mall från Jönköping 

Universitys hemsida (bilaga 4). Avtalet innehöll information om hur insamling av empiri 

skulle genomföras och att den enbart var avsedd för denna studie. All empiri raderades 

efter att studien genomförts och godkänts av examinator. Det framgick även att 

deltagarna när som helst kunde avbryta och lämna fokusgruppintervjun om de önskade. I 

enlighet med konfidentialitetskrav har alla deltagare givits kodade namn för att värna om 

deras integritet.  

Innan varje fokusgruppintervju började vi med att försäkra oss om att det inte fanns några 

oklarheter eller frågor kring studien hos deltagarna. Detta för att det var vårt ansvar som 

forskare att säkerställa att studien genomfördes på ett etiskt korrekt sätt (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

4.6 Tillförlitlighet 

Under vår studie har vi använt Brymans (2011) kriterier för kvalitetsbedömning 

tillförlitlighet, som innehåller fyra delkriterier: reflexivitet, överförbarhet, pålitlighet och 

trovärdighet för att studie ska kunna ses som trovärdig.  

För att uppnå reflexivitet skriver Bryman (2011) att forskaren ska försöka säkerställa att 

hen agerar i god tro. Detta innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet 

låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverkar utförandet av 

undersökningen. I vår studie har vi försökt att uppnå reflexivitet genom att aktivt undvika 

våra egna värderingar och tankar att påverka studiens genomförande. Överförbarhet 

innebär enligt författaren att forskaren definiera centrala begrepp och kommer närmare 

den kultur och kontext som fokuserat på och det bli tydligare för läsaren. Detta 

kvalitetskrav har vi uppnått genom att vi belyst och förklarat centrala begrepp. En 

noggrann och detaljrik redogörelse har genomförts av alla faser av forskningsprocessen, 

alltså problemformulering, val av undersökningspersoner, transkriptioner och beslut 

rörande analys av empiri i enlighet med Bryman (2011) för att uppnå pålitlighet. 
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Författaren skriver att för att uppnå trovärdighet ingriper både att forskaren säkerställer 

att forskningen utförs i enlighet med de regler som satts upp och att man rapporterar 

resultatet till de personer som deltagit i forskningen. Detta har vi försökt uppnå genom att 

tillsammans med deltagarna skriva under ett samtyckesavtal (bilaga 4). Däremot sänks 

studiens trovärdighet då vi inte haft kontakt med deltagarna och har därmed inte 

möjliggjort för dem att komma med synpunkter på resultatet.  
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5. Resultat  

I följande kapitel kommer resultatet redovisas som belyser förskollärares förhållningssätt 

till populärkultur. Resultatet är indelat i två delar utifrån frågeställningarna, där varje del 

har flera teman som identifierats under bearbetningen av empirin.  

5.1 är kopplade till den första frågeställningen: Hur beskriver förskollärarna att de 

använder populärkultur i förskolan?  

5.2 är kopplade till den andra frågeställningen: Hur förhåller sig förskollärarna i studien 

till populärkultur? 

Vid citat används olika tecken som finns förklarade i en transkriptionsguide (bilaga 5).  

5.1 Användning av populärkultur i förskolan 

I detta avsnitt presenteras de teman som identifierats tillhöra frågeställningen: Hur 

beskriver förskollärarna att de använder sig av populärkultur i förskolan? Dessa teman är 

Barns intresse och delaktighet och Genusarbete.  

5.1.1 Barnens intresse och delaktighet  

Vid frågan hur insatta förskollärarna var i den populärkultur som barnen tar med sig till 

verksamheten uttryckte Sam att den populärkultur som barnen tar med sig är deras 

intressen och enligt Skolverket (2016b) ska förskolan utgå ifrån barnens intressen. Både 

Sam och Ebbe lyfte även att i fall där pedagogerna inte är insatta eller har kunskap om 

barnens populärkultur så är det deras ansvar som förskollärare att skapa ett intresse och 

engagemang för det som barnen bär med sig in i verksamheten. Sam berättade: 

[…] Och alltså det är ju en nyfikenhet som barnen får väcka hos oss då, att vi, 

de får berätta då vad det här handlar om. Och nån gång har man väl kanske 

tittat några minuter kanske så själv framför tv:n […]. 

Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna uttrycker en koppling mellan barnens 

populärkultur och glädjen att lära. De uttryckte att barnens populärkulturella intressen 

skapar ett engagemang hos barnen och fångar deras intresse mer än vad de tidigare har 

använt som redskap för temaarbete. Majoriteten av deltagarna uttryckte sig öppna för att 

använda populärkulturen som ett pedagogiskt material i till exempel teman och 

projektarbeten. I både grupp E och grupp A berättade deltagarna att barnens intressen av 

populärkultur använts som metod i deras temaarbeten. Erika berättade: 
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Ah, ah men det har varit väldigt spännande. Det känns som att, vet inte om 

vi har haft ett tema där barnen varit så engagerade innan. Och hållt på så 

länge. 

  Astrid berättade:  

Nee men till exempel som Babblarna har ju varit ett väldigt så här # har man 

ju använd som ett pedagogiskt verktyg å de e ju verkligen nått från 

populärkulturen som man har # har liksom genomsyrat hela verksamheten # 

å de vet ja att de e väldigt populärt just nu så att de e ju så mycket också #2 

sekunder, att man tar nått ifrån deras # a populärkulturen som man gör om 

till ett pedagogiskt verktyg som man har med # överallt hela tiden typ #2 

sekunder, bland annat.  

Förskollärarna i grupp E, A och S berättade att genom att involvera barnens 

populärkulturella karaktärer kunde de skapa utmanande och roliga aktiviteter och 

uppdrag. De uttryckte även att genom att sätta sig in och arbeta med barnens 

populärkulturella intressen kan en gemenskap mellan både barn och vuxna skapas där 

karaktärerna blir verktyg för kommunikation, undervisning och delaktighet. 

5.1.2 Genusarbete 

I alla fyra fokusgrupper ledde samtalen in på populärkulturens inverkan på genussynen 

som förmedlas till barnen. Sam resonerar kring värdet att som förskollärare använda sig 

av populärkulturella fenomen i arbetet med genus i verksamheten. Hen berättade att 

genom de karaktärer och figurer som barnen är bekanta med skapas en bro mellan 

förskolläraren och barnen. Hen uttrycker att: 

Sen är det värdet att vi som har vuxit upp med de här superhjältarna, vi 
känner ju till de också. Spindelmannen och Stålmannen och Hulken och de 
här. Vi måste ju lära oss, jaha finns det kvinnliga superhjältar, ha vad heter 
de och vad har de för krafter, annars kan ju inte vi prata med barnen och så 
gäller det ju för föräldrar också. Man, man pratar ju om det som man kan 
och är bekväm med.  

Förskollärarna uttryckte att då förskolan ska motverka stereotypa könsroller och 

könsbegränsningar kan arbetet med populärkulturella karaktärer vara en mycket lämplig 

metod för att uppmärksamma, diskutera och arbeta med könsbilder. Arbetet kräver en 

närvarande och uppmärksam pedagog som tillsammans med barnen kan samtala och 

reflektera över vad de ser och läser då deltagarna utryckte att dessa karaktärer påverkar 

den syn barnen får på sig själva. I grupp S och grupp A uppmärksammades hur de 

populärkulturella som omger barnen både kan ses som något positiv och negativt, det är 
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genom kommunikation med barnen som populärkulturen blir ett verktyg i arbetet med 

genus. Emma lyfte även att genom karaktärerna som är familjära för barnen och som de 

känner tillhörighet med kan barn och vuxna bemöta känslor, tankar och händelser som 

kan vara svårt att hantera på egen hand. Hen resonerade att genom att relatera till en 

karaktär kan barnen bygga en bild av sig själv både på gott och ont. I dialog med en 

närvarande vuxen kan dessa karaktärer leda pedagogen in i barnens kulturella värld och 

använda dem i den pedagogiska verksamheten.  

5.2 Förskollärarnas förhållningssätt 

Under den tematiska analysen framträder även tre teman utifrån frågeställningen: Hur 

förhåller sig förskollärarna i studien till populärkultur? Dessa teman är Värderingar, 

Liberal Hållning och Restriktiv Hållning.  

5.2.1 Värderingar 

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att deras egna värderingar har inverkan på hur 

de ser på populärkultur. Det framgår av flera förskollärare att deras populärkultur som de 

själva har upplevt under sin egen barndom är något som de vill att dagens barn också ska 

få uppleva. Under frågan om det finns bra respektive dålig populärkultur, uttryckte 

deltagarna i grupp A att de upplevde skillnader mellan de populärkulturella program som 

de själva är uppväxta med och tittade på som lugn och metodisk samt pedagogiska. 

Jämfört med dagens program som är snabba, högljudda och mer underhållande. Som 

Anna uttryckte sig att "Ja tycker att allt handlar om att slåss nu (skrattar)". Även Anton 

uttryckte att programmen handlade om att "Vinna eller förlora […]". Arvid uttryckte sig 

angående detta med:  

Känner ja de liksom <mm> skrik å gap i varenda tv-program man sätter på # 

så spelar ingen roll vilken kanal man tar liksom de e bara whaa å whaaå 

[gestikulerar rörelser med armar].  

I både grupp S och A diskuterade förskollärarna hur deras egna värderingar av 

populärkulturen påverkar hur de bemöter barnen när de tar med sig fenomenet in i 

verksamheten. Förskollärarna uttrycker att deras personliga intressen också har inverkan 

på vilken populärkultur de har lättast att bemöta och använda sig av i verksamheten. Alla 

grupper hade liknande synsätt angående barnens populärkulturella lekar som att där fick 

det inte ingå något våldsamt i lekarna. Dock hade deltagarna olika sätt att genomföra 

arbetet med populärkultur i verksamheten. Exempelvis berättade grupp L att när barnen 



   

 

16 
 

lekte Ninjago var inte höga sparkar tillåtet. Barnen anpassade leken efter denna regel och 

snurrade runt istället. Även när barnen vill leka en skjutlek så var det vattenpistoler som 

barnen låssades skjuta med. Deltagarna i grupp L berättade att de var noga med att alltid 

ha en öppen dialog med barnen och förklara varför våldsamma lekar inte var tillåtna på 

förskolan. De uttryckte att de inte ville förbjuda barnen att uttrycka sina intressen och 

dela dem med kompisarna. Deltagarna lyfte att genom samtal med barnen om olika 

beteenden som förekommer i deras populärkulturella intressen och vad de kan få för 

konsekvenser jämtemot sina kompisar skapar barnen en förståelse för hur deras eget 

agerande kan påverka andra. 

5.2.2 Liberal hållning  

Majoriteten av förskollärarna uttryckte en öppen och liberal syn på populärkultur. De 

uttryckte även att populärkultur kan vara svårt att arbeta med och att det kräver 

diskussion i arbetslagen. De uttryckte att det är den vuxnas ansvar att sätta sig in i och 

göra sig intresserad av den populärkultur som barnen är intresserade av. "Men det är 

barnens värld" sa Erika under diskussion kring hur populärkulturen kan anpassas till 

förskolan. Emma uttryckte även:  

Hur villiga är man att vidga sina egna vyer lite att liksom eh, det här är jag 

inte ett dugg intresserad av egentligen men jag får ju lära mig helt enkelt och 

jag tänker att egentligen är man väl skyldig det. Asså att göra det. Men det är 

lättare sagt än gjort.   

Det framkom en villighet och ett genuint intresse hos majoriteten av förskollärarna att 

skapa förståelse och intresse för populärkulturen som barnen är intresserade av för att på 

så vis kunna ta del av det som Erika menar med "[…] barnens värld.". Deltagarna 

uttryckte att barnens erfarenheter och kunskap kring populärkultur är en stor resurs för 

dem. De förskollärarna som själva uttryckte att de saknade kunskaper om barnens 

intressen berättade att genom att involvera sig tillsammans med barnen och låta dem 

berätta kan barnen lära den vuxna om sina populärkulturella kunskaper.  

I grupp S diskuterade förskollärarna att barnen blir inspirerade av sina intressen och att 

populärkulturen kan användas för att involvera mål ur läroplanen. Siv lyfte även: 

Ah, ne men vi säger det ger så mycket och jag menar drama, de spelar, de 

kunde, barnen kunde spela upp små sekvenser ute på gården och så ”ah 

men nu, nu är vi Elsa och Anna” och så spelar de upp en liten teater och så 
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de andra satt och var publik och så, så de får in så mycket mer än bara att 

de…  

Men de blir ju så inspirerade av det som de är intresserade av. Man märker 

ju om man säger som när Frost var, de tyckte ju det var jätteroligt och 

snappade upp och lärde sig engelska uttryck och de liksom, kanske ville 

skriva Anna och Elsa på papper och liksom. Jag menar det är ju så mycket… 

De får in så mycket, det är ju både matematik och språk och, och kanske 

motorik och liksom allting, de får in det för de tycker det är så roligt. 

Både Einar och Sam lyfte under samtalet att möjligheten att anpassa populärkulturella 

karaktärer beror på hur öppen förskollärarna är för att involvera barnens 

populärkulturella intressen. Sally uttryckte även: 

Att det vi förstår kanske inte är det de tittar på just nu om man säger så för 
man har inte sett det men då kanske vi får sätta oss in i den situationen 
istället för det finns ju andra saker. 

Förskollärarna berättade även att då barnen visat intresse för populärkultur som inte är 

familjärt för dem, så har de valt att utnyttja barnens kunskap om ämnet och låtit dem 

berätta och dramatiserat. De uttryckte att på så vis gör barnen förskollärarna medvetna 

och insatta i deras intressen samtidigt som de blir sedda av de vuxna. Genom detta gör 

barnen även varandra medvetna om sina intressen vilket Sara uttryckte kan få med även 

de barn som kanske saknar kunskap om ämnet eller karaktären. Barnen får ett utbyte 

genom att samtala och diskutera sina populärkulturella intressen med både pedagoger och 

kamrater.  

5.2.3 Restriktiv hållning 

Resultatet av fokusgruppintervjuerna visar på att även om förskollärarna i alla 

fokusgrupper hävdade att de själva var öppna och mottagliga för populärkulturen som 

barnen tar med in i förskolan så fanns det en restriktiv syn på fenomenet hos ett antal 

deltagare. Både i grupp A och L framkom det att dessa förskollärare uttryckte att barnen 

skulle ges möjlighet att upptäcka, utforska och uppleva nytt och alternativt material på 

förskolan som de inte kom i kontakt med hemma. Resultatet visar även att dessa 

förskollärare uttryckte ett ointresse av barnens populärkultur då de anser att den inte är 

lika högt värderad som deras egen populärkultur. I grupp A diskuterades att 

populärkulturen är barnens värld och inte del av förskollärarnas värld. De tog avstånd 

från barnens intresse av populärkultur genom att avsäga sig tillhörighet till vad de själva 

ansåg var del av barnens värld. Resultatet visar även att förskollärarna tog avstånd för att 
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involvera populärkultur i sina verksamheter då barnen redan möter fenomenet hemma. 

De uttryckte även att då förskolan ska komplettera verksamheten valde förskollärarna 

bort populärkulturen för att istället använda material som de själva definierade som 

klassiker. Exempel på sådant material är Fem myror är fler än fyra elefanter, Astrid 

Lindgren och Alfons Åberg.  

Det framgick även att förskollärarna kände en osäkerhet i hur fort barnens populärkultur 

utvecklas och förnyas. I följande utdrag syns tankesättet att förskollärarna inte hinner 

med populärkulturen: 

Ja känner att man knappt kan eller de går så fort så när man precis har 

liksom lärt känna några nya (mm) karaktärer eller nån sådär ifrån 

populärkulturen då kommer liksom nästa # eller liksom inte bara nästa utan 

de är ju typ tre nya grejer och man bara... […] De är så mycket och de går så 

fort liksom (Astrid).  

Förskollärarna lyfte även att populärkulturen som fanns när de själva var små, så som 

Astrid Lindgren, gick i ett långsammare tempo, vilket gjorde dem mer lättförståeliga. De 

uttryckte även att barnen inte kan följa med i ett så högt tempo som den nyare 

populärkulturen har.  Det framgick även att förskollärarna inte satte sig in i barnens 

populärkulturella intressen då deras barn respektive barnbarn blivit stora. De berättade att 

deras barn och barnbarn inte längre var intresserade sig för samma populärkultur som 

barnen på förskolan så fanns det ingen naturlig källa till information om dessa. På grund 

av detta uttryckte förskollärarna att det inte fanns intresse eller tid att på egen hand 

involvera sig och söka kunskap om populärkultur som inte var riktad till dem.    

Resultatet visar även att förskollärna uttrycker kopplingar mellan äldre populärkultur så 

som Atrid Lindgren och en verklig bild av omvärlden. Astrid i grupp A uttryckte: ”De 

känns som att de var mer verklighetsbaserad när man var liten själv liksom som Pippi å 

alltså de va verkliga program nu […]”.   

Aa # lite mer overklig å sen att dom inte får # innebörden av de som de hära 

Ninjago som har kommit # visst de är ninjor som springer å slåss men varje 

ninja har ju liksom en egenskap å går man in med barnen på de så är de 

faktiskt ganska asså de blir ju ganska lärorikt fast på ett nytt sätt # så är man 

öppen för de så kan man ju få in tror ja de e (Arvid).  
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6. Diskussion  

I detta kapitel kopplas studiens resultat samman med litteratur samt tidigare forskning 

som vi beskrivit som relevanta. Studiens metod och teori tas även upp och diskuteras i 

detta kapitel. Diskussionen har vi strukturerat efter våra frågeställningar som vi sedan har 

kopplat samma med de teman som framkommit under analysen av empirin.  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrund. Detta görs utifrån 

studiens frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärarna att de använder sig av populärkultur i förskolan? 

• Hur förhåller sig förskollärarna i studien till populärkulturen? 

 

6.1.1 Förskollärares användning av populärkultur i förskolan 

Förskolan ska arbeta efter läroplanen (Skolverket, 2016b) och där står det att 

förskollärarna ska arbeta för att varje barn ska ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Barnen ska handla och delta i demokratiska principer så som beslutsfattande 

samt utveckla sin förmåga att ta ansvar för de gemensamma regler som finns. Under 

studien har det framkommit att barnens populärkulturella intressen inte värderas lika. Det 

framkom även att populärkultur som förskollärarna själva definierar som våldsbenägna, 

inte är tillåtna i verksamheten. Det framgår även att de förskollärare som har en mer 

restriktiv syn på fenomenet anser sig själva sakna kunskap om populärkulturen men är 

inte helt villiga att aktivt söka kunskaper och erfarenheter kring fenomenet populärkultur. 

Detta kan liknas med Gustafssons och Arnbergs (2013) text om moralpanik. Författarna 

lyfter att nya populära fenomen som utmanar det nuvarande samhällets normalitet skapar 

negativitet då äldre generationer saknar tillräckligt med kunskap om fenomenet vare sig 

det är bra eller inte.  

Resultatet visar att förskollärarna som tar avstånd från att använda populärkultur i 

verksamheten saknar även en diskussion i arbetslaget om hur fenomenet kan användas. 

Det diskuteras även inte kring varför arbetet inte involverar barnens populärkulturella 

intressen. Förskollärarna samtalar inte heller kring vad fenomenet kan innebära för den 

som vuxen eller vad den innebär för barnen. Det framgår i resultatet att förskollärarna 
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nedvärderar barnens populärkultur då de uttrycker att de inte hänger med i tempot. De 

uttrycker att fenomenet utvecklas fortare än vad de hinner lära sig. Henward (2015) och 

Karabon (2016) lyfter att förskollärarna behöver en kommunikation om populärkultur för 

att synliggöra normer och värderingar kring fenomenet. Diskussion och samtal om 

förhållningssätt och tankar kring populärkulturen och dess inverkan i verksamheten gör 

det möjligt att uppmärksamma hur de normer och värderingar som finns påverkar arbetet 

i verksamheten. Utifrån resultatet tolkar vi att förskollärarnas avståndstagande från 

fenomenet populärkultur samt ovilja att diskutera värderingar och normer kring det 

påverkar möjligheten att nyttja barnens intressen i verksamheten. Emma uttrycket "vi är 

skyldiga att vara intresserade av barnen" och i och med det deras intressen och 

erfarenheter. Vi tolkar även att det finns en ovisshet och okunskap om fenomenet 

populärkultur och även en osäkerhet i hur den kan användas i verksamheten. Det är dock 

nödvändigt att pedagogerna aktivt söker ny kunskap kring detta område för att göra sig 

själva delaktiga i barnens kulturella intressen. På så vis kan förskollärarna hitta nya 

möjligheter att involvera barnen och göra dem delaktiga i verksamheten samt involvera 

barnens intressen i undervisningen.  

Resultatet visar att förskollärarna uttrycker att populärkultur kan vara ett värdefullt 

redskap i arbete med genus. De uttryckte att genom barnens populärkulturella intressen 

kan förskollärarna utmana och ifråga sätta traditionella könsroller samt uppmärksamma 

normer kring kön och könsroller. Kåreland (2005) lyfter att genus är någonting som 

ständigt förändras i relation till omvärlden samt till individen. Sparrman (2006) lyfter 

problemet med könsstereotyper och skriver att dessa ofta kritiseras för att innebörderna 

av dem anses vara bestämma och omfatta alla och tolkas lika. Hon belyser dock att så 

inte är fallet och därför är det av vikt att ifrågasätta och utmana dessa könsstereotyper. 

Sam diskuterade att de könsroller som visades i populärkultur när hen var barn visar på 

de könsnormer som rådde under den perioden. Hen beskriver även att dessa äldre 

populärkulturella fenomen kan användas för att belysa normer och värderingar kring 

genus. I likhet med Sparrman (2006) lyfter Sam att även då populärkulturen förmedlar 

olika könsbilder till barnen så kan inte den vuxne förutspå hur barnen kommer att tolka 

dessa bilder. Utifrån resultatet och tidigare forskning tolkar vi att genom att aktivt arbeta 

med och diskutera kring de bilder som barnen möter i populärkulturen kan den vuxne 

tillsammans med barnen tolka och belysa könsnormer och stereotyper för att aktivt 
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motverka traditionella könsroller, vilket Skolverket (2016b) skriver att förskolan ska 

arbeta emot.  

6.1.2 Förskollärarnas förhållningssätt till populärkultur 

Under alla genomförda fokusgruppintervjuer uttryckte deltagarna att förskollärarnas egna 

värderingar påverkar hur de agerar mot barnen och ser på barnens populärkultur när de 

tar med den till förskolan. De berättade att förskollärarens egna åsikter om 

populärkulturen avgör vad som anses vara passande respektive opassande för 

verksamheten. I resultatet framgår det att förskollärarnas egna erfarenheter och 

värderingar av populärkulturen påverkar både hur de använder sig av detta fenomen men 

även vilken populärkultur som väljs att tas in i verksamheten. Karabon (2016) lyfter att 

populärkulturella intressen ofta betraktas som svårt att involvera i den pedagogiska 

verksamheten medan mer traditionella intressen, så som bilar, välkomnas in i 

verksamheten med öppna armar. Hon beskriver värdet att lyfta frågan varför vissa 

intressen värderas mer än andra. I enlighet med Emma från grupp E anser vi att en 

medvetenhet om dessa faktorer kan bidra till att skapa ett mer öppet och tillåtande synsätt 

i arbetet med populärkultur. Det är en omöjlighet att vara helt insatt i varje 

populärkulturellt intresse som kommer till förskolan men "det är vår skyldighet att vara 

intresserade av barnen" (Emma). Även om våra egna intressen inte går parallellt med 

barnens så kan vi göra oss intresserade och låta barnen visa oss sin kulturella värld.  

Fast (2009) lyfter att de vuxna ofta vill skydda barnen från våld och skrämmande delar av 

den populärkulturella världen. I alla fokusgruppintervjuer resonerade deltagarna att även 

då de finns populärkultur som de själva anser är mer eller mindre passande så bör inte 

förskollärare förbjuda populärkultur i förskolan då detta innebär att de förbjuder ett 

intresse. Detta lyfter även Fox (2003) som undrar om inte den verkliga världen blir allt 

mer skrämmande, otäck och förvirrande för barnen när de väl möter den om de vuxna 

sanerar alla barnens tidigare kontakter med den populärkulturella världen. Fox (2003) 

uttrycker att de reaktioner som ett popkulturellt material får delvis beror på vilket 

materials som visas men även hur kommunikationen kring detta material hanteras. Hon 

lyfter att till exempelvis bör inte tv-tittande tas bort helt då barnen ofta lär sig mycket via 

filmer, tv-serier med mera samt att barnens erfarenheter vidgas och ger dem nya insikter.  

Fast (2009) skriver att det finns många föräldrar och pedagoger som anser att barn inte 

ska behöva uppleva känsloskaror som frammanas av populärkultur de inte anser är 
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lämpliga. Vad som anses lämplig är ett område som vi utifrån studiens resultat tolkar 

behöver diskuteras. Förskollärarna med en restriktiv hållning lyfter att vad de definieras 

som våldsam populärkultur, exempelvis Star Wars, genererar våldsamma lekar, vilka de 

uttrycker inte är önskvärda. Dock poängterar Fox (2003) att inget material är endast gott 

eller ont, det finns för- och nackdelar med allt. Genom att ha en öppen kommunikation 

kring populärkulturens innehåll möjliggörs att tankar om fenomenet kan tillvaratas på 

och mötas, vilket även Lindö (2009) skriver. Utifrån resultatet identifierar vi ett behov av 

diskussion både i arbetslagen men även med barnen för att synliggöra vad som ligger till 

grund för denna uppdelning av populärkultur. Lindö (2009) skriver dessutom att det är i 

själva samtalet med barnen som deras tankar och idéer kan mötas och på så sätt bearbetar 

förskollärarna tillsammans med barnen upplevelser av vad de sett och de känslor som 

uppstått.  

Skolverket (2016b) skriver att förskolan ska utgå ifrån barnens intressen och kunskaper 

men det framgår inte på vilket sätt förskollärarna ska göra detta. Henward (2015) 

lyfter att förskolan är en praxis där olika ideologier och uppfattningar om barn, vuxna 

och lärare möts och ibland krockar. Varje dag möts barn och pedagoger i konflikt över 

sina respektive kulturer men även att förskolan är i ständig förhandling om makt, val och 

inflytande. I resultatet framgår det att vissa av deltagarna värderar sin egen populärkultur 

högre än barnens. De uttrycker att barnens populärkultur går i för högt tempo för att de 

ska uppfatta sensmoral, innehåll och syfte. Utifrån detta tolkar vi det som att deltagarna 

har en bristande tro på barnens kompetens. Lindö (2009) trycker på att det är tillsammans 

i dialog med förskollärarna som barnen skapar en fördjupad förståelse av innehållet i 

deras populärkulturella intressen. Genom att samtala, diskutera och resonera utvecklas 

barnens kunskaper och förståelse för fenomenet.  

I resultatet framgår det att vissa förskollärare visade en mer liberal hållning till 

populärkultur. De kopplade barnens intresse och delaktighet i verksamheten med 

användningen av populärkultur som ett pedagogiskt verktyg. Förskollärarna uttryckte att 

även då viss populärkultur bedömdes som svårinvolverad, utifrån deras egna värderingar, 

var ingen populärkultur opassande eller oanvändbar i verksamheten. De lyfte även att det 

var en nödvändighet att intressera sig och involvera sig i barnen populärkulturella 

intressen oavsett vad de själva hade för värderingar av fenomenet. Emma uttrycket att 

"det är vår skyldighet att vara intresserade av barnen" och där igenom vara intresserade 

av deras intressen. I alla fokusgrupper lyfte förskollärarna även att genom barnens 
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populärkultur skapa lärandetillfällen där barnen genom sina kunskaper om fenomenet 

kan lära båda andra barn och pedagogerna. Fast (2007; 2009) lyfter även detta och 

skriver att genom barnens kunskaper om populärkultur som en resurs i förskolans 

verksamhet. Fenomenet populärkultur skapar inte enbart lärandetillfällen mellan barn och 

vuxna utan bygger även broar där barn och vuxna kan mötas oberoende av bakgrund då 

populärkulturen blir en gemensam faktor som kan delas med varandra. Utifrån detta 

tolkar vi att förskollärarna som förmedlade en liberal hållning till populärkultur har en 

vilja och ett bemötande som möjliggör anpassning av barnens populärkulturella intressen 

så att förskollärarna genom dessa kan sträva mot läroplanens mål i det vardagliga arbetet.   

6.2 Metoddiskussion 

I studien har fyra fokusgruppintervjuer genomförts där antalet deltagare varierat från tre 

till sex verksamma förskollärare. Vi är medvetna om att grupperna var små men Wibeck 

(2010) skriver att en liten grupp tillåter varje individ ett större livsrum och upplevelsefält 

än vad deltagarna får i en större grupp där fler personer delar på detta utrymme. Hon 

lyfter även att möjligheten för varje enskild individ att både ge och få respons blir större i 

en mindre grupp och att den ses som mer relationsinriktad. Fördelen med varierande 

storlek på fokusgrupperna anser vi bidrog till en interhållsrik och varierad empiri. 

Valet att använda fokusgrupper som metod för insamling av empiri gjordes då vi anser 

att detta är en passande metod för studiens ämnesområde då intresset utgick ifrån 

deltagarnas förhållningssätt och tankar.  Om vi hade använt en annan metod för 

insamling av empiri hade resultat blivit annorlunda då diskussionerna mellan deltagarna 

inte förekommit på samma sätt. Metodvalet att använda fokusgrupper består av både för- 

och nackdelar. Fördelar är att deltagarnas svar kan bli mer utförliga och fördjupade när 

de diskuterar med andra. Nackdelar med denna metod kan vara att deltagarna riskerar att 

bli avbrutna under samtalet vilket framkom vid flera tillfällen under de genomförda 

fokusgruppintervjuerna. Vi uppmärksammade även att alla deltagare inte gav eller tog 

lika stort utrymme att delge sig av sina egna tankar, åsikter och frågor även om 

moderatorn försökte lyfta varje deltagare i samtalet. Moderatorn försökte ge alla 

deltagare likvärdigt talutrymme för att påvisa att alla deltagares åsikter och tankar var 

lika betydelsefullt för studien. Genom de utförda fokusgruppintervjuerna, som vi anser 

gav ett rikt och mättat underlag, har en djupare förståelse för ämnesområdet alstrats. Då 

vi ville uppnå reflexivet har vi både efter fokusgruppintervjuerna och under 
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transkriptionen diskuterat och reflekterat för att tillsammans kunna göra en så objektiv 

tolkning av empirin som möjligt. Under sista fokusgruppen upplevde vi att vi uppnått en 

mättnad i vår empiri. De svarsmönster som diskuterades var återkommande med de som 

uppkom under tidigare fokusgruppintervjuer, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) beskriver som uppnådd mättnad. Vi är medvetna att vår tolkning att en mättnad 

uppnåtts påverkade den insamlade empirin då ytterligare fokusgruppintervjuer kan ha 

bidragit med vidare kunskaper och perspektiv men på grund av tidsbegränsning samt vår 

uppfattning att en mättnad nåtts gjorde vi valet att inte genomföra fler 

fokusgruppintervjuer. 

Valet att genomföra en tematisk analys av insamlad empirin gjordes då vi ansåg det som 

ett tydligt och passande sätt att lära känna empirin. Detta gjorde vi genom att genomföra 

en kodning av empirin där koder togs fram och sedan samanställdes till teman. På så vis 

fick vi lära känna empirin på ett mer genomgående och grundligt sätt som gjorde det 

tydligt. Genom diskussioner och reflektioner kom vi djupare in i de koder vi fann i vår 

analys och fick på detta sätt en djupare förståelse av empirin.  

Studien har utgått ifrån den fenomenologiska teorin, vilket vi ansåg var passade då vi 

ville undersöka deltagarnas förhållningssätt, tankar och åsikter kring fenomenet 

populärkultur. Vi är medvetna om att valet av teori påverkade resultatet då fokus under 

hela processen präglats av den teoretiska utgångspunkten. En svårighet med att utgå från 

fenomenologin är att studera fenomenet utan förutfattade meningar (Brinkkjæ & Høyen, 

2013). I inledningen uttryckte vi att vi sedan tidigare har erfarenheter av att möta 

populärkultur i förskolan och hur förskollärare kan använda sig av den. Trots detta 

försökte vi som forskare i enlighet med Brinkkjæ & Høyen (2013) bortse från dessa 

tidigare erfarenheter och förväntningar som vi hade gällande användning av 

populärkultur i förskolan. För att inte lägga våra egna värderingar och definitioner av 

fenomenet valde vi att inte delge deltagarna vår definition av begreppet populärkultur då 

vi ville fånga deras egna definitioner och tankar kring begreppet i så stor utsträckning 

som möjligt. Detta val gjordes i enlighet med vår fenomenologiska utgångspunkt där 

fenomenet beskriv som något bekant och som förstår genom upplevelser, inte genom 

analyser, teorier eller föreställningar.  
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6.2.1 Maktpositionen 

Vi upplevde under fokusgruppintervjuerna att deltagarna ibland riktade sina svar och 

även motfrågor mot moderatorn snarare än resten av gruppen. När de svarade tittade de 

ibland på moderatorn fastän det var någon annans inlägg som de bemötte. Vi upplevde att 

det uppstod en maktposition mellan oss som forskare och våra deltagare. Kvale och 

Brinkmann (2014) samt Wibeck (2010) skriver att fokusgruppsintervjuer kan kartlägga 

diskurser som människor etablerar i sociala sammanhang. Vi är medvetna om att 

diskurser inte vanligtvis förekommer i fenomenologiska studier men vi valde att 

inkludera detta då vårt resultat påverkades på grund av de maktpositioner som skapades 

under fokusgruppintervjuerna. Maktpositionen var märktvärt större i en av grupperna där 

bara tre deltagare deltog. Istället för att samtala och diskutera med varandra behövde 

moderatorn driva samtalet vidare mer fler frågor och mer stimulusmaterial än vid tidigare 

tillfällen. Vad som gjorde att maktpositionen blev så tydligt i just denna grupp kan bero 

på att det inte var markant fler deltagare i jämförelse med forskare. Faktumet att båda 

forskarna denna gång satt vid samtalsbordet kan även ha förstärkt maktkänslan. 

Möbleringen i denna lokal var begränsad med ett stort fyrkantigt bord i mitten av lokalen 

och ett minder halvmåne-format bord intill en vägg där sekreteraren hamn med ryggen 

mot både moderatorn och deltagarna. Vid tidigare samtal har sekreteraren suttit vid ett 

eget bord på håll från deltagarna för att inte distrahera dem medan enbart moderatorn 

varit placerad vid deltagarnas bord. För att undvika detta kunde vi ha bjudit in 

förskollärare från flera olika förskolor och på så vis sammanställt en större fokusgrupp 

med fler deltagare. Sekreterare kunde även ha varit placerad vid ett eget bord även denna 

gång. Genom att uppmärksamma dessa maktpositioner som uppstod under 

fokusgruppintervjuerna gavs moderatorn möjlighet att bidra till att samtalsutrymmet kom 

alla deltagare till godo.  

Vi uppmärksammade även att inför nästan alla fokusgruppintervjuer fanns det en viss 

osäkerhet kring vårt forskningsämne. Deltagarna uttryckte att de inte var säkra på vilka 

svar vi sökte efter samt vad vi ansåg innefattades i begreppet populärkultur och hade i 

och med det svårt att förbereda sig inför samtalet. Detta hade kunnat motverkas genom 

att delge deltagarna i vår definition av begreppet populärkultur men vi valde att avstå 

från detta då vi var intresserade av deras egna definitioner och tankar om fenomenet.    
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6.3 Vidare forskning 

Under vår studie har vi fått bredare kunskaper om förskollärarnas användning av 

populärkultur samt hur förskollärarna förhåller sig till den. I resultatet framkom det att 

förskollärarna anser att populärkulturen är ett viktigt verktyg för att ta del av barnens 

kulturella värld men även för att ge dem delaktighet och inflytande i verksamheten. Dock 

finns det en viss moralpanik kring populärkulturens plats i förskolan där en mer 

gammalmodig syn kvarstår, där populärkulturen inte passar in i den pedagogiska 

verksamheten utan bör stanna hemma. Det skulle vara intressant att forska vidare på hur 

moralpaniken påverkar barnens inflytande i verksamheten.  

Under flera tillfällen under studien har vi tolkat att deltagarna under 

fokusgruppintervjuerna haft en underliggande oro av hur snabbt tekniken med 

smarttelefoner, surfplattor och datorer växer fram. Deltagarna refererade till hur tekniken 

såg ut från deras barndom och jämförde den med dagens produktion av ny tekning 

påverkade barnen. Det skulle vara intressant att forska vidare på hur den snabbt 

föränderliga tekniken påverkar förskolans verksamhet. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Stimulusmaterial 

8.1.1 Citat 

• Men kan dom inte hålla på med smurfarna istället? "De var lättare att förstå sig 

på” Landvik Duregård, M. (2007, 9 maj). Populärkulturen är gemensamt för alla 

barn – men förbises ofta av lärarna [bloggpost]. Hämtad från 

https://lararnastidning.se/popularkulturen-ar-gemensam-for-alla-barn-men-

forbises-ofta-av-lararna/ 

• ”vad som är 'bra' barnkultur och vad som är ”dålig” populärkultur” Gisby, C. 

(2003, 21 oktober). Idoler skapar gemenskap [bloggpost]. Hämtad från 

https://forskolan.se/idoler-skapar-gemenskap/ 

• ”fokus på just Hulken, Pinkie Pie och Pippi är helt enkelt för att barnen är mest 

intresserade av dem för tillfället. Tidigare har förskolan haft fördjupningar kring 

Elsa från Frost och Spiderman” Danielsson, S. G. (2017, 12 april). Hulken ger 

skrivkraft [bloggpost]. Hämtad från https://forskolan.se/hulken-ger-skrivkraft/ 

• ”vi vuxna är så snabba att förkasta barnens värld, för att vi inte vet något om den" 

(s. 135). Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och 

populärkultur i möte med förskola och skola (Doktorsavhandling, Uppsala 

Universitet, Pedagogiska institutionen). 

• ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja 

och lust att lära ska stimuleras" (s. 6).  Skolverket (2016b). Läroplan för 

förskolan -98, Lpfö -98 (3. rev. Uppl.). Stockholm: Skolverket.  

• ”förskollärare tar bestämt avstånd från barnens erfarenheter av populärkultur och 

medier och menar att det är något de får syssla med hemma” (s. 144). Fast, C. 

(2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola (Doktorsavhandling, Uppsala Universitet, Pedagogiska 

institutionen).  
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8.1.2 Bilder 

    

B1: Fem myror är fler än fyra elefanter. [Omslagsbild på DVD fodral]. (u.å.). Hämtad 11 

april, 2018 från https://www.discshop.se/tv-

serier/dvd/5_myror_ar_fler_an_4_elefanter_4_disc/P30594 

B2: Alfons Åberg. [Bild på huvudkaraktären]. (u.å.). Hämtad 4 april, 2018 från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfons_%C3%85berg 

B3: Bolibompa. [Bild på logga för barnprogrammet Bolibompa]. (u.å.).  Hämtad 4 april, 

2018 från https://www.allatvkanaler.se/play/svtplay/bolibompa/ 

B4: Pippi Långstrump. [Bild på huvudkaraktären]. (u.å.). Hämtad 4 april, 2018 från 

http://carolineprim.blogg.se/2009/november/min-look-alike-pippi-langstrump.html 

   

B5: Elsa, Anna och Olof. [Bild på huvudkaraktärerna från filmen Frost]. (u.å.). Hämtad 4 

april, 2018 från http://www.newsweek.com/disney-frozen-dark-horse-comic-august-

792796 

B6: Toades, Peach, Luigi, Mario, Yoshi, Daisy. [Bild på karaktärer från Tv-spelet Super 

Mario]. (u.å.) Hämtad 4 april, 2018 från 

https://www.dailystar.co.uk/tech/gaming/605999/Super-Mario-Level-Up-Board-Game-

Nintendo-Switch 

B7: Smurf. [Karaktär från barnprogrammet Smurfarna]. (u.å.). Hämtad 4 april, 2018 från 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article13418229.ab/promo 
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B8: Kalle Anka och Musse Pigg. [Bild på karaktärer från Disney]. (u.å.). Hämtad 4 april, 

2018 från https://www.ebay.it/itm/4-MASCHERE-cartone-TOPOLINO-e-PAPERINO-

26-x-24-cm-addobbi-festa-tema-Disney-/263035670381 

B9: Skye, Mashall, Ryder, Chase, Rubble, Rocky och Zuma. [Bild från barnprogrammet 

Paw Patrol]. (u.å.). Hämtad 4 april, 2018 från https://www.amazon.com/Paw-Patrol-

Owen-Mason/dp/B00I0VTPYI 

B10: Blastois, Charizard, Charmander, Ash, Pikachu, Snorlax, Bulbasaur, Jichari, Pichu 

och Kyogre. [Bild från barnprogrammet Pokémon]. (u.å.). Hämtad 4 april, 2018 från  

http://www.clubit.tv/2017/08/pokemon-movie-western-release/ 

 

B11: Teskedsgumman. [Bild från barnboken Teskedsgumman]. (u.å.). Hämtad 4 april, 

2018 från https://www.tvtime.com/es/show/264931 

B12: Walt Disney Pictures. [Bild på loggan Walt Disney Pictures]. (u.å.). Hämtad 4 april, 

2018 från http://mentalfloss.com/article/61591/whats-going-d-disney-logo 
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8.2 Bilaga 2 - Informationsmail 

Hej. 

Jag heter Enya Schelin och jag läser till förskollärare vid Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Jag går nu min sjätte termin och har precis påbörjat min C-

uppsats tillsammans med min klasskamrat Ulrika Kronberg.  

I vår C-uppsats är vi intresserade av att undersöka populärkulturen i förskolans 

verksamhet och undrar därför om det skulle finnas förskollärare på er enhet som skulle 

vara intresserade av att delta i en fokusgruppintervju kring detta ämne. 

Fokusgruppintervjun kommer att spelas in med hjälp av en diktafon och sedan 

transkriberas och analyseras av mig och Ulrika. Deltagarna har anonymitet, vilket 

innebär att vi kommer ge dem fiktiva namn i studien. Fokusgruppintervjun kommer att 

vara vid ett tillfälle på ca 1-1,5 h, i en lokal som vi väljer tillsammans. Vi har möjlighet 

att anpassa oss efter tid och plats som passar er, vi är tillgängliga både dag och kvällstid. 

Deltagande i intervjun ska vara frivilliga och alla som deltar har rätt att lämna intervjun 

om det är något som inte känns bra.   

Vi är väldigt tacksamma om det finns förskollärare som vill delta men har full förståelse 

för att det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Om intresserade eller ni som 

förskolechef har ytterligare frågor får de gärna kontakta mig på mailadressen eller via 

telefonnumret som står nedan. 

Med vänliga hälsningar, Enya Schelin.  

Tel: 072-******* 

Epost: *******.*****@gmail.com 
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8.3 Bilaga 3 - Intervjuguide 

Informera om innan intervjun börjar: 

• Anonymitet (inget ska kopplas till deltagare, arbetsplats osv.). 

• Inspelning med diktafon (kommer att raderas efter studiens är genomför). 

• Anteckningar förs av den av oss som inte agerar moderator. 

• Deltagare får avbyta eller lämna intervjun när som om hen känner att något inte 

känns bra. 

• Missivbrev. 

Förhållningssätt: 

• Beskriv vad populärkultur är för er. 

• Vad definierar populärkultur? 

• Vad är bra respektive dåligt med populärkultur? Varför? 

• Hur ser ni på barnens intresse av populärkultur? Diskuteras det i arbetslagen? 

Arbetssätt: 

• Beskriv hur ni arbetar med populärkultur i er verksamhet. 

• Hur tänker du kring populärkulturens plats i förskolan?  

• Hur uppfattar ni att populärkulturen påverkar arbetet i förskolan? 

• Hur insatta är ni i populärkultur? 

• Beskriv hur barnens intresse för populärkultur uttrycks på din förskola, ge 

exempel! 

• Finns det några regler (uttalade eller outtalade) kring hur barnen får leka 

populärkulturella lekar? Finns det lekar som är mer tillåtna än andra? 

• I vilka aktiviteter (såsom fri lek, ute, inne) anser ni att populärkulturen syns mest i 

förskolan? 

• Används populärkultur som ett medvetet inslag i den pedagogiska verksamheten? 

Vilka medier (spel, program) har barnen tillgång till i er verksamhet? 

Material: 

• Tillgång till populärkulturellt material, ex leksaker från filmer. 

• Vid inköp av material har ni tankar kring populärkulturella material såsom 

leksaker, böcker, musik m.m.? 
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8.4 Bilaga 4 - Samtyckesavtal 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

 

Enya Schelin och Ulrika Kronberg genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 

denna studie om att undersöka populärkulturens användning i förskolan. 

Enya Schelin och Ulrika Kronberg genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

Om du accepterar att du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i en eller 

flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 

____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  

_X_ Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan 

bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och 

av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 

_________________________________________________ 

Deltagares kontaktinformation, telefon och/eller email:  

  

_____________________________                                                                               

Datum 

   

______________________________                             _____________________________       

Deltagares signatur                                                          Deltagares namnförtydligande             

                                          

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:monica.nilsson@ju.se
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______________________________                             _______________________________ 

Studentens signatur                                                          Studentens namnförtydligande              

  

______________________________                              ________________________________ 

Studentens signatur                                                           Studentens namnförtydligande 
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8.5 Bilaga 5 - Transkriptionsguide 

 

#                                Paus 

< >                            En annan talare kommer med ett inlägg under pågående inlägg  

(skratt)                      Inlägget följs av skratt 

[ ]                              Definition av ljud så som hm och hostningar samt rörelser som                                           

personen gör medan hen pratar 

…                              Talaren avslutar inte meningen.  

/hör ej/                       Oidentifierbart ljud 

  


