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Studiens syfte var att undersöka varför en del pedagoger väljer att arbeta med barns populärkultur 
i förskolans strukturerade verksamhet. Syftet avsåg besvaras med hjälp av tre frågeställningar vilka 
berör pedagogers uppfattningar gällande populärkulturen som begrepp samt dess utrymme i den 
strukturerade verksamheten, och vilka följder pedagogerna har sett med att arbeta med barns 
populärkulturella intressen i den strukturerade verksamheten.  

 
Resultatet visade att barns populärkulturella intressen upptäcks genom den fria leken i förskolan, 
vilka inspireras av tv-program, filmer samt tv- och dataspel. Även barns medhavda leksaker till 
förskolan och deras kläder, är källor till att deras populärkultur ges utrymme i den strukturerade 
verksamheten. Pedagogerna redogjorde för olika tillvägagångssätt som använts för att ta tillvara på 
de populärkulturella intressen som uppmärksammats. Skillnaden på de olika arbetssätten är i sig 
ett resultat av att pedagogerna utgått från barnens kunskaper samt tankar och idéer. Följder, vilka 
de sex intervjuade pedagogerna uppfattar i arbetet med barns populärkulturella intressen, är att de 
upplever att barnen framför allt känner sig trygga och stärks i sin kommunikativa förmåga med 
andra barn.  
 
Vidare visar resultatet likheter mellan hur pedagogerna tolkat hur kollegors samt barnens föräldrar 
uppfattar arbetet med barnens populärkulturella intressen. Det har visat sig att de överlag är 
positiva men det finns ett motstånd till att använda barns populärkultur i den strukturerade 
verksamheten. Detta motstånd uppfattas bottna i en rädsla i att barn överkonsumerar 
populärkultur ifall de brukar det både i hemmet och i förskolan. Baserat på respondenternas 
uppfattningar visar resultaten även att om barn tillåts möta sin populärkultur och använda sina 
kunskaper inom fenomenet, kan utvecklingsområden som skriftspråk, matematik, teknik, 
naturkunskap, skapande samt rörelse gynnas. 
 
Studien gjordes utifrån en kvalitativ metod där enskilda semistrukturerade, tematiska intervjuer 
med sex pedagoger genomfördes. Studien är inspirerad från fenomenografi och utgår från det 
sociokulturella perspektivet. 
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1. Inledning 

 

Under förskollärarutbildningen har vi stött på nya infallsvinklar att använda i respektive 
förskoleverksamhet. En sådan vinkel är arbetet med barns populärkultur i den strukturerade 
verksamheten, vilken har fått oss att fundera över hur barns intressen kring filmer, tv-program 
samt tv- och dataspel kan vara en fördelaktig grund till hur den strukturerade verksamheten 
utformas. Vi har funnit tidigare forskning, vilken visar att det är gynnsamt för barns utveckling, att 
få möta sin populärkultur i en strukturerad verksamhet. Fast (2007) har i sin forskning sett att barn 
redan i förskolan fått ökad kunskap om att läsa och skriva med hjälp av deras dagliga möten med 
deras populärkultur. Hedges (2011) forskning visar även att barn som får möta sin populärkultur i 
utbildningssyfte gynnas i utvecklingen av empati, kommunikation och identitetsskapande.   
 
Vidare visar forskningen att trots de positiva aspekter det medför att arbeta med barns 
populärkultur mer medvetet är det inte ett självklart inslag i den strukturerade verksamheten. 
Vilket enligt Persson (2000) bottnar i en oro från pedagoger och föräldrar som riktas mot att barn 
ska påverkas av dess innehåll på ett negativt sätt. Denna oro har enligt Persson (2000) lett till att 
pedagoger i alla tider velat skydda barnen för att bli utsatta för det stora inflytandet som 
populärkulturen anses ha. Ett exempel på ett sådant inflytande beskriver Rönnberg (1999) som de 
könstereotypa normer och värderingar barnen möter i Disneys framställningar av prinsessor och 
prinsar. Motståndet har enligt Persson (2000) minskat under senare år då samhället blivit mer 
digitalt. Trots dessa negativa aspekter som diskuterats i olika studier finns det förskolor som verkar 
ha lyssnat mer till de förstnämnda studierna då de anammat barns populärkultur som ett 
arbetsredskap i den strukturerade verksamheten. Samtidigt som den historiska kampen om att 
barn ska skyddas mot populärkulturen verkar leva kvar hos somliga pedagoger, har den inte en 
given plats i dagens förskolor.  
 
Vår egna pedagogiska erfarenhet tyder på att de stunder på dagen då barn får möta sin 
populärkultur är under den fria leken samt fria skapandet. Vilket även Fast (2007) såg i sin studie 
då pedagogerna hon mötte ansåg att populärkulturen skapade klyftor och orättvisor mellan barns 
olika tillgångar till dess kläder och leksaker. Pedagogerna i hennes studie utryckte även att de inte 
var bekväma med att ändra på konceptet att barn lär av de vuxna och inte tvärtom. Samtidigt står 
det i förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) att verksamheten ska utgå från barns intressen och 
skapa en kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ. Genom att bortse från barns 
populärkulturella intressen som ett pedagogiskt verktyg tänker vi att verksamheten förlorar 
möjligheten att skapa lärande situationer utifrån barnens perspektiv. Barns populärkultur är ett 
viktigt intresse som de tar med sig till förskolan då det är en stor del av deras lek och aktiviteter.  
 

Vi föreställer oss att om vi kan använda barns populärkulturella intressen i större utsträckning, och 
ge plats åt dem i den strukturerade verksamheten kan vi bevara barns engagemang samt 
nyfikenhet. Vilket vi utifrån forskning förmodar kan utveckla ett mer lustfyllt lärande. Funderingar 
har därför väckts kring hur ett sådant arbete kan utföras i praktiken. Varför väljer en del förskolor 
att arbeta med barns populärkultur medan andra väljer bort det helt eller begränsar fenomenet till 
den fria leken? Hur ser det ut när barnen ges tillfälle att vara experterna på till exempel ett 
temaområde inom film, tv-program samt tv- och dataspel? Hur blir det när pedagoger och barn 
möts på en gemensam arena där pedagogerna ger verktygen för att bejaka förskolans strävansmål, 
som att verksamheten ska utgå från det som intresserar barnen samt deras erfarenhetsvärld 
(Skolverket, 2010a)? Och hur kan pedagoger arbeta med barns populärkultur och samtidigt skydda 
dem mot de aspekter som sägs påverka dem negativt? Detta är något vi vill söka svar på hos 
pedagoger som idag uttalat arbetar med barns populärkultur i strukturerade sammanhang. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att undersöka varför en del pedagoger väljer att arbeta med barns populärkultur i 
förskolans strukturerade verksamhet. Detta ämnar vi söka svar på utifrån sex pedagogers 
uppfattningar om sitt arbete med barns populärkultur i den strukturerade verksamheten. Med 
populärkultur avses i denna studie film, tv-program samt tv- och dataspel som barnen för 
närvarande visar intresse för.   
 
Frågeställningar vi ämnar söka svar på är: 
 

● Hur uppfattar pedagogerna begreppet populärkultur?  
● Hur kan barns populärkultur ges utrymme i den strukturerade verksamheten? 
● Vilka följder upplever pedagogerna av arbetet med barns populärkultur i den 

strukturerade verksamheten? 
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3. Bakgrund 

 
Inledningsvis kommer bakgrunden behandla definitionen av begreppet populärkultur följt av 
kritik mot populärkultur innan fenomenets väg in i förskola och skola förklaras. Sedan beskrivs 
tidigare forskning vilken behandlar huruvida populärkulturen är ett gynnsamt medel för barns 
utveckling och lärande eller ej. Därefter belyser kapitlet förskolans riktlinjer och arbetssätt samt en 
beskrivning av barns inflytande. Avslutningsvis redogörs studiens teoretiska perspektiv samt den 
teoretiska forskningsansatsen.   

 

3.1 Begreppet populärkultur 
 
Ordboksdefinitionen av populärkultur är kulturprodukter för ”tv, film, radio, litteratur, mode och 
musik” (Lindgren, 2009, s17) vilka konsumeras i stora grupper i samhället. Dock finns det enligt 
Storey (2015) olika sätt att definiera orden populär respektive kultur på. Ett sätt att definiera 
populärkultur på är att dela upp begreppet i två delar, där kultur är en finare kultur som anses vara 
svårare att förstå och populärkultur som lättillgänglig och sämre, där den finare kulturen anses 
mer legitim (Storey, 2015). Finkultur menar Lindgren (2009) avgörs av människor med hög 
utbildning och samhällsklass som tolkas som överklass. Ett annat sätt att definiera 
populärkulturen är genom det kriterium vilken Lindgren (2009) beskriver som kvantitetskriteriet, 
vilket innebär att fenomenet är uppskattat av en stor grupp människor. Inom kvantitetskriteriet 
fortsätter Lindgren (2009), går även att läsa att populärkultur i någon bemärkelse ska vara 
kommersiellt där det skapas en ekonomisk marknad där produkter produceras utifrån 
fenomenet.  Kvantitetskriteriet medges ha sina brister, då det är svårt att avgöra var gränsen för 
vad som är finkultur och vad som är populärkultur går. Därför anser Storey (2015) och Lindgren 
(2009) att det inte enbart går att utgå från detta kriterium när populärkultur ska definieras, men 
det är en del av definitionen. Lindgren (2009) problematiserar även att det är svårt att fastställa 
var en sådan gräns går då vi idag lever i ett digitaliserat samhälle vilket i sin tur leder till att denna 
gräns bleknar mer och mer. Gränserna har dock varit flytande en längre tid då populärkulturen 
historiskt sett hämtar inslag från finkulturen. Disney har tillexempel ett flertal gånger använt 
musik från finkulturen till sina tecknade filmer (Fast, 2007) och William Shakespeares verk som 
anses tillhöra finkulturen har filmatiserats ett flertal gånger under lång tid (Storey, 2015). 
Populärkulturen har idag, menar Lindgren (2009), lyckats tagit kommandot över den kulturella 
arenan och finkulturen har i och med det förlorat den förtryckande kraft som den tidigare ansetts 
ha.  
 
Persson (2000) lyfter forskningsinriktningen cultural studies som en av de mest intressanta inom 
de olika perspektiven på skola och populärkultur. Perspektivet syftar till att studera den moderna 
kulturen samt masskulturen och lyfta dessa som likgiltiga till konsten och högkulturen. Persson 
(2000) menar att det är med hjälp av cultural studies som det akademiska intresset för 
populärkultur blivit större och vuxit i värde. Lindgren (2009) vidareutvecklar detta då han talar 
om begreppet cultural studies som ett brett verksamhetsområde där personer som studerar till 
exempel sociologi, medievetenskap, litteraturvetenskap och antropologi kan mötas. Vidare talar 
Persson (2000) om forskare som inom cultural studies menar att kulturen är ideologisk och den 
kan ha olika betydelser för olika personer. De menar att det som bör studeras är hur masskulturen 
och populärkulturens olika fenomen tolkas och används i sociala sammanhang samt hur 
sambandet ser ut mellan samhället och kulturen. Även på sociala klasskillnader läggs det, enligt 
Persson (2000), stor vikt där forskarna liknar kulturens drabbning och motsättningar med 
samhällets maktförhållande som är komplext då skillnader kan delas in i så många olika kategorier 
förutom just klass. En samling människor förklaras kunna bryta ner klasskillnader men samtidigt 
anse att förhållandena inom kön eller etnicitet kan bevaras oförändrade. 
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3.2 Kritik mot populärkultur 
  
En kritisk aspekt mot populärkulturen som Persson (2000) lyfter, är framställningen av medierna 
som syndabockar och makthavare över människans tyckande och tänkande. Denna form av kritik 
kallar Persson (2000) för moraliska paniker som ofta uppstår när ett nytt mediefenomen 
uppdagas. Paniken riktas då exempelvis mot hur videovåld, hiphop och dataspel, vilka hör till 
ungdomskulturen, påverkar barns levnadssätt på ett negativt sätt. Persson (2000) skriver vidare 
om att barn och unga definieras i kritiken som offer för de lockelser som populärkulturen utgör och 
oron ligger i att de ska börja bruka det våld som visas på tv i verkligheten. Då denna panik får 
barnen att framstå som känsliga och lättpåverkade anses de behöva skyddas med hjälp av 
vägledning och kontroll av vuxna (Persson, 2000). Denna panik kan liknas med den oro som 
förskolans och skolans pedagoger som Fast (2007) intervjuat i sin studie. Pedagogerna i hennes 
studie menar att användandet av populärkultur kan påverka barnen till att uppträda våldsamt och 
leda till överkonsumtion och stereotypa föreställningar.  
 
Även Rönnberg (1999) skriver om kritik mot populärkulturen vilken framför allt riktas mot den 
värld Walt Disney har skapat. Kritiken är likt, samtlig kritik ur ett vuxenperspektiv, som framställer 
de filmer barnen värdesätter som ytliga, våldsamma och sockersöta. Kritiken som riktats mot 
populärkultur ifrågasätts av Rönnberg (1999) då hennes studie visar att barn och vuxna lyfter olika 
Disney-filmer som den de anser vara bäst och menar att kritiken grundas i att de vuxna inte sätter 
sig in hur barnen ser och upplever sin populärkultur och fokus läggs därför på de vuxnas perspektiv 
snarare än barns perspektiv. De kritiska reaktionerna mot populärkultur menar Rönnberg (1999) 
grundar sig i vuxnas rädsla och okunnighet om fenomenet och problematiserar därför att 
konsumtionen samtidigt ska styras och kontrolleras av just vuxna. Lindgren (2009) instämmer om 
att populärkulturen är kommersiell men argumenterar mot populärkulturen som en tvingande 
kommersiell kraft och menar att populärkulturens innehåll formas av konsumenterna då 
produkter tas fram baserat på vad samhället efterfrågar. Persson (2000) menar här att oron 
givetvis ska tas på allvar och att medierna har påverkan på samhället men om kritiken skall tas på 
allvar behövs mer kunskap om hur barnen och ungdomarna själva upplever populärkulturen.  
 
Emellertid lyfter Skolverket (2010b) en rad studier som visar att kritiken och oron över barnens 
påverkan av populärkulturen mer frekvent bagatelliseras. Skolverkets (2010b) studier visar att 
barn idag ses allt mindre som sköra offer utan framställs mer och mer som tänkande och 
kompetenta aktörer som är förmögna att hantera och förhålla sig till sin omgivning utan påverkan 
av de orosmoment som vuxenvärlden visualiserar sig. Vasquez (2005) styrker också vikten av att 
erfara kunskap om hur populärkulturella fenomen uppfattas för att kunna bejaka lärandet och 
avvärja att de orosmoment som förekommer blir den del som hamnar i fokus. Även Urbach och 
Eckhoff (2012) nämner noggrann analys av populärkulturens medier som en väg för pedagoger och 
elever att tillsammans utforska och bearbeta de olika budskap som finns i populärkulturens olika 
fenomen.  
 

3.3 Populärkulturens framväxt i skolvärlden 
 
Många av studierna som presenteras nedan är utförda i skolan och endast ett fåtal av de studier 
som nämns är genomförda i förskolan, men då förskolan lägger grunden för barns första del av 
lärande kan resultaten i skolan anses vara minst lika relevanta för förskolan. Denna studie utgår 
från det sociokulturella perspektivet, som beskrivs mer ingående under rubriken teoretiskt 
perspektiv, där handlingar och kunskaper relateras till sammanhang och verksamheter (Säljö, 
2014), vilket är applicerbart på förskolans verksamhet och anses ytterligare styrka teorin om att 
forskning utförd i skolan i denna studie även är applicerbar på förskolan. 
 
Populärkulturens väg in i skolan har enligt (Persson, 2000) varit lång, under mitten av 1900-talet 
fick eleverna till en början bekanta sig med fenomenet i mindre doser vilka de vuxna kontrollerade 
och styrde i syfte att barnen skulle se att populärkulturen var en sämre och lägre kultur än skolans 
litterära kultur. Följande årtionde bildades uppfattningen om att all läsning var bra läsning för 
eleverna och populärkulturen blev på så sätt ett aningen mer accepterat verktyg i skolans 
undervisning, den kallades då för underhållningslitteratur.  
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I Läroplan för grundskolan som skrevs 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) framgick att i lärarens 
uppdrag var det viktigt att bejaka ett lustfyllt förhållningssätt till litteratur som i sin tur tillgodoser 
behovet av fantasiupplevelser och lockar till läslust. Dock poängterade läroplanen att 
populärkulturen behövdes motverkas av lärarna. Läroplanen för grundskolan har sedan dess 
uppdaterats tre gånger, där dagens Läroplan för grundskolan är från 2011. 
  
Grundtanken var, förklarar Persson (2000), att eleverna skulle utvecklas efter en förbestämd 
kurva, eller en så kallad kulturtrappa där de populärkulturella serietidningarna låg i början och var 
en lägre litteratur, som sedan följdes av ungdomsböcker som ansågs vara en aning mer kvalificerad 
läsning och slutligen skulle de kunna övergå till toppen där finlitteraturens klassiker hägrade. 
Fortsättningsvis beskriver Persson (2000) att det började studeras om hur en undervisning som 
utgår från erfarenhetspedagogik där utgångspunkten helt utifrån barns erfarenheter kan bedrivas. 
Utmaningen menar Persson (2000) ligger i att hitta en balans mellan styrningen från pedagogerna 
och barns inflytande, detta för att undvika att pedagogens styrning blir för vag då det kan leda till 
att det enbart är barns redan befintliga kunskaper och erfarenheter som bekräftas. Tillika om 
pedagogerna börjar styra för mycket kan barnens eget tycke och tänkande minimeras och endast 
får ta lärdom av vad pedagogerna anser vara viktigt att föra vidare. Fast (2007), som i sin studie 
följt sju barn och deras familjer från förskolan till skolan, tar upp exempel om just detta. Fast 
(2007) såg att barnen kommer till skolan med en redan utvecklad skriv- och läsförståelse som 
kommit av populärkulturen. Trots denna förkunskap sågs lärarna i studien inte basera läs- och 
skrivundervisningen på barns erfarenheter utan använde en ljudningsmetod från 
artonhundratalets mitt som var att rekommendera när barnen skulle lära sig läsa.  
 
Nästa steg blev enligt Persson (2000) införandet av mediapedagogiken vilken infördes bland annat 
med hjälp av gymnasieskolans medieprogram. Pedagogiken fördes även in i förskolan och 
begreppen media och populärkultur sågs som likgiltiga då dagens populärkultur oftast blir synlig 
via massmedierna. Trots detta menar Persson (2000) att populärkulturen hamnat och är än idag i 
skymundan av mediapedagogikens instrumentella och tekniska förhållningsätt som är det som 
lyfts och lärs ut. Begreppet populärkultur går att idag att finna i Läroplan för grundskolan 2011 
(Skolverket, 2011a) där fokus ligger på bearbetning av hur populärkulturen framställer samt 
skildrar informationsspridning och olika livsfrågor. 
 
Skolverket (2011b) informerar om att barn idag kommer till förskolan med erfarenheter av 
skriftspråket som de fått erfara genom användandet av till exempel tv- och dataspel samt tv-
program. Vidare beskrivs just hur förskolan ska utgå från barns intressen och nämner 
populärkulturen som en sådan inkörsport i arbetet med att utveckla barns språkutveckling. Fast 
(2007) har under sina observationer av sju barn i förskolan sett att de populärkulturella inslag som 
sker i den pedagogiska verksamheten är i barns fria lek som sker utan styrning av pedagoger. 
Pedagogernas resonemang kring barns populärkulturella intressen beskrivs som tillåtande då 
fenomenet fick ta plats men behövdes begränsas då pedagogerna uttryckte en rädsla för att 
populärkulturen skulle ta över verksamheten helt. Fast (2007) träffade även pedagoger vars rädsla 
till att den populärkulturella världen ska ta över och dess könsstereotypa värderingar påverka 
barns agerande i förskolan, var så stor att de ansåg att barns möte med deras populärkulturella 
intressen fick stanna i hemmet. Tillika skriver Änggård (2006) i sin forskning om barns 
bildskapande i förskolan, att det inom populärkulturen existerar genrer som medvetet är 
könsstereotypa och produkterna riktar sig specifikt mot flickor respektive pojkar. Dock 
menar Änggård (2006), att desto mer förskolans pedagoger anammar och för in populärkulturella 
inslag i verksamhetens projekt och bildskapande ges det utrymme för barnen att bearbeta och 
frångå de könsstereotypa mönster som populärkulturen för med sig. 
 

3.4 Tidigare forskning  
 
Det finns forskning vilken belyser vikten av att tillåta barns populärkultur i utbildningssyfte. 
Urbach och Eckhoff (2012) lyfter fram i sin studie en mängd fördelar med att låta barn arbeta med 
sina intressen som redskap vilka kan utgöra en betydande möjlighet att engagera även de mest 
motvilliga läsare och författare. Urbach och Eckhoff (2012) menar att om barns populärkultur 
tillåts ta mer plats i verksamheten skulle det resultera i att läraren ökar möjligheten att bygga på 
samt öka barns förståelse och läs- och skrivutveckling och att det kreativa tänkandet gynnas. 
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Forskarna Urbach och Eckhoff (2012) har i sin studie följt en förstaklass i USA där eleverna hade 
till uppgift att skriva och berätta historier. En elev som uppmärksammades använde i sitt skrivande 
befintliga karaktärer från sin populärkultur som tv-program och dataspel, och tillskrev dem nya 
långa historier som berättades med inlevelse och dramatik för klasskamraterna. Ett sådant sätt att 
illustrera nya berättelser kan liknas med internetfenomenet Fanfiction som Olin-Scheller (2011) 
har forskat kring. Fenomenet utspelar sig på olika internetsidor där barn från hela världen kan 
publicera sina historier på och som är grundade på karaktärer och miljöer från olika “fandoms” 
men med helt nya berättelser. Detta läses, diskuteras och kommenteras från resten av världen 
(Olin-Scheller, 2011). Eleven i Urbach och Eckhoff (2012) studie ansågs i sitt skrivande besitta 
kunskaper i sin fantasi och sitt sätt att uttrycka sig språkligt på likt etablerade författare. Vid ett 
tillfälle beslutade elevens lärare att nästa berättelse inte fick inneha några figurer eller miljöer från 
barnets populärkultur utan fick istället givna karaktärer av läraren att utgå ifrån. Resultatet blev 
en kort berättelse som ansågs vara tom på känslor, detaljer samt händelser och liknande ingenting 
som eleven skapat tidigare. Användandet av populärkulturen visade sig i detta fall vara en gynnsam 
källa till elevens förmåga att utveckla sin språkliga utveckling på ett konstruktivt sätt (Urbach & 
Eckhoff, 2012). Även Olin-Scheller (2011) såg i sin forskning att användandet av det 
populärkulturella fenomenet Fanfiction var gynnsamt för barns språkliga utveckling och menar att 
undervisningen i det svenska språket bör inspireras av hur dessa sajter används och inte vara rädda 
för att låta barn arbeta utifrån efterbildande, då barnen tillägnar sig både skrivkunnighet och 
identitet om de blandar och balanserar egna och andras kulturella erfarenheter med. 
 
En studie gjord av Evans (2004) visar även den att populärkulturen är ett positivt inslag i 
utvecklingssyfte. I studien framgår att barn genom dataspel ges möjlighet att läsa och utveckla 
läsförståelsen avsevärt då de i spelen hamnar i situationer där de måste organisera spelets innehåll 
för att kunna avancera uppåt eventuellt framåt. Barnen lär sig språket inom respektive dataspel, 
vilket är en form av skriftspråksutveckling och även en form av historieberättande, skriver Evans 
(2004) som ett viktigt resultat i sin studie. Andra följder av studien visar enligt Evans (2004) att 
barnen i mötet med dataspel lär sig att observera olika miljöer och att de utmanas genom att lösa 
problem och se sammanhang. I studien sågs även kommunikation och uppmärksamhet samt 
beslutfattande som komponenter vilka utvecklas genom dataspelande. Evans (2004) menar att det 
i ett spel krävs större engagemang och delaktighet än vid läsning av en bok, i boken finns redan 
texten medan i dataspel ges spelaren möjlighet att läsa och skriva repliker till spelets innehåll. 
 
Ytterligare forskning visar att aspekter av barns populärkultur som upplevs i hemmet kan motivera 
och utveckla barns sociala relationer i förskolan, de stärker även deras identiteter samt utvecklar 
skriftspråksutveckling (Hedges, 2011). I hennes studie har pedagoger i förskolan studerats i syfte 
att ta reda på hur dessa använder barns populärkultur i utbildningssyfte. Vidare beskriver Hedges 
(2011) att barns intresse för diverse tv-program kan utveckla och locka till delaktighet inom ämnen 
som i sin tur kan leda till erfarenheter inom språk och skrift. I sin studie vittnar Hedges (2011) om 
att pedagogers övertygelser är väl etablerade och influerade i förskolans strukturerade verksamhet, 
vilket leder till att verksamheten kan styras och regleras av deras erfarenheter kring lekar om 
populärkultur på olika sätt. De moderna och nutida lekar som influeras av tv-program fann dock 
pedagogerna farliga och de ansåg att programmen begränsade barnen i deras lekar. Hedges (2011) 
lyfter här att den kommersiella marknaden inom populärkultur fångar barns intressen och det är 
upp till de vuxna i barns närhet att ta tillvara på detta intresse och vända det till något konstruktivt 
och produktivt, något som kan ske både i hemmet och i förskolans strukturerade verksamhet.  
 
Likt Urbach och Eckhoff (2012), vilka menar att om pedagogerna försöker engagera barnen med 
hjälp av deras populärkultur för att uppnå kunskap, behöver de se och förstå populärkulturen som 
motivation och ett legitimt verktyg i verksamheten för att nå barns intresse till skriftspråket och 
inte som en negativ källa till barns fria lekar. Det har även visat sig att barnen inte enbart utvecklas 
inom skriftspråket utan även kring ämnen som tar upp fysisk och emotionellt välbefinnande samt 
lärdom om världen och dess invånare (Hedges, 2011). Med barns populärkulturella intressen som 
grund i den strukturerade verksamheten kan pedagoger engagera och föra diskussioner kring 
ämnen relaterat kring identitetsskapande, rättvisor och orättvisor samt stereotypa könsroller och 
för informationssökning (Hedges, 2011). Pedagoger som inte tar barns populärkulturella intressen 
i beaktning inom den strukturerade verksamheten menar Hedges (2011) kan gå miste om en rik 
källa som engagerar och utvecklar barns kunskaper och förståelse. 
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Som tidigare nämnts har Fast (2007), följt sju barn från deras tid i förskolan till det första året i 
grundskolan och barnens familjer. Ett av syftena med hennes studie var att ta reda på i vilka 
sammanhang barnen möter textorienterade aktiviteter. Det visade sig även här att barns 
populärkulturella medel i hemmet som tv- och dataspel, tv-program och filmer skulle vara en rik 
källa till barns skriv- och läsutveckling. Att det är gynnsamt för barns lärande att skapa en arena 
kring barns populärkulturella intressen där pedagoger och barn kan mötas och engagera sig i olika 
ämnesområden är också ett av resultaten ur Fasts (2007) studie.  Även Vasquez (2005) har 
studerat barn och deras möte med populärkulturella inslag i förskolan till de första åren i 
grundskolan. I sin studie såg hon att barn via populärkulturella spelkort mött nya sorters 
textorienterade aktiviteter och på så sätt utvecklat nya kommunikativa metoder via symboler, 
artefakter och bilder. Nya kommunikativa metoder som pedagoger bör lära sig för att kunna förstå 
barns förförståelse och använda dem för att stödja barnen i deras språkutveckling (Vasquez, 2005). 
 
Barn idag växer upp i en digital värld med datorer, filmer, mobiltelefoner och tv-spel. Evans (2004) 
menar att skolans utbildning inte följt med i den teknologiska utveckling som dagens barn befinner 
sig i. När skolan inte möter barn i deras utveckling misslyckas pedagogerna med att förbereda dem 
för mötet med den föränderliga värld vi lever i. Barn som får använda sin kunskap om till exempel 
film i skapandet av egna filmer med hjälp av fotografering, datorprogram och musik har visat att 
de inte enbart får utvecklas och ta lärdom om olika digitala verktyg utan även utvecklas i 
uthållighet, kreativitet, språkhantering och fantasiskapande (Evans 2004). En del lärare anser 
enligt Evans (2004) att det är verksamheternas skyldighet att samarbeta med barnen och möta 
deras populärkultur med intresse och engagemang så barnen utvecklas i en miljö som för dem 
känns meningsfull och intressant. Dock skriver Evans (2004) vidare att det även finns lärare som 
anser att barns brukande av populärkulturen kan vara skadlig då de menar att böcker från 
finkulturen försummas och därför växer risken att ta skada av alla kommersiella företag lavinartat. 
Oron till populärkulturens negativa påverkan menar Evans (2004) resulterar i de argument att 
barnen får tillräckligt av den varan när de är hemma, vilket är den största bakomliggande orsaken 
till den bristande populärkulturen i förskolans styrda verksamheter och skolan. Här menar Evans 
(2004) att vuxna måste se med respekt på vad barnen verkligen kan och ta tillvara på kunskapen 
för vidareutveckling istället för att anta det värsta. Samtidigt står det i dagens läroplan att vi ska 
möta barns intressen och låta deras intressen utvecklas (Skolverket, 2010a). Persson (2000) 
beskriver detta som att skolan har en historisk tradition av att fastna i implementerade 
föreställningar när det kommer till populärkultur, där det höga konstant jämförs och avskiljs från 
det låga där literacy, som översätts till läs- och skrivkunnighet, anses som högt.  
 

3.5 Förskolans verksamhet 

Förskolans verksamhet har Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) och Skollagen att förhålla 
sig till och anpassa sig efter. I dessa står riktlinjer, mål och regler för hur förskolans verksamhet 
ska och bör bedrivas för att hålla god kvalitet som utvärderas, analyseras och uppföljs. För att 
kunna hålla god kvalitet rekommenderas av Skolverket (2013a) att arbetet sker tematiskt, både 
individuellt som i grupp då beprövad forskning visat att det är gynnsamt för barns sociala och 
kognitiva utveckling, och att pedagogisk dokumentation ligger till grund för verksamhetens 
utveckling. Hur förskolans verksamhet är utformad är upp till varje enskild verksamhet. Det finns 
studier som visar att förskolors dagliga verksamhet är utformad på liknande sätt där rutiner, den 
fria leken och styrda aktiviteter av pedagogerna sammanflätas till en pedagogisk verksamhet med 
fokus på omsorg och lärande (Gannerud & Rönnerman, 2007). Den pedagogiska verksamheten 
med strukturerade aktiviteter utgör en stor del av verksamheten och det är under de tillfällen, med 
hjälp av pedagogisk dokumentation, pedagoger kan se lärandet för att sedan utvärdera, utveckla 
och följa upp barns utveckling och deras lärprocesser (Skolverket, 2012).   

 
Förskolans verksamhet ska enligt dess läroplan (Skolverket, 2010a) utgå från barns intressen, 
erfarenheter, behov och åsikter samt uppmuntra till lärande och för att få lärandet att bli 
mångsidigt och sammanhängande uttrycks användandet av ett temainriktat arbetssätt. Att arbeta 
tematiskt innebär att utifrån ett specifikt område lyfta och synliggöra förståelse för omvärlden och 
på så sätt ge barnen möjlighet till lärande och utvecklande kunskap (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2010).  
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Det temainriktade arbetssättet ska prägla verksamheten som en helhet så som i leken, skapandet 
och i vardagliga sammanhang, dock menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) att det 
tematiska arbetet har en tendens att begränsas till de strukturerade aktiviteterna i verksamheten. 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) beskriver även att arbetet med barns utveckling och 
lärande ska ske med olika metoder och uttrycksformer så som media och informationsteknik. För 
att skapa mångfald i lärandet tillskrivs också vikten av att pedagogerna tar tillvara på barns tankar 
och idéer, vilket främst kan ske i pedagogiska dokumentationer (Skolverket, 2012).  
  

3.6 Barns inflytande  
 
En del av förskolans uppdrag, vilken Skolverket (2013b) beskriver, är att göra barnen delaktiga och 
ge dem möjlighet till inflytande. För att fullgöra detta uppdrag är det angeläget att barnen får 
tillföra sina erfarenheter och på så sätt skapa en lärande gemenskap tillsammans med förskolans 
pedagoger. Lagerkvist (2012) skriver om barns rätt i relation till FN:s barnkonvention om barnets 
rättigheter och förskolans läroplan samt hur samspelet mellan barn och vuxna och även de 
maktförhållanden som påverkar realiseringen av rättigheterna. Författaren beskriver även barns 
rättigheter utifrån det barnkulturella perspektivet och hävdar att det är i barnkulturen barns egna 
perspektiv ges utrymme. Barns perspektiv förklarar Lagerkvist (2012) utgår från barns tolkningar, 
handlingar, erfarenheter och åsikter medan ett barnperspektiv skapas av vuxnas föreställningar 
kring barns perspektiv. Barnkulturen beskrivs även ge möjlighet att låta barns röster höras, även 
de som inte har det verbala språket att tillgå. Att få uttrycka sig och möta sin kultur fortsätter 
litteratören är en rättighet som är i enlighet med barnrättskonventionen. Barnrättskonventionen 
menar Lagerkvist (2012) syftar till barns olika rättigheter medan förskolans läroplan (Skolverket, 
2010a) tillskriver barns rättigheter som barns inflytande i verksamheten och problematiserar detta 
inflytande då hon menar att det är pedagogerna som bestämmer över hur barns inflytande ska 
uppfyllas. Resultatet blir då oftast att den vuxnas tolkning ges företräde och avgör barnens 
rättigheter (Lagerkvist, 2012). Lorentzon (2012) delar detta synsätt gällande maktbalansen mellan 
barn och vuxna och menar att det är de vuxna som har tolkningsföreträde i vad som är barns 
rättigheter. 
 
Även Rönnberg (2011) som forskat om barns kultur, ställer sig frågan om vems perspektiv som tas 
i frågan om vems kulturarv det är vi vill föra vidare, och för vems skull. Det framgår i forskningen 
att hon sett hur det i regel är de vuxnas kulturarv som förs vidare till barnen snarare än att det är 
barns egna kulturarv som förs vidare till nästkommande barngeneration. Även Fast (2007) 
problematiserar frågan om kulturarv och skriver om att det är de vuxnas kulturarv som förs över 
till barnen. Vidare belyser Fast (2007) att detta är en del i skapandet av barns identitet, som sker 
på vuxnas villkor. Lagerkvist (2012), ställer sig frågande till varför barnkulturen inte tas på allvar, 
utan ses av vuxna som underhållande tidsfördriv. Hon hävdar att barnkulturen inte alltid används 
för att möjliggöra att barns röster hörs. Barnkultur beskrivs av Lagerkvist (2012) som ett forum där 
barnens perspektiv kan komma till uttryck där barnen har möjlighet att komma till tals och 
synliggöras. Fortsättningsvis ställer sig Lagerkvist (2012) undrande till om anledningen till detta 
passiva uppträdande bottnar i de vuxnas rädsla att förändra den befintliga maktbalansen mellan 
barn och vuxna. 
 

3.7 Teoretiskt perspektiv 
 
Lev Vygotskijs tankar om barnets utveckling ligger till grund för det sociokulturella perspektivet 
och att barnets utveckling är beroende av vilken kulturell situation det växer upp i (Kroksmark, 
2003, Hwang & Nilsson, 2003). Vygotskij menade att alla människor ständigt befinner sig under 
utveckling och att avståndet mellan det en individ klarar av på egen hand och med hjälp av någon 
annan, antingen ett barn eller vuxen som är mer kompetent, valde han att kalla för den proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2014). Barnen lär sig av och med varandra, även av vuxna i sin omgivning. 
Genom att väcka och hålla barns intressen vid liv skapas förutsättningar för barns lärande och 
utveckling med material och verktyg (Kroksmark, 2011). Relationen och samverkan mellan 
människan och dess verktyg kan beskrivas med ordet mediering (Säljö, 2014).  
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Dessa språkliga och fysiska verktyg utgör delar inom det sociokulturella perspektivet och är av 
yttersta vikt vid barns inlärning där barns erfarenhetsvärld och samspel med andra har betydelse 
för deras kognitiva utveckling.  Verktygen varieras och förändras över tid beroende på vilket socialt 
och kulturellt sammanhang de används i. Dessa verktyg kan i denna studie jämföras med de 
populärkulturella leksaker och fenomen vilka barnen intresserar sig för och tar med till förskolans 
verksamhet, vilka kan varieras och förändras över tid.  

 
Vygotskijs syn på skola och undervisning är en central del då han menade att skolan ska betraktas 
som en väsentlig arena gällande sociala sammanhang där undervisning och lärande ligger till grund 
för utvecklingen (Kroksmark, 2011).  Varför detta teoretiska perspektiv används som stöd för 
denna studie beror på att populärkultur och dess materiella marknad kan användas som mediering 
i förskola där barns samverkan med artefakterna är ett led i barns utveckling och lärande. Barn i 
förskola har ofta med sig populärkulturella artefakter som de delar med sig av och som inspirerar 
till olika utvecklingsområden som skriv- och läsaktiviteter (Fast, 2007), vilka kan fungera som 
medierande resurser. Även vuxna ses som medierande resurser inom det sociokulturella 
perspektivet när barnen till exempel ska utveckla sitt lärande (Säljö, 2014).  
 

3.8 Teoretisk forskningsansats 
 
Populärkultur talas om som ett fenomen i förskolans verksamheter och genom denna studie tas 
pedagogers uppfattningar och tolkningar om fenomenet barns populärkultur som utgångspunkt, 
något som kan liknas med fenomenografi vilket studiens teoretiska ansats inspireras ifrån. Inom 
fenomenografi är “uppfattning” ett centralt begrepp och det är olika uppfattningar kring ett och 
samma fenomen som studeras (Egidius, 2009).  All datainsamling inom fenomenografi sker enligt 
Kroksmark (2011) via intervjuer som är tematiska och strukturerade som spelas in och sedan 
transkriberas till text, vilket sedan utgör grunden i analysen. I analysen tas både skillnader och 
likheter tillvara på i den huvudkategori och de mindre teman som kategoriserats i bearbetningen 
av materialet. Enligt Egidius (2009) innebär fenomenografi att det är uppfattningar i helhet som 
studeras, då oavsett om de är passande eller bristande. Kroksmark (2011) vidhåller detta och utgår 
från fenomenografins ledande utformare Ference Martons förklaring om fenomenografi att den 
teoretiska ansatsen fenomenografi är innehållsspecifik där inget är absolut rätt och där olika 
uppfattningar utgör innehållet. 
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4. Metod 

 
Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsmetod som syftar till att få en fördjupad 
förståelse för mänskligt beteende med bakgrund av att det insamlade materialet inte mäts 
kvantitativt, utan fokus ligger i att fenomenet finns och frågan eller frågeställningarna ligger i hur 
fenomenet fungerar (Ahrne & Svensson, 2015). Nedan redogörs för studiens metodval och urval 
som följs av etiska förhållningssätt, tillförlitlighet och äkthet samt genomförande och 
avslutningsvis metodanalys. 
 

4.1 Metodval 
 
Utifrån den kvalitativa forskningsmetoden, vilken är den mest använda metoden inom 
samhällsvetenskapliga ämnen (Stukát, 2005), har vi valt att genomföra enskilda 
semistrukturerade, tematiska intervjuer. Detta innebär att frågorna utgår från ett specifikt tema 
och är öppna vilket tillåter att intervjuaren ställer följdfrågor (Bryman, 2011), vilket vi anser passar 
denna studie då vi ämnar söka variation av uppfattningar bland svaren. I följande stycke redovisas 
för- och nackdelar som gäller intervjuer på ett övergripande plan och som inte enbart gäller för 
semistrukturerade intervjuer. Fördelar som Ahrne och Svensson (2015) nämner med intervjuer är 
att frågorna är anpassningsbara efter hur intervjun ter sig. Detta kan leda till att forskaren kan få 
svar på ytterligare företeelser i respondenternas uppfattningar än det som egentligen var tänkt från 
början, vilket kan resultera i ett brett material. Något som erfarits under intervjuerna. Vidare 
skriver Ahrne och Svensson (2015) om det faktum att det går snabbt att genomföra intervjuer, 
vilket har varit till fördel i denna studie då tiden har varit en faktor att förhålla sig till. En nackdel 
vilken Ahrne och Svensson (2015) nämner med intervjuer är att det finns en svårighet att få reda 
på huruvida utsagan stämmer eller inte. Ytterligare en nackdel med intervjuer är det faktum att 
den som intervjuar omedvetet kan påverka respondentens svar utifrån de förväntningar och 
värderingar du har (Johansson & Svedner, 2004). Med hjälp av observationer kan forskare styrka 
eller bekräfta utsagan i intervjun (Ahrne & Svensson, 2015). För denna studie har kombinationen 
mellan intervjuer med observationer inte varit aktuell då detta är tidskrävande både utifrån tiden 
som krävs för genomförandet men även på grund av genomgången av det insamlade materialet. 
 

4.2 Urval 
 
För att få svar på frågeställningarna planerades intervjuer med pedagoger i verksamheter där de 
uttalat arbetar med barns populärkultur i strukturerade sammanhang, något som kan liknas med 
hur respondenter inom fenomenografiska studier ingår i en intervjustudie baserat på deras 
erfarenhetsvärld (Kroksmark, 2007).  
 
Fem stycken pedagoger planerades att intervjuas från olika förskolor i en storstad i Mellansverige 
enligt ett målinriktat urval, vilket innebär att studiens undersökningsobjekt medvetet väljs av 
forskarna utifrån syfte och de frågeställningar studien baseras på (Bryman, 2011). Ett 
annat kriterium för detta målinriktade urval var att vi enkelt och snabbt skulle kunna ta oss till 
respektive förskola där intervjuerna skulle genomföras. För att hitta pedagoger som arbetar med 
barns populärkultur i den strukturerade verksamheten gjordes sökningar på Google efter förskolor 
utifrån detta kriterium. I sökningarna fann vi flera hemsidor till kommuner där det går att läsa om 
samt jämföra olika förskolor. Utifrån detta hittades förskolor vilka i sina verksamhetsplaner 
beskriver om ett aktivt arbete med populärkultur i den strukturerade verksamheten. Dessa 
kontaktades sedan direkt av oss eller av anställda på kommunen som hjälpte till att ta kontakt med 
förskolor och pedagoger som kunde tänkas ställa upp på intervju. Även vänner och kollegor 
kontaktades i sökandet då vi inte fann mer än tre deltagande pedagoger via internetsökningarna. 
Det visade sig att vi hade vänner som tidigare varit verksamma med pedagoger som arbetat med 
barns populärkultur i den strukturerade verksamheten. Våra vänner introducerade kontakten och 
båda pedagogerna som det kommunicerades med ville delta i studien.  
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Innan bearbetningen av det insamlade materialet gjordes, uppfattades stoffet vara näst intill 
begränsat, varpå ytterligare en pedagog kontaktades för intervju, denna pedagog fann vi via 
ytterligare en vän, men samtliga var för oss okända. När kontakt skapades mellan oss och samtliga 
respondenter fick de via e-mail ta del av information om studien samt de etiska förhållningssätt 
som gäller, vilka förklaras under nedanstående rubrik. Intervjuerna ägde rum på pedagogernas 
förskolor. Pedagogerna är 30-58 år gamla och har varit verksamma inom förskolans verksamhet i 
7-29 år. Nedan presenteras varje pedagog som deltagit i studien, samtliga pedagogernas namn är 
fingerade.  
 
• Johanna är 58 år och har arbetat inom yrket i 25 år. Johanna började arbeta med barns 
populärkulturella intressen i den strukturerade verksamheten för tio år sedan. Johanna är även 
förskolechef på sin förskola med en avdelning.  
 
• Susanne är 32 år och arbetet inom förskolan i 9 år. Det första mötet med att arbeta med barns 
populärkultur i den strukturerade verksamheten var för ett år sedan.  
 
• Maria är 58 år och arbetet i 29 år inom förskolans verksamhet. Arbetet med barns 
populärkulturella intressen i den strukturerade verksamheten har varit aktivt till och från i olika 
perioder sedan tolv år tillbaka.  
 
• Linnea är 46 år och har arbetat 15 år inom förskolan. Linnea har arbetet med barns 
populärkulturella intressen mer eller mindre hela tiden omedvetet men berättar att det inte skett i 
den omfattning det kunnat.  
 
• Karin är 32 år och arbetat inom förskolans verksamhet i 12 år. Karin har arbetat med barns 
populärkulturella intressen i fem år.  
 
• Alva är 30 år och har varit verksam i förskolan i 7 år. Arbetet med barns populärkulturella 
intressen i den strukturerade verksamheten började för två år sedan.   
    
Samtliga sex pedagoger har intervjuats baserat på deras arbete och kunskap gällande populärkultur 
i den strukturerade verksamheten, faktorer som kön, ålder och etnicitet har inte behandlats i denna 
studie. En faktor som togs i beaktning har varit antal verksamma år inom yrket då det skulle kunna 
vara intressant att veta hur länge arbetet med barns populärkultur har pågått i förhållande till hur 
länge de har varit aktiva inom förskolans verksamhet. 
  

4.3 Etiska förhållningssätt  
 
Vetenskapsrådet (2009) har tagit fram forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra med förklaring om hur vi har förhållit oss till dem i 
denna studie följer nedan. Informationskravet vilken är den första principen, innebär kort att 
forskarna ska informera deltagare, i detta fall sex stycken respondenter, vad som är deras uppgift i 
studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Samtliga deltagare blev informerade med 
ett informationsbrev (bilaga 1) om att intervjun är frivillig och att de när som helst under intervjun 
fick avbryta den utan förbehåll. 
 
Den andra forskningsetiska principen, samtyckeskravet, innebär att som forskare ska du få 
respondenternas tillåtelse att genomföra intervjuer med dem. Då alla respondenter är myndiga har 
samtycke ej behövts hämtas från varken vårdnadshavare eller föräldrar. Konfidentialitetskravet 
som är den tredje principen förhåller vi oss till genom att de eventuella personuppgifter, då i första 
hand respondenternas namn, kommer att i studien vara fingerade. Namn på förskolor eller 
avdelningar är ovidkommande och kommer inte att nämnas. Samtliga deltagare har blivit 
informerade om att alla uppgifter som skulle kunna kopplas till dem förvaras på en plats där 
obehöriga inte har tillträde. Vad gäller den sista forskningsetiska principen, nyttjandekravet, har 
samtliga deltagare blivit informerade om syftet med det insamlade materialet samt vilka som 
kommer att ha tillgång till studien.  
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Vetenskapsrådet (2009) har även tagit fram rekommendationer som forskare kan ha i åtanke och 
som vi i denna studie förhåller oss till och tagit i beaktning, är det faktum att samtliga deltagare 
har fått frågan om de vill ta del av forskningsresultaten innan den publiceras på DiVa - Digitala 
Vetenskapliga arkivet. 
 

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 
 
För att styrka studiens trovärdighet använder vi oss av kriterierna tillförlitlighet och äkthet som 
enligt Bryman (2011) är alternativa kriterier till reliabilitet och validitet som används för att få en 
bild av kvalitén i kvantitativa undersökningar. Tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier som vi utgår 
ifrån i denna studie. Det kan finnas många beskrivningar av verkligheten och vad gäller kvalitativa 
studier är det upp till läsaren att avgöra hur pass trovärdig beskrivning forskaren har gjort av en 
sådan (Bryman, 2011). Trovärdighet är det första delkriteriet och den del som ingriper att 
forskningen överensstämmer med de regler som finns och att de personer som ingått i studien får 
ta del av resultaten för bekräftelse (Bryman, 2011). Samtliga deltagare i denna studie har både 
skriftligt och muntligt fått ta del av de forskningsetiska råd som Vetenskapsrådet (2009) tagit fram, 
de har alla även givit sitt samtycke till att ta del av studien när denne är godkänd av examinator.  
 
Det andra delkriteriet som Bryman (2011) lyfter är överförbarhet vilket syftar till att bedöma 
huruvida resultaten är överförbara till en annan verksamhet, desto mer ingående och beskrivande 
studien är desto mer är det till fördel för de som ska avgöra hur pass överförbar studiens resultat 
är på andra sociala sammanhang. Pålitlighet är det tredje delkriteriet som Bryman (2011) nämner 
och innebär att varje del av forskningsprocessen säkerställs genom en fullständig redogörelse, detta 
är dock ovanligt då det inom kvalitativa undersökningar kräver en hel del mängd data som ofta gås 
igenom av kollegor till forskarna och detta arbete blir alltför krävande, därför har vi bortsett från 
detta kriterium.  
 
Det sista delkriteriet är möjlighet till att styrka och konfirmera vilket innebär att forskaren bör vara 
medveten om att objektivitet är svårt att uppnå gällande samhällelig forskning och kvalitativa 
undersökningar. Personliga värderingar och teoretiska inriktningar får inte styra eller påverka 
undersökningens slutsatser (Bryman, 2011). Att uppnå total objektivitet i en kvalitativ 
undersökning kan för forskare innebära viss svårighet då ämnesvalet är gjort utifrån egna tankar, 
intressen, normer och värderingar (Ahrne & Svensson, 2015). Däremot kan en så objektiv 
inställning i största möjliga mån intas när slutsatser ska dras, dels på grund av detta kriterium men 
även med tanke på den metod inom fenomenografi studien inspireras ifrån.  
 
Äkthetskriteriet, vilken Bryman (2011) vidare redogör för, är att försöka ge en rättvis bild av de 
olika åsikter och uppfattningar som kan tänkas stötas på under intervjuerna. Detta har gjorts 
genom att samtliga intervjuer har transkriberats noggrant och en så objektiv inställning till 
respondenternas svar som möjligt har hållits för att inte påverka slutsatserna. 
 

4.5 Genomförande 
 
I studien har sex semistrukturerade, tematiska intervjuer gjorts, samtliga med utbildade 
förskollärare. Kontakt togs via e-mail och telefonsamtal, antingen via kommunen där de är 
anställda eller via deras chefer samt bekanta. En kort presentation av oss (bilaga 1) som genomför 
studien samt syftet med intervjun och de etiska forskningsråd framtagna av Vetenskapsrådet 
(2009) mailades till samtliga av deltagarna ca en vecka innan träff. Innan intervjuerna startade fick 
respondenterna muntligen ta del av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2009). 
Intervjuerna inleddes med att respondenterna presenterade sig själva, där de berättade hur gamla 
de är, deras yrkesroll samt verksamma år inom yrket. Intervjufrågorna ställdes inte efter någon 
direkt ordningsföljd utan valdes utifrån hur samtalet tog sig, vid ett flertal tillfällen besvarades 
några av frågorna utan att frågan hade ställts.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas förskolor, fyra av intervjuerna genomfördes 
med båda intervjuarna på plats, de övriga två gjordes med endast en intervjuare och en respondent, 
detta för att öka effektiviteten. Längden på intervjuerna varierade något, där den kortaste intervjun 
tog 26 minuter medan den längsta upptog 47 minuter.  
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Däremellan upptog intervjuerna cirka 35-40 minuter. Intervjun består av 12 frågor (bilaga 2). Då 
studien inspireras av fenomenografi spelades samtliga intervjuer in, detta skedde med smartphone, 
något som godkändes av samtliga respondenter, även anteckningar gjordes med papper och penna 
för att dokumentera kroppsspråk och gester vid olika tillfällen under intervjun, vilket kan vara 
fördelaktigt om något i intervjun bör eller ska följas upp (Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Inom fenomenografi, som studien inspirerats av, utförs intervjuerna där respondenten kan kopplas 
direkt till den miljö den vanligtvis befinner sig i (Kroksmark, 2007).  Samtliga intervjuer 
genomfördes därför på respektive förskola i separata rum, dock förekom det störande ljud såsom 
en igångsatt diskmaskin samt barngrupp under en sångsamling i rummet bredvid, ljud som under 
transkriberingen blev mer påtagliga än när intervjuerna ägde rum. Dock finner vi att det inte är 
troligt att dessa bakgrundsljud på något sätt skulle ha påverkat respondenternas svar, men 
självklart är detta inget som går att säkerställa. De inspelade intervjuerna upptog ca 216 minuter 
och transkriberingen av de inspelade intervjuerna tog uppskattningsvis 36 timmar och 45 min. För 
att effektivisera arbetet delades transkriberingarna lika, vilket gick till så att ljudfilerna lades in i 
respektive dator för att lätt kunna starta och stoppa intervjuerna. Detta är ett tidskrävande arbete 
men fördelaktigt då det är lättare för den som genomför intervjun att höra ljud och ord än om 
transkriberingen hade gjorts av någon annan (Ahrne & Svensson, 2015). Varje intervju har 
nedtecknats ordagrant i sin helhet, vilket även stöds av fenomenografi (Kroksmark, 2007). 
 

4.6 Analysmetod 

 
Den datainsamling som sker inom fenomenografi är via tematiska och strukturerade intervjuer, i 
resultat och analys tas sedan både skillnader och likheter tillvara på i teman som kategoriseras efter 
bearbetningen av materialet (Kroksmark, 2011). Då denna studie inspirerats av detta 
tillvägagångssätt delade vi efter transkriberingen upp svaren från samtliga intervjuer i teman där 
likheter och olikheter samt mönster utgör grunden för kommande resultat och analys. Vilket även 
går i linje med hur kvalitativa analyser enligt Ahrne och Svensson (2015) bör disponeras. Det finns 
enligt Ahrne och Svensson (2015) tre grundläggande tillvägagångssätt för att sammanställa 
samhällsvetenskapliga analyser; att sortera, reducera och argumentera. För att kunna sortera 
materialet har det bearbetats noggrant genom att transkriberingar och anteckningar har lästs 
igenom flera gånger och sorteringen har skett successivt under genomgångarna, något Ahrne och 
Svensson (2015) benämner att bli förtrogen med sitt material.  
 
Under genomgången av transkriberingarna skrev vi ner de delar som var utmärkande i kortfattade 
sammanställningar där pauser och “hummanden” uteslöts för att få ett bättre flyt i texten. 
Sammanställningarna bearbetades sedan för att få fram olika teman. Till en början fokuserades det 
enbart på att urskilja de skillnader respondenterna hade i sina uppfattningar. De delade åsikterna 
ritades upp som en mindmap och på samma sätt urskildes sedan de likheter som vi fann i 
respondenternas svar. Efter sorteringen följde en del reduceringar av materialet, då den totala 
mängden data inte kan redogöras. Detta menar Ahrne och Svensson (2015) syftar till att utforma 
en god representation av materialet. I reduceringen av materialet skalades det material som ansågs 
minst relevant till studien bort för att ge utrymme för det som Ahrne och Svensson (2015) 
tillskriver som de delar som uttryckligen ska belysa det fenomen som berör studiens syfte.  
 
Eftersom respondenternas uppfattningar utgår från den intervju de medverkat i valde vi att även 
kategorisera svaren utifrån studiens tre frågeställningar. Resultatet blev följande rubriker; 
Populärkulturens utrymme i förskolan och Följder av arbetet med barns populärkultur samt 
tillhörande underrubriker som utgår från de teman vi kartlagt i analysen av respondenterna 
uppfattningar. Avslutningsvis delar respondenterna med sig av sina tips och idéer som ges 
utrymme under råd inför ett arbete med barns populärkulturella intressen i den strukturerade 
verksamheten. Vi har valt att presentera de citat som vi anser kunna styrka de resultat som 
redogörs.  
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Citaten är direkt tagna från transkriberingarna och är därför skrivna med talspråk. Argumentera 
gör vi sedan i resultatdelen där vi haft som ambition att utifrån det insamlade materialet bidra med 
argument och inte enbart redogöra resultaten, vilket Ahrne och Svensson (2015) beskriver som en 
viktig del då de menar på att om studien saknar viljan att bidra med argument blir det svårt att 
bedöma den som akademisk. 
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5. Resultat och analys 

 
Nedan redovisas den insamlade datan i förhållande till det sociokulturella perspektivet baserat på 
de teman som framkom ur metodanalysen. Två av frågeställningarna vi ämnat söka svar på i denna 
studie är hur uppfattar pedagogerna begreppet populärkultur, samt hur barns populärkulturella 
intressen ges utrymme i den strukturerade verksamheten? Dessa frågeställningar har vi 
sammanställt under rubriken varför arbeta med populärkultur i förskolan. Då detta var ett brett 
ämne som diskuterades följs rubriken av underrubrikerna förhållningssätt till barns 
populärkulturella intressen och barns populärkulturella intressen i praktiken. Den tredje 
frågeställningen vi ämnat söka svar på är vilka följder pedagogerna upplevt av arbetet med barns 
populärkulturella intressen i den strukturerade verksamheten vilket ledde till den tredje rubriken 
följder av arbetet med barns populärkultur. Där även pedagogernas tips och råd inför ett arbete 
med barns populärkultur beskrivs.  
 

5.1 Varför arbeta med populärkultur i förskolan 

 
Bakgrunden till att respondenterna valt att arbeta med barns populärkulturella intressen i den 
strukturerade verksamheten förklaras på liknande sätt under samtliga intervjuer. Pedagogerna 
förklarar att deras uppfattningar är att de kan få barnen mer engagerade och delaktiga i 
verksamheten och syftar till att om arbetet i den strukturerade verksamheten utgår från barns 
intressen kan läroplanens riktlinjer följas på ett lustfyllt sätt. Vidare förklarar samtliga 
respondenter att det handlar om att skapa lärandesituationer där lärandet sker i ett naturligt 
sammanhang för barnen och därmed får de lättare att ta till sig nya kunskaper. En av 
respondenterna uttrycker sin uppfattning om att då förskolan är ett komplement till hemmet bör 
förskolans personal möta barns olika bakgrunder och erfarenheter hemifrån som en anledning till 
att arbeta med barns populärkultur. Det handlar därför om att förskolans pedagoger behöver hitta 
vägar att nå fram till barnen och då genom det som barnen förstår och kanske kan identifiera sig 
med, menar Linnea:  
 

Bakgrunden är att skapa lärandesituationer, där lärandet eh sker i ett för dom naturligt 
sammanhang och kan lättare eh lära sig nya saker. 

 
Samtliga respondenter började arbeta med barns populärkultur i den strukturerade verksamheten 
i samband med deras kunskap om ämnet som förvärvats under utbildning på universitet, Linnea 
och Karin understryker även att de troligtvis arbetat med det tidigare men då omedvetna om att 
det handlat om barns populärkultur.   
 
Barns populärkultur beskrivs av samtliga respondenter som ett positivt fenomen som de har olika 
erfarenheter av att arbeta med. Trots varierade erfarenheter beskrivs deras tolkningar av begreppet 
inom liknande referensramar. Begreppet beskrivs exempelvis som den kultur som lockar och 
vänder sig till dagens barn och förklaras vidare som det som är aktuellt och existerar i barns värld 
just nu så som tv-program, tidningar, filmer och spel. En uppfattning som kan stärkas med följande 
citat från Linnea: 
 

Det kan vara vilka filmer dom väljer eller musik dom lyssnar på, eh figurer som dom ser 
upp till av olika anledningar, liksom den kultur som lockar och vänder sig till barnen.  
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Johanna och Susanne nämner även digitala medel som iPad och smartphones som ett 
populärkulturellt inslag. Karin summerar sin relation till barns populärkultur som det som lockar 
och utövas i deras fritidssysslor. Susanne, Alva och Linnea lyfter i samtalen om begreppet vikten 
av att barnen får möta sin populärkultur både hemma och på förskolan då barnen konsumerar 
populärkulturen via digitala medel och behöver få bearbeta sina erfarenheter med både gemensam 
lek och skapande. Här beskrivs även vikten av att ge barnen en trygghet att möta det som de är 
bekanta med hemifrån och förskolans roll som hemmets förlängda arm. Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2010a) deducerar också vikten av trygghet och samverkan mellan hem och förskolan 
där förskolan tillskrivs som ett komplement till hemmet.  
 
De populärkulturella intressen som setts och arbetats med i de olika verksamheterna är tv-
programmet Spindelmannen, filmen Frost, tv-programmet Labyrint där Taurus är huvudkaraktär, 
tv-programmet Monster High, film och tv-programmet Star Wars, tv-spelet Super Mario, filmen 
Smurfarna, tv-programmet Batman, film som baseras på leksaksfenomenet Barbie samt fenomenet 
Hello Kitty. Några arbeten kring dessa fenomen presenteras längre fram. Maria och Susanne 
nämner även dans som ett populärkulturellt inslag, och Linnea lyfter även idrottsidoler som barnen 
ser upp till som populärkulturellt. Dessa olika intressen har mestadels upptäckts i barns fria lek 
och samtal barnen emellan på förskolan. Maria och Linnea berättar att det även förekommer 
populärkulturella intressen i teckningar som målas eller ritas. Några respondenter lyfter även 
samlingar och så kallade småmöten som arenor där barns intressen upptäcks. Linnea och Karin 
nämner även kläder med tryck och leksaker som kommer med till förskolan som en väg att se vilka 
barns populärkulturella intressen är.   Fast (2007) såg i sin studie att barnen möter sin 
populärkultur i just klädesaffärer och leksaksaffärer. Gemensamt för de ovan nämnda 
populärkulturella intressen är att de finns mängder av leksaker, böcker och kläder att tillgå i just 
kläd- och leksaksaffärer, vilket är en följd av populärkulturens kommersiella sida (Vasquez, 2005). 
Däremot informerar Maria att dennes förskola har som regel att barnens privata leksaker inte får 
tas med till förskolan och att verksamheten inte använder så mycket leksaker i övrigt:  
 

Vi har inte så mycket leksaker heller. (…) Vi har djur, vi har lite bilar, vi har mycket 
byggklossar, vi har mycket skapandematerial och det är oftast återvinningsmaterial som vi 
använder.  

 
 

5.1.1 Förhållningssätt till barns populärkulturella intressen 
 
Samtliga respondenter har olika erfarenheter av att arbeta med barns populärkultur i den 
strukturerade verksamheten. Trots detta lyfter samtliga pedagoger vikten av att lyssna in barns 
intressen i början av ett tematiskt arbete utifrån barns populärkultur, Maria berättar:  
 

Är de intresserade och snappar upp nånting då måste jag höra hela tiden och lyssna och inte 
bara lyssna med öronen man måste lyssna med ögonen och hela barnet.  

 
Nästa steg som beskrivs är samtalen med barnen som sker i början av temat, samtal där barnen 
berättar om vilka erfarenheter de har om fenomenet, till exempel vad karaktärerna heter, vilka 
egenskaper de besitter, vart de bor eller vilka miljöer som påträffas. Sedan beskriver samtliga 
respondenter att pedagogerna här utgår från barnens tankar och idéer för att därefter tillsammans 
med barnen ta reda på vilka syften och mål som kan tänkas uppnås, vad de vill veta, se och lära. 
Vilket går hand i hand med de betydelsefulla riktlinjer förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) 
tillskriver om arbetet med barns inflytande.  
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Samtliga respondenter påpekar i sina uppfattningar att i början kan skaran barn vara få men i regel 
smittar intresset av sig vilket längre fram brukar resultera i att samtliga barn i gruppen delar 
intresset om än i varierat engagemang i temat. Därför är arbetet med barns populärkultur ett 
inkluderande och gynnsamt arbetssätt, understryker Alva och Karin: 

 
(...) jag tänker att just med inkluderingen, det tycker jag är det största med det hela, att alla 
få vara med. 

 
Att arbeta tematiskt skulle kunna leda till att inkludering av barnen inte bara sker i 
tematiska arbeten utan även under den fria leken.   

 
Samtliga respondenter talar om längden på ett populärkulturellt tematiskt arbete och det framgår 
att det inte nödvändigtvis måste vara stora långdragna teman utan de får avgöras av barnens 
intresse och engagemang.   
 
Filmer från Walt Disney och även andra populärkulturella inslag beskrivs av vuxna som stereotypa 
och framställs som sockersöta, ytliga och våldsamma (Rönnberg, 1999 & Änggård, 2006), vilket 
flertalet av de intervjuade beskriver sig uppfatta utifrån sina temainriktade arbeten med barns 
populärkultur. Även om filmindustrin har kommit längre än den kommersiella marknaden, och 
filmerna har ett gott budskap försvinner det ofta i stereotypa mönster, menar Linnea. 
 
I den fria leken är det rosa och sockersöta företeelser som ofta lockar in flickor medan våldsamma 
och tuffa lekar lockar pojkar i större utsträckning är något som uttalas av respondenterna. 
Pedagogerna menar att sådana värderingar hos barnen avspeglar föräldrarnas normer och 
värderingar och det är upp till förskolan att avdramatisera de stereotypa könsrollerna på förskolan, 
vilket förskolans verksamhet även har att förhålla sig till utifrån Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2010a). Däremot berättar respondenterna att barns intressen sprider och smittar av sig till 
majoriteten barn i gruppen, oavsett kön, då det återigen handlar om vilka uppfattningar och 
förhållningssätt de vuxna har, Karin uttalar:  
 

Nja det är klart att det finns stereotypa roller som att ja mestadels flickor visar intresse för 
prinsessor och det som anses vara vackert och pojkar mer till det som anses vara tuffare och 
mer mekaniskt så som till exempel bilar. Men om vi pedagoger visar på ett förhållningssätt 
som inte gör skillnad på dessa kan det som vi sett så börjar intresset att delas och normer 
och värderingarna ändras då.  

 
Tack vare diskussioner och öppna dialoger med barn, föräldrar och kollegor emellan underlättar 
det att arbeta normkritiskt vilket kan hjälpa barnen att i sina lekar inte leka efter stereotypa 
könsmönster, menar respondenterna.  
 

5.1.2 Barns populärkulturella intressen i praktiken 
 
Det är först vid genomförandet av arbetet med barns populärkultur i den strukturerade 
verksamheten som respondenternas berättelser varieras. Ett återkommande tema har dock varit 
filmen Frost som arbetats med på Johannas, Marias och Karins förskolor men även här har arbetet 
förfallit sig olika. Maria berättar att hennes projekt inneburit fokus på bygg- och konstruktion då 
de arbetat med att skapa Elsas isslott av plankor och bräder ute på gården. Maria beskriver hur 
barnen ritat upp slottet som de ville att det skulle se ut och hur de specificerade att det skulle vara 
möjligt för barnen att själva kunna leka i slottet. Karin förtäljer om ett arbete som också skett med 
skapande i fokus men i detta fall var det skapande av de olika karaktärerna i filmen. Karaktärerna 
gestaltades först som ritningar på papper följt av att de skapades i lera och i valfritt material. 
Karaktärerna målades även med diverse målartekniker och fick därefter pryda förskolans väggar. 
De färdiga karaktärerna som skapats utifrån valfritt material blev sedan huvudpersoner i en film 
som barnen filmade med en videokamera. Även filmmusiken från Frost har förekommit på olika 
sätt då barnen fått sjunga, lyssna och dansa, både fritt och med påhittade koreografier till de olika 
favoritlåtarna.   
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Johanna, som också arbetat med Frost i den strukturerade verksamheten, arbetade mer inriktat 
mot att neutralisera de stereotypa könsroller som kan utspela sig i dagens samhälle. Johanna 
förklarar att pedagogerna tillsammans med barnen använt sig av iPad som ett sökverktyg för att 
söka information om filmen. Utifrån informationen de fann berättar pedagogen att de gestaltat de 
olika karaktärerna i rollekar, i dessa rollekar är det oviktigt vilket kön de tillhör, poängterar 
Johanna. Informationen resulterade även i att Jennifer Lee som producerat Frost 
uppmärksammades som den första kvinnan att göra en animerad film för Walt Disney. Förskolan 
köpte sedan in ett Frost-spel som spelades dagligen. Arbetet har även involverat barnen i skriv- och 
läsförståelse då pedagogerna uppmuntrat till att träna på att stava tillexempel Elsa, som är en av 
huvudkaraktärerna i Frost. Barnen har även spökskrivit Frostsagor på datorn. Spökskrivning 
förklarar Johanna är ett arbetssätt ur Tragetonmetoden, vilken hon berättar, går ut på att barn lär 
sig läsa genom att skriva först. 
 
Ett annat populärkulturellt intresse som fått plats i den strukturerade verksamheten är karaktären 
Spindelmannen. Maria som arbetat med Spindelmannen, talar om hur de skapat och målat 
Spindelmannen och uppmuntrat barnen att inte använda schablonmässiga inslag utan istället 
förbättra seendet och på så sätt förkovra deras teckningsutveckling. Förskolan fick av föräldrarna 
en stor Spindelmannen-docka som de skapade ett stort spindelnät av tråd till. Trådarna bands i 
kors och tvärs på avdelningen och bildade till slut ett spindelnät med olika former i. Med hjälp av 
spindelnätet fick barnen olika matematiska uppdrag där de letade och räknade trianglar, kvadrater 
och rektanglar berättar Maria:  
 

Spindelmannen, där kan man väva in formerna hur man tecknar, teckningsutvecklande 
eller kan man fantisera runt dom, man kan använda sig av en egen berättelse, och man kan 
göra film, eller kan man använda sig av matematik med dom här formerna, upptäcka att 
det finns olika former, eh geometriska former, man kan räkna rutor.  

 
Maria nämner även dans som ett annat populärkulturellt inslag som förekommit i den 
strukturerade verksamheten, till dansen sydde pedagogen stora kjolar som lyftes utåt när barnen 
snurrade. Alla barn på avdelningen fick en kjol vardera och de dansade i flera veckor. Även Susanne 
nämnde dans som ett tema för barns populärkultur och berättade om ett kortvarigt projekt med 
Monster High som varade i en vecka. Det var ett spontant projekt som inleddes av att ett barn hade 
med sig en Monster High-docka till förskolan. Barnet berättade om att det finns en Monster High-
skiva, vilket Susanne uppmärksammade och tog fram musiken på Spotify, vilken är en musiktjänst 
till datorer, iPads och smartphones:  
 

Och då var det en tjej som var så här, ah men det finns ju en Monster High-skiva, jag tog 
fram Spotify och så skrev jag in det och då försökte ju hon lära mig och dansa och sen kom 
alla och dansa.  

 
När de sedan lyssnade på musiken, förtäljer Susanne, att barnet blivit tillfrågat att lära ut den 
tillhörande dansen, vilket resulterade i att barngruppen och pedagogen tränade och lärde sig 
dansen utantill. 
 
Tv-programmet Labyrint är ytterligare ett populärkulturellt inslag vilket Alva arbetat med, hon 
berättar hur projektet började med en utflykt till en labyrint som finns att besöka i närliggande 
område. I labyrinten lekte sedan barnen och pedagogerna att roboten Taurus jagade omkring i de 
olika gångarna, Alva förklarar vidare hur de sedan försökt att återskapa labyrinten i naturlig storlek 
på förskolan med hjälp av lådor:  
 

(...) vad är egentligen en labyrint? Hur kan den se ut? Kan den se ut si och så? Och kan ni 
rita det här? Och sen att de gör ritningar först och så skapade de labyrinter på olika sätt med 
kartonger som inte gick så bra märkte de men då lärde de sig det och så gjorde vi stenar ute 
och ett rep ett långt långt rep köpte vi eh köpte vi in så fick de försöka göra en labyrint ute 
på gården av det där, det gick också, det var jättehäftigt att se.  
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Tyvärr rasade lådorna och några barn tyckte det var roligt att se lådorna falla till marken vilket 
gjorde att labyrinten konstant gick sönder. Alva beslutade då tillsammans med barnen att de skulle 
bygga en Krampusbana istället. Krampus är också en robot i programmet som spinner nät av slajm. 
Detta föranledde att förskolans miljö byggdes om till en Krampusbana med hjälp av samma lådor 
som fick en mängd trådar som fick representera slajm insatta i sig som sedan drogs kors och tvärs 
i rummet. Barnen fick sedan träna sin koordination och kroppsuppfattning genom att försöka ta 
sig igenom banan utan att nudda slajmet. Ett annat steg i projektet, berättar Alva, var att skapa 
själva Taurus i naturlig storlek. Barnen fick här mäta ut hur stor Taurus var och sedan började de 
även mäta varandra, vilket i sin tur ledde till att barnen började jämföra de olika längder som 
uppmätts. Innan bygget startade gjordes ritningar som barnen ritade och fick reflektera över sina 
val och tankar. Andra inslag i temat var att spela Taurus-spel på datorn och “rabbla” olika ramsor 
som har ursprung i programmet. 
 
Linnea berättade om sitt projektarbete med Star Wars vilket inleddes med samtal om hur 
rymdskepp kan se ut och dess olika funktioner, diskussionerna kom även att beröra planeter i vårt 
solsystem och Star Wars-världen:  
 

Sen startar vi alltid med att prata med barnen som berättar om deras populärkultur, till 
exempel vad karaktärerna heter, eh vilka egenskaper dom har, vart dom bor eller olika 
miljöer som påträffas. Sen försöker vi tillsammans med barnen ta reda på vad vi vill göra 
på förskolan, vad vill vi veta eller lära oss, vilket kan leda till (...) skapande och lärande av 
olika typ solsystem och planeter, (...) bekanta sig med ny musik och dans, eh och spela 
teater, skapa egna filmer. 

 
Samtalen om planeten Mars med alla dess vulkaner fick barnen att bli nyfikna på vulkaner något 
som resulterade i experiment med att skapa egna vulkaner. Barnen byggde även dödsstjärnan av 
tidningspapper och hönsnät som sedan fick en central plats på avdelningen, även rymdskepp 
skapat av Lego byggdes och användes som lekmaterial och rekvisita till det teaterframträdande 
som fick avsluta projektet. Barnen fick själva hitta på historien och manus till pjäsen och kläder 
och smink inhandlades samt skänktes till förskolan av några föräldrar. 
 

5.2 Följder av arbetet med barns populärkultur 
 
Samtliga respondenter har upplevt positiva följder av att arbeta med barns populärkultur i den 
strukturerade verksamheten. Gemensamt för dem alla är det faktum att de observerat hur barns 
delaktighet i strukturerade sammanhang har ökat genom arbetet med populärkultur, något som 
resulterat i att barnen växer i sig själva och vågar ta för sig mer i gruppsammanhang, Alva uttrycker:  
 

De som känts lite osäkra har verkligen vuxit och mognat och vågat ta för sig mer. 

 
Likt resultaten i studien av Urbach och Eckhoff (2012) gällande barns sociala och kognitiva 
utveckling, beskriver respondenterna liknande resultat av att arbeta med barns populärkultur i den 
strukturerade verksamheten. Barn som tidigare varit begränsade i sociala sammanhang blomstrar, 
inte enbart i de strukturerade sammanhangen utan även i den fria leken, när de får möjlighet att 
arbeta med material och ämnen som intresserar dem, uttrycker flera respondenter. 
 
Vidare beskriver respondenterna att barns leksaker kopplade till populärkultur frammanar och 
uppmuntrar till samtal och dialoger, vilket vi även kunnat utläsa från Hedges (2011) studie i vilken 
hon beskriver populärkulturen som ett gynnsamt verktyg att använda för att komma åt barns 
intressen och idéer. Dessa samtal, beskriver respondenterna, har utgjort grunden när ett 
temainriktat arbete inletts. Att arbeta temainriktat framställer respondenterna positivt i den 
mening att många ämnesområden bearbetas, de nämner naturkunskap, teknik, skapande i form av 
bild och dans, matematik samt skriv- och läskunskap, som viktiga ämnesområden barnen får ökad 
kunskap inom.  
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Det framgår i intervjuerna att barnen lär sig av varandra, stora som små, när populärkulturella 
medel implementeras i verksamhetens olika ämnesområden. Johanna poängterar att barns läs- 
och skrivutveckling gynnas genom att utgå från barns populärkulturella intressen och dess 
artefakter i den strukturerade verksamheten: 

 
Då kan man ju fläta in det med skriftspråket också, jag tänker att om man har ett barn som 
är fonemmedveten, som de börjar bli vid fyra-femårsålder, så är det ganska naturligt att de 
börjar ‘Elsa börjar på e’ eller ska skriva när de sitter och ritar så att då är vi ju redan där. 

 
Barn som tidigare inte visat något intresse för till exempel bokstäver, har tack vare att få arbeta 
med sina populärkulturella medel ökat sitt intresse inom detta ämnesområde på ett lustfyllt sätt. 
Respondenterna förklarar att genom att låta barnen använda sina populärkulturella intressen har 
de kunnat fånga upp och väglett barnen in i läs- och skriftspråkets värld. Alva, Maria och Johanna 
upplever att barn med särskilda behov, framför allt vad gäller barn inom autismspektrat, visat stor 
förmåga vad gäller fokus och koncentration när de får arbeta med och ta tillvara på sina intressen 
inom läs- och skrivområdet, Johanna berättar: 
 

(...) de barn med de här bokstavsproblemen som fungerar allra allra mest när man är på 
deras intresseområde och jobba genom det. Då kan man fånga dem, då kan de fokusera, då 
kan de koncentrera. 

 
I skapande situationer och i den fria leken har respondenterna dokumenterat hur fantasin och 
kreativiteten gynnas och utvecklas när barnen har sina populärkulturella artefakter att utgå ifrån. 
Ofta förekommande, förklarar Maria, att det är utifrån barns teckningar och målade alster som det 
går att upptäcka vad barnen intresserar sig för.  
 

Men det allra mesta kommer fram i samtal och teckningar, de tycker om att rita. 
 

Vidare förklarar Maria hur lärandesituationer uppstår när barn, vilka har kommit längre i sin 
teckningsutveckling, inspirerar och möjliggör för andra barn att utvecklas inom detta område. 
Exemplet ovan om lärandesituationer barn emellan är nära applicerbart utifrån Vygotskijs teorier 
och tankar om barns utveckling och den proximala utvecklingszonen, där det mer kompetenta 
barnet fungerar som förebild och kan utmana det barn som inte har kommit lika långt i 
utvecklingen (Säljö, 2014). I andra skapande uttrycksformer såsom dans, får barnen enligt Maria 
ökad kunskap om sin kroppsuppfattning och ökar sin koordination, något som var ett resultat i 
Urbach och Eckhoffs (2012) studie.  
 
Karin talar om att kunskap om filmskapande, med allt vad det innebär, med stillbilder, 
mediehantering samt digitala hjälpmedel har ökat bland barnen. Detta anses positivt av henne då 
vi enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) ska förbereda barnen för det alltmer digitala 
samhället med högt informationsflöde och snabb förändringstakt.       
 
Vad gäller kollegorna till de pedagoger som intervjuats är inställningen till att arbeta med barns 
populärkultur i den strukturerade verksamheten blandad. Flertalet intar en positiv inställning och 
vill lära sig mer om barns populärkulturella intressen och ser det som en utvecklingsmöjlighet. 
 

(…) det är väldigt olika, de jag har jobbat närmast har ju varit väldigt sådär intresserade av 
att lära sig och försökt förstå de här robotarna. Och ja, de har verkligen velat lära sig mer.  

 
Medan andra anser att det blir för spretigt och övermäktigt att konstant utgå från barns intressen, 
trots att detta är något av de mål som förskolan ska sträva efter. Detta har i vissa situationer lett till 
ett enskilt arbete med endast en involverad pedagog och avdelningens alla barn berättar Maria. 
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Karin beskriver att kollegorna, likt föräldrarna, uttrycker en oro över att barnen överkonsumerar 
populärkultur:  

 
Men det finns även de som motsätter sig att arbeta med det som barnen redan gör så mycket 
av hemma. De menar att den tiden räcker (...) 

 
Karin förklarar vidare att det är upp till pedagogerna att använda barns intressen konstruktivt i 
den strukturerade verksamheten och låta dem vara experterna, för att nå läroplanens strävansmål. 
Johanna förklarar i sin tur att hon anställer personal baserat på, bland annat, ett intresse med att 
arbeta med barns populärkultur i den strukturerade verksamheten för att kunna få ett bra 
samarbete.   
 
Samtliga respondenter talar om liknande negativa invändningar från föräldrarna med att arbeta 
med barns populärkultur i den strukturerade verksamheten, dock är detta ur ett vuxenperspektiv 
då det främst är föräldrarnas inställning gentemot detta arbetssätt som fokus ligger på. En 
föräldragrupp uttrycker en viss oro över att barnen överkonsumerar populärkulturen om de 
arbetar och använder det både i hemmet och i förskolans verksamhet. Dock har det visat sig att när 
föräldrarna får ta del av kopplingarna gjorda till Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a), ändras 
inställningen till ett mer positivt, Linnea berättar: 
 

Förmodligen eftersom det även för föräldrarna visar på hur vi lyfter fram och synliggör 
läroplanens alla mål i arbetet med barnen. 

 
Majoriteten av de föräldrar som visar en positiv inställning uttrycker glädje, men även förvåning 
över att det går att arbeta med populärkulturen konstruktivt i verksamheten, Susanne uttrycker: 
 

(…) det var ju typ jättepositivt ee för det är väl ingenting som dom tänkte om förskola. 

 
Susanne berättar vidare om hjälpsamma föräldrar som bidrar med material för att kunna utveckla 
det tematiska arbetet och poängterar vikten av samarbetet med hemmet; 
 

(…) jag tänker mer att vi är ju ett komplement till hemmet och då ska man ju kunna möta 
barnen, för alla barnen kommer ju med olika bakgrund och olika erfarenheter.  

 
Barns inställning till att arbeta med deras populärkultur i den strukturerade verksamheten, 
berättar samtliga respondenter, är positiv och de vittnar om att barnen uppskattar att pedagogerna 
tar deras intressen på allvar, Alva berättar:  
 

(...) jag hörde aldrig något barn som var trött på Taurus-snacket så, utan de var bara ‘kan vi 
kolla på Taurus idag?’, ‘kan vi spela det här?’, ‘kan vi göra det här?’, ‘nu ritar vi en labyrint’ 
(...). 

 
Detta ledde till att det tematiska arbetet hölls vid liv och genom barns tankar och idéer utvecklades. 
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5.3 Råd inför arbete med barns populärkultur  
 
De intervjuade respondenterna har alla olika tankar och råd om hur ett arbete med barns 
populärkulturella intressen i den strukturerade verksamheten kan te sig. Det övergripande, 
gemensamma råd för dem alla är att genom att vara lyhörd och öppen gentemot barnen kan du 
lyckas fånga upp deras intressen och bygga vidare på det i verksamheten, Karin uttrycker: 
 

Va lyhörd och våga låt barnen visa vägen, eh försök att inte begränsa dig själv på grund utav 
okunskap, utan istället visa ett gediget intresse för barns aktiviteter och se möjligheter att 
hitta utmanande vägar att gå som är lärande och utvecklande. 

 
Linnea tipsar vidare om att: 
 

Använd det som en ingång att nå barnen men våga skapa egna frågeställningar och 
utmaningar.  

 
När det finns en idé om hur arbetet skulle kunna gå till, menar respondenterna, är det viktigt att 
kunna följa barnen och låta dem visa vägen i projektarbetet, Alva poängterar:  
 

(...) våga släppa taget, faktiskt. Det är väl det största rådet, våga låta barnen styra och ställa, 
ta initiativ och se vad som händer (...) 

 
Ett resultat som går att jämföra med det Evans (2004) kom fram till i sin studie där barn och vuxna 
möts på en arena av lärande baserat på barns intressen. Alva förklarar att de visar kortare klipp ur 
filmer och tv-program i förskolan för att låta de barn som inte har tillgång till detta hemma ge dem 
en chans att känna trygghet och delaktighet i det tematiska arbetet. De vuxna behöver ta ett steg 
tillbaka och endast stötta barnen med problemformuleringar, material och verktyg för att på så sätt 
kunna utvecklas och ta till sig kunskaper inom olika ämnesområden, menar Alva. Tillika går detta 
att applicera från Vygotskijs tankar inom det sociokulturella perspektivet där vuxna stöttar barnen 
i sin utveckling för att nå nästa nivå inom den proximala utvecklingszonen (Kroksmark, 2011). 
Vidare talar pedagogerna om vikten att stärka barnen samt lyfta deras styrkor och förmågor, vilket 
med fördel görs utifrån barns populärkulturella intressen, menar de. Dessa populärkulturella 
intressen är, enligt flertalet av de intervjuade, ett fördelaktigt komplement till de klassiska verktyg 
och material som finns att tillhandahålla på många av dagens förskolor.  

 
Ytterligare en faktor som kan påverka arbetet med barns populärkultur är i vilket arbetslag du är 
verksam uttrycker Susanne: 
 

De jag har jobbat närmast har ju varit väldigt så där intresserade också av och lära sig och 
försökt förstå (...) och ja verkligen velat lära sig mer. 

 
Viktigt är att du får arbeta med människor som ser barns intressen i främsta rummet och kan 
utveckla verksamheten efter detta, berättar Karin. Karin fortsätter och förklarar att det är otroligt 
givande, lärorikt och framför allt lustfyllt för både barn och vuxna att få arbeta med ett gemensamt 
tema som alla brinner för. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 
Resultaten visar att pedagogerna uppfattar det som värdefullt att barns intressen värdesätts och 
prioriteras. De positiva följder respondenterna lyfter fram vad gäller att arbeta med barns 
populärkulturella intressen är att det är ett inkluderande arbetssätt, identitetsstärkande, 
utvecklande inom kreativiteten och fantasin samt att kunskaperna inom ämnesområdena 
matematik, fysik, naturkunskap samt språk och kommunikation ökar. Pedagogerna ställer sig 
positiva till att utgå från barns populärkulturella intressen i den strukturerade verksamheten, 
några av respondenterna berättar om att deras verksamheter frekvent arbetar utifrån barns 
populärkulturella intressen medan andra pedagoger enbart genomför sådana projekt sporadiskt. 
Vi har tolkat det som att de verksamheter som kontinuerligt arbetar med populärkulturella ämnen 
i den strukturerade verksamheten är de som uttalat har samtliga kollegors stöd och medhåll. De 
pedagoger som arbetar mer sällan med populärkulturella projekt uttrycker en önskan att få göra 
detta mer frekvent men hävdar att det blir för ansträngande att driva sådana arbeten själva. De 
pedagoger som arbetar kontinuerligt med populärkulturella inslag i verksamheten är även de som 
anpassat och utvecklat förskolans miljöer efter innehållet i projekten.  
 

6.1 Arbetet med barns populärkultur 

 
Respondenterna har visat sig välja arbeta med barns populärkulturella intressen i den 
strukturerade verksamheten då de uppfattar att det kan vara gynnsamt för barns utveckling och 
lärande. Resultaten visar att barns populärkultur, trots sina kommersiella och stereotypa inslag 
som respondenterna uppfattar finns, men går att undvika genom att vara närvarande och ha en 
öppen inställning till fenomenet. Vi tolkar det som att vikten ligger i att hitta en balans i hur 
populärkulturen bearbetas. En balans som är beroende av pedagogens förhållningsätt då den utgår 
från att pedagogers styrning varken är för svag eller stark, något som vi känner igen som ett 
komplext inslag i förskolans verksamhet. Något även Persson (2000) lyfter, då han menar att 
utmaningen ligger i att hitta en jämn balans i mötet med pedagogers ledarskap och barns 
inflytande. Vi tolkar därför att användandet av barns populärkulturella intressen i verksamheten 
innebär att barnen tillåts vara experterna på området, medan de vuxna tar ett steg tillbaka och 
endast tillhandhåller barnen med språkliga och fysiska verktyg som kan vara behjälpliga att 
bearbeta och utveckla arbetet. Ansvaret ligger med andra ord i pedagogernas profession, menar 
Hedges (2011), som vidhåller att pedagoger bör ha förtroende till barns förmågor och en öppen 
inställning till att vilja lära av barnen. Således lägger Hedges (2011) ansvaret över att 
populärkulturen inte missbrukas på pedagogerna som ska verka för att strukturera arbetet så det 
blir fördelaktigt och gynnsamt för barnen. Respondenterna verkar uppfatta sig ha hittat en sådan 
balans och profession då de valt att arbeta med populärkulturens utmanade inslag.  
 
Pedagogernas olika längd på verksamma år inom yrket har inte visat sig vara en avgörande faktor 
för att ett arbete med barns populärkultur genomförs. Istället tolkar vi att det är kunskap som är 
nyckeln till fenomenets utrymme i verksamheterna. Detta då respondenterna uttrycker deras 
utbildningar som ett avstamp till arbetet. Vilket kan relateras till vår egen erfarenhet då intresset 
kring arbetet med barns populärkultur väcktes under utbildningen till förskollärare. Vi tänker här 
att förskolans pedagoger behöver kunskap och utbildning för att kunna närma sig den balans och 
profession som tidigare nämnts. Detta för att kunna arbeta med barns populärkultur utan att de 
påverkas av de negativa orosmoment som kan uppfattas. Med en ökad kunskap tänker vi även att 
oron minskar då förståelsen ökar. Vilket i sin tur kan tänkas leda till att förskolor börjar bejaka 
populärkulturen som ett gynnsamt inslag i verksamheten och inte utesluts eller begränsas till den 
fria leken.   
 
De populärkulturella inslag som utövats i förskolornas strukturerade verksamheter som 
Spindelmannen, Frost, Star Wars, Monster High och Labyrint har utgått från de populärkulturella 
intressen barnen visar i fria leken. Lekar som har inspirerats från filmer och tv-program, samt 
deras populärkulturella leksaker som tas med till förskolan. Det har även gått att se på deras kläder 
med olika populärkulturella tryck, teckningar, samtal med varandra och så kallade småmöten.  
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Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) menar att verksamheten ska utgå från barns intressen 
och varje barns röst ska få komma till tals. Vilket vi tänker görs med fördel i de småmöten 
pedagogerna nämner. Utifrån de nämnda populärkulturella inslag som visats samt läroplanens 
(Skolverket, 2010a) riktlinjer resonerar vi att grunden till att kunna inleda ett arbete utifrån barns 
intressen, utgörs av vikten i att som pedagog vara lyhörd och närvarande. Läroplanen (Skolverket, 
2010a) lyfter att ett sådant arbete med fördel ska utgå från den pedagogiska dokumentationen som 
ska genomsyra verksamheten. Vi tänker även att den pedagogiska dokumentationen underlättar 
för pedagogerna att upptäcka de populärkulturella intressen som signaleras via leken, kläderna, 
samtalen och leksakerna på förskolan.   
 
Tidigare forskning lyfter olika sätt där barn tagit hjälp av sin populärkultur när de tagit sig an 
skoluppgifter, Urbach och Eckhoff (2012) nämner en metod där en elev använde sig av karaktärer 
från sina populärkulturella intressen i skolans skrivuppgifter. Även Evans (2004) tar upp metoder 
där barn får arbeta med sin populärkultur, hennes studie utgår då ifrån barnens olika dataspel och 
hur dessa kan användas i skolans undervisning. Respondenterna beskriver i sin tur varierade 
metoder på arbetssätt med barns populärkulturella intressen, vilka beskrivs handla om allt från att 
söka information på digitala hjälpmedel som iPad och datorer till att skapa i olika uttrycksformer 
som bygg, måleri, teckna, filmskapande, teater, sång och dans och strategier. En slutsats vi kan dra 
utifrån detta är att genom att följa och arbeta med barns populärkulturella intressen följer 
förskolorna strävansmålet i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a). Där går att läsa att 
verksamheten ska utgå från barns erfarenhetsvärld, intressen samt motivation och drivkraft. 
Användandet av digitala hjälpmedel som kamera, filmkamera samt datorer eller iPad i skapande 
och informationssökande visar på stor kvantitet på tillvägagångsätten att ge populärkulturen plats 
i lärande och utvecklande syfte. Vilket även det går i linje med läroplanens (Skolverket, 2010a) 
riktlinjer om att förskolan ska förbereda barnen för det alltmer digitala samhället och dess snabba 
förändringstakt.   

 
6.2 Följder av arbetet med barns populärkultur 

 
Studien visar på viktiga fördelar i relation till arbetet med vad barns populärkulturella intressen 
medför, fördelar som att de stärker sin kroppsuppfattning och koordination (Hedges, 2011), det 
kreativa tänkandet gynnas (Evans, 2004), läs- och skrivförmågan hos barnen utvecklas (Fast, 
2007), samt att de enligt respondenterna får kunskap inom flera ämnesområden som matematik, 
fysik, kemi och naturkunskap. Vi anser att ett betydelsefullt resultat utifrån respondenternas svar 
är att när barnen får möta sin populärkultur i förskolans verksamhet tolkas de uppleva sig mer 
trygga och det stärker deras identitet att bli tagna på allvar. Detta har visat sig på olika sätt då det 
uppmärksammats av studiens respondenter som sett att barn som annars upplevs oengagerade 
och håller sig i bakgrunden har visat framfötterna och börjat ta för sig mer socialt då 
kommunikationen blivit mer omfattande. Även Hedges (2011) och Olin-Scheller (2011) såg att 
barnen förkovrar sin identitet och sina sociala relationer i arbeten med populärkulturella inslag. 
Andra utvecklingsområden som är viktiga för barns identitetsskapande och gynnas av arbetet med 
barns populärkultur som både respondenter och Evans (2004) sett är att de lär sig observera och 
bilda sig egna uppfattningar vilket i sin tur främjar förmågan att hitta problemlösningar och att 
fatta egna beslut.  
 
Barn inom autismspektrat är mer koncentrerade och fokuserade när de får arbeta med sina 
populärkulturella intressen, uttrycker respondenterna, ett uttalande som något de studier vi tagit 
del av inte kan styrka. Däremot kan vi tolka och finna stöd i ett sådant uttalande i Evans (2004) 
forskning i vilken hon sett att barn som tillåts spela dataspel engagerar och utvecklar dem inom 
flera områden, som kommunikation, uppmärksamhet och kunskapen att observera olika miljöer. 
Ytterligare forskning vi kan finna stöd i, är ur Urbach och Eckhoffs (2012) vilken visar att barn som 
får möjlighet att arbeta med sin populärkultur möjliggör även för de mest motvilliga att bli 
engagerade i olika utvecklingsområden, vilket kan vara till fördel med barn vilka är inom 
autismspektrat. Utifrån det sociokulturella perspektivet går det även att finna stöd då barn lär sig 
i sammanhang där det ena är mer kompetent än det andra barnet (Hwang & Nilsson, 2003).      
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Vidare visar studien att det finns både en öppenhet och ett motstånd mot att arbeta med barns 
populärkultur. Respondenterna vittnar i sina utsagor om att bemötandet från kollegorna är 
varierat, där en del lyckats skapa ett samarbete mellan samtliga pedagoger som visar intresse och 
är medforskande i barns populärkulturella intressen. Andra respondenter förklarar att de på 
grundval av kollegornas motstånd till populärkulturella inslag i verksamheten fått arbeta själva 
med de projekt som utgått från barns populärkulturella intressen. Tillika visar Fasts (2007) 
forskning att det finns pedagoger i förskolan som anammat barns populärkultur som arbetssätt i 
den strukturerade verksamheten, men även att det förekommer pedagoger som antyder oro och 
avståndstagande till att ta in barns populärkulturella intressen i förskolans verksamhet. Denna oro 
beskriver, som bekant, Evans (2004) som den största anledningen till att barns populärkultur 
begränsas. Vi tolkar det som att respondenterna är starkt övertygade om att det är positivt att 
arbeta med barns populärkulturella intressen och därför väljer att fortsätta sitt arbete med 
fenomenet tillsammans med barnen. Vi ser här att trots att respondenterna är övertygade om de 
positiva aspekterna lyckas de oroliga kollegorna få arbetet med barns populärkultur i den 
strukturerade verksamheten att begränsas. Detta då respondenterna uttrycker att de gärna arbetar 
mer kontinuerligt med fenomenet.   
 
Under reflektion om hur bemötandet från yrkeskamraternas varit dras kollegornas motstånd 
parallellt med potentiell okunskap om hur de populärkulturella inslagen kan användas i den 
strukturerade verksamheten. Vilket vi anser resultera i ett bekvämare val av avståndstagande än 
att möta ämnet med nyfikenhet och eftersträva kunskap samt tillåta sig läras och utvecklas med 
och av barnen. Något vi hoppas att denna studie kan visa exempel på, hur det kan te sig, stort som 
smått. 

 
Studien visar även på ett varierat mottagande hos barnens föräldrar där majoriteten visar sig 
positiva till att deras barn får möta och arbeta med sin populärkultur på förskolan. Samtidigt 
förklarar en del sig trötta på återkommande populärkulturella ramsor och sånger. Likväl har de 
tvivelaktiga föräldrarna omarbetat dessa tankegångar när pedagogerna visar och lyfter fram samt 
synliggör läroplanens alla mål som kan uppnås i arbetet med barns populärkultur. De negativa 
aspekter som verkar prägla motståndet till att barns populärkultur ges utrymme i förskolans 
verksamhet verkar inte yttra sig i oron över dess stereotypa normer och värderingar som 
respondenterna intervjuades om. Vi hade troligtvis inte berört ämnet om populärkulturens 
påverkan på stereotypa könsroller i studiens resultat om inte respondenterna blivit tillfrågade om 
just detta som vi förmodat var ett ledande negativt perspektiv av populärkulturens följder.   

 
6.3 Metoddiskussion 

 
Fenomenografi har vi förstått är en bredare ansats än vi tagit till vara på. Trots detta har vi efter 
flera avvägningar tagit fasta på hur fenomenografin beskriver uppfattningar om det eftersökta 
fenomenet och dess tillvägagångssätt som utgörs enbart av intervjuer. Och därför beslutat att dessa 
delar är det som studien inspirerats av samt vissa delar av analysen av uppfattningarna vilka 
framkom i intervjuerna. 
 
Frågorna som ställdes under intervjuerna upplever vi har varit relevanta för studien med undantag 
för den fråga gällande hur barns populärkultur upplevs visa stereotypa normer och värderingar 
eller ej. Eftersom litteraturgenomgångens fokusområden inte berör områden som stereotypa 
normer och värderingar kan frågan om detta upplevas överflödig och irrelevant. En mer relevant 
fråga till studiens innehåll hade kunnat vara hur pedagogerna tänker kring huruvida barnen 
påverkats av den kommersiella marknaden inom populärkultur eller inte? Anledningen till att 
frågor om populärkulturens kommersiella påverkan i intervjufrågorna saknas, är på grund av att 
vi inte hade uppfattat den delens omfång i litteraturen innan våra möten med respondenterna. Här 
bör återigen medges att vi ansåg oss ha en förförståelse för att barns populärkultur ansågs visa 
stereotypa normer och värderingar, något vi ville ta reda på om respondenterna upplevt i deras 
arbete med fenomenet.  
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Under intervjuerna insåg vi dock att detta ämne inte alls berördes i respondenternas spontana 
uppfattningar, vilket även gäller fenomenets kommersiella påverkan på barnen. Det som fick 
respondenterna att tala om stereotypa normer och värderingar var enbart på grund av 
intervjufrågan. Samtliga respondenters svar uppfattas syfta till att det visst finns stereotypa normer 
och värderingar inom barns populärkultur men arbetar pedagogerna medvetet mot dessa finns ges 
det istället möjlighet att motverka dessa värderingar.  
 
Även den litteratur vi fann saknade inslag om kritik mot populärkulturens inverkan gällande 
stereotypa värderingar. Endast Rönnberg (1999) diskuterade i sin text om varför Disney är så 
populärt om hur dess påverkan på barns uppfattningar kan te sig, däremot lägger Rönnberg fokus 
på ett generationsperspektiv samt barnens egna perspektiv och inte ett genusperspektiv. Likväl 
uppfattas frågan som intressant om än mer relevant i en studie som har för avsikt att studera 
fenomenet utifrån ett genusperspektiv.  Vi ämnar genom denna studie istället ha ökat insikten i 
hur ett arbete med barns populärkultur i den strukturella verksamheten kan genomföras med hopp 
om att fler förskolor anammar populärkulturen som en del av verksamhetens byggstenar.  

 
6.4 Vidare forskning inom området 
 
Denna studie har utifrån den fenomenografiska forskningsansatsen syftat till att finna skillnader 
och likheter i pedagogers uppfattningar om arbetet med barns populärkultur i förskolans 
strukturerade verksamhet och under studiens gång har vi stött på spännande infallsvinklar som vi 
anser spännande att undersöka vidare. Som tidigare nämnt har ett intresse, om än undermedvetet, 
varit att studera vidare i ämnet ur ett genusperspektiv. Det hade varit intressant att studera 
pedagogers och även barns uppfattningar om huruvida populärkulturens användande i förskolan 
skapar stereotypa normer och värderingar. Det finns visserligen befintlig forskning i ämnet men vi 
efterfrågar studier vilka utgår mer från barns uppfattningar och perspektiv.       
 
Då vi funnit flera litterära källor om ämnet gällande populärkulturens kommersiella påverkan på 
barnen, men inte täckt detta ämne i intervjuerna, hade det varit intressant att i en framtida 
forskning fördjupa sig i hur pedagoger som arbetar med barns populärkultur i den strukturerade 
verksamheten arbetar för att populärkulturens kommersiella marknad inte ska få övertaget, ingår 
det i sådana fall i förskolans uppdrag?  
 
Ett område vi stött på i respondenternas svar men saknar litteratur kring och funnit intressant är 
det faktum att ett flertal respondenter nämner att de sett att barn inom autismspektrat som annars 
har svårt att bibehålla intresse och fokus i andra projekt. De har i samband med projekt utifrån 
barns populärkultur visat sig mer koncentrerade och fokuserade. Här anser vi att det vore 
intressant att om möjligt utforska uppfattningar om resultat i arbetet med barns populärkultur i 
särskolor. 
 
Ytterligare ett intressant område att forska vidare kring, vore att ta del av de uppfattningar 
föräldrar till de barn vars förskolor arbetar aktivt med populärkultur. Uppfattar de en utveckling 
hos barnen och vad återberättar de hemma? Ges de pedagogiska aspekterna utrymme även hemma 
när föräldrarna blir varse om vad förskolan arbetar med? 
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1 

Hej! 
 
Vi är två studenter, Angelica Nodemar och Louise Desell, som studerar till förskollärare på 
Förskollärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi ska skriva 
ett examensarbete (15hp) där syftet är att undersöka varför en del pedagoger väljer att arbeta med 
barns populärkultur i förskolans strukturerade verksamhet. Intervjun består av ca 12 öppna frågor 
och tar ungefär 45-60 min att genomföra, intervjun kommer, med er tillåtelse, att spelas in med 
smartphone. Därefter kommer en transkribering att göras vilken förvaras oåtkomligt för de som 
inte har behörighet till studien. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
ingen som deltar i studien kommer att kunna kopplas till den då fingerade namn kan komma att 
användas, och ni kan när som helst under intervjun välja att avbryta den utan förbehåll. 
Examensarbetet kommer att läsas av handledare och examinator. Efter att examensarbetet blivit 
godkänt kommer ni få ta del av studien i dess helhet.  

Vi ser fram emot att träffa er för intervju! 

Vänliga hälsningar, 

Angelica Nodemar och Louise Desell     

Kontakt: 

Angelica Nodemar – xxxxxxxxx  

Louise Desell - xxxxxxxxx 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Intervju 

Presentation 

Vi är från Jönköpings universitet och vi skriver examensarbete (15hp) på förskollärarutbildning. 
Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger uppfattar arbetet med populärkultur i den 
strukturerade verksamheten. 

Intervjun är semistrukturerad som innebär att intervjun sker med en person i taget. Frågorna utgår 
från frågeområdet populärkultur. Intervjun utgörs av 12 frågor och beräknas ta mellan 45 - 60 min, 
intervjun kommer, om ni godkänner att spelas in. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 
ni kan när som helst under intervjun välja att avbryta den. Examensarbetet kommer att läsas och 
behandlas av examinator och handledare. 

Bakgrundsfakta 

Namn:     Ålder:    År i yrket: Förskolans namn:                                                     

 

Intervjufrågor 

Vad innebär populärkultur för dig? 

Hur har arbetet med barnens populärkultur i den strukturerade verksamheten genomförts? 

Vad är bakgrunden till ert arbete som utgår från barnens populärkulturella intressen i den 
strukturerade verksamheten? 

Hur länge har ni arbetat med barns populärkultur inom den strukturerade verksamheten? 

Hur kan barnens populärkulturella intressen hittas i verksamheten? 

Vilka följder har du upplevt/sett av att arbeta med populärkultur i den strukturerade 
verksamheten? 

Hur har responsen varit från föräldrar gällande arbetet med barnens populärkultur? 

Hur har responsen varit från personal gällande arbetet med barnens populärkultur? 

Hur har responsen varit från barnen gällande arbetet med barnens populärkultur? 

Upplever du att barns populärkultur visar stereotypa normer och värderingar och i sådana fall, på 
vilket sätt? 

Vilka råd skulle du ge någon som ska börja arbeta med barnens populärkultur i den strukturerade 
verksamheten? 

Vad skulle du vilja tillägga som inte tagits upp gällande frågeområdet barns populärkultur i den 
strukturerade verksamheten? 


