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Abstract 
 

Title: “We don’t play Pang Pang Lucky Luke here!” - On teachers’ ambivalence to popular 

culture in preschool 

The purpose of this paper is to examine teachers' approach to popular culture in preschool. 

The questions we want answered are: What approach do educators have to popular culture in 

preschool and what underlies that approach? Is there a high - and low culture in preschool? If 

educators bring popular culture into the preschool, how then is it used?  Do children’s culture 

influence everyday life in preschool? 

 

We have employed qualitative methods to seek answers to our questions. We conducted seven 

interviews with educators from four different preschools. The starting point for our study was 

the socio-cultural perspective because we examined people's cultures and how the meeting 

between them unfolds. 

 

We concluded that educators have a very ambivalent attitude towards popular culture in 

preschool. Respondents could see popular culture as positive for children's learning, because 

it makes learning meaningful and enjoyable for the children. But at the same time, they had 

difficulty relating to popular culture because of its commercialism, the strongly gender-coded 

roles that frequently occur and the status created around owning the products. We also 

observed a strong high culture that contrast with popular culture in preschool. High culture 

was linked to educators' own experiences and values, and to how instructive and useful 

cultural phenomenon were for the children. Popular culture needs to be connected with a clear 

learning objective for teachers to consider taking it into the preschool. During the 

investigation we discovered that teachers enjoy great power over what is brought into the 

preschool and over what is held out of children's reach. Children's influence over their own 

culture is limited in preschool. The most prominent aspect of the study was educators' own 

ambivalence towards popular culture. 

 

 

Keywords: Popular culture, preschool, children's culture, socio- cultural, teachers' values 
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1. Inledning  
 

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka pedagogers förhållningssätt till populärkultur i 

förskolan. Intresset för detta ämne väcktes när vi läste en kurs som handlade just om barns 

kultur, populärkultur och hur man kan arbeta med det i förskolan. Vi upplevde båda två att vi 

på våra förskolor inte tog upp så mycket av den kultur som barnen intresserar sig för som man 

egentligen kanske borde. Det var som om vi kände ett inre motstånd mot att plocka upp och 

arbeta med t.ex. ”Hello Kitty” i förskolan, trots att vi inte kunde motivera varför det på något 

sätt skulle vara sämre att arbeta utifrån den karaktären än t.ex. ”Bockarna Bruse”. Vi har flera 

års yrkeserfarenhet och vet att det är viktigt att utgå ifrån barnens intressen för att lärandet ska 

vara lustfyllt och kännas meningsfullt för barnen, trots detta upplevde vi det som onyttigt att 

arbeta med populärkultur på förskolan. Vi började diskutera hur det kommer sig att vi kände 

på det viset och varför barns populärkultur inte alltid tas in på förskolor, samtidigt som vi 

undrade om det bara är så på våra arbetsplatser. Det är som om det är något outtalat som sitter 

i väggarna, populärkultur – vad ska det vara bra för? Vi började då fundera över om flera 

pedagoger kände som oss, och i så fall varför. 

 

Bakgrund 

Vi kommer här kort redogöra för vad FN:s barnkonvention säger om barns rätt till kultur samt 

definiera populärkulturbegreppet, för att ge en bakgrund till vårt ämne. 

 

Barns rätt till kultur 

I ett samarbete mellan Barnombudsmannen och Statens kulturråd har en skrift tagits fram 

gällande barns och ungas rätt till kultur. Skriften är bland annat kopplad till barnkonventionen 

och förskolans läroplan, två styrdokument som är väldigt relevanta i förskolans värld (BO 

2006, s. 3). 

Barnkonventionen säger att barn har rätt att ta del av det kulturella livet samt att staterna ska 

uppmuntra barn till att ta del av en kulturell verksamhet som barnen tycker om och som är 

lämplig. Med detta menar barnkonventionen att alla barn har rätt att få ta del av kultur i form 

av bl.a. musik, dans och film. Barn har rätt till ett kulturellt utbud skapat speciellt för barn och 

att även själva få möjlighet att producera egen kultur i olika former (BO 2006, s. 4). 
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Barnkonventionen framhåller att barn har rätt att ta del av kultur som anses som lämplig. Men 

då undrar vi vem bestämmer vad som är lämplig kultur för barn att ta del av? Finns 

barnperspektivet med i det beslutet?  

I de olika styrdokumenten talas det mycket om barns rätt till kultur och den viktiga påverkan 

som barnkulturen har på barn. Den kultur som nämns är mestadels teater, museum och 

bibliotek (BO 2006, s. 4, 5). Barns populärkultur nämns inte.  

 

Begreppet populärkultur 

Simon Lindgren, docent i sociologi, diskuterar fyra definitioner på populärkultur. Den första 

är ”Populärkultur är kultur som många uppskattar”. Populärkulturen är populär. Den 

uppskattas av många människor. Det finns alltså ett kvantitetskriterium. Populärkultur är även 

alltid kommersiell på något sätt. Lindgren beskriver detta såhär: ” Först när en yttring sätts i 

relation till en marknad där ekonomiska överväganden görs och där kulturprodukter 

produceras och konsumeras kan vi tala om den som populärkulturell” (Lindgren 2009, s. 33).  

Den andra definitionen lyder ”Populärkultur är annan kultur än finkultur”. Här blir det alltså 

även ett kvalitetskriterium. Populärkulturen blir då en andra klassens kultur. Att definiera 

populärkultur på detta sätt bygger på att man kan värdera och sortera kultur som bättre eller 

sämre (Lindgren 2009, s. 34). Men gränsen mellan finkultur och populärkultur är inte alltid så 

tydlig. Mycket av kulturen idag är kommersialiserad, vilket kan göra det svårare att se vad 

som inte ska tolkas som populärkultur (Lindgren 2009, s. 36). Lindgren menar också att 

populärkulturen numera verkar vara i fokus och att finkulturen nästan marginaliserats istället. 

Men även om det inte är någon stark hierarkisk skillnad mellan fin- och populärkultur finns 

det ändå olikheter dem emellan, fast mer flytande än det var förr. Vi menar att man kan säga 

att det finns en tydlig skillnad mellan ”Smurfhits” och Mozarts Requiem, men däremellan 

suddas gränserna ut. En kulturyttring kan också vara både fin-och populärkulturell enligt 

Lindgren, beroende av vem och hur den tolkas. En film kan t.ex. slötittas på en kväll, eller ses 

av en grupp cineaster med tydlig utgångspunkt för sitt tittande (Lindgren 2009, s. 37, 38).  

Den tredje definitionen är ”populärkultur är masskultur”. Det är massproducerad kultur gjord 

för masskonsumtion. En del kritiker på 1800-talet menade att samhällets moral var hotad av 

de här nya sättet att använda kultur och umgås. Man menade att människorna blev en 

anonymiserad massa som styrdes av masskulturen. Detta synsätt kan fortfarande märkas av 

idag, genom att vi t.ex. ibland har en föreställning om populärkultur som skräpkultur 
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(Lindgren 2009, s. 39). Denna definition förutsätter att det finns en hög- och lågkultur och att 

de stora massorna då gillar den lägre. Somliga menar att populärkulturen tvingas på massorna 

av de kommersiella krafterna, medan andra menar att populärkulturen formas av massorna 

istället, att det handlar om att lista ut vad massorna vill ha (Lindgren 2009, s. 40, 43).  

Den fjärde definitionen är ”populärkultur är folkkultur”. Populärkulturen är skapad eller 

påverkad av folket, av de som använder den. En kritik mot det är att enskilda människor inte 

kan skapa sådana kulturella produkter med sådan stor spridning, utan det måste finnas 

kommersiella krafter bakom. Samtidigt skapas subkulturer, som t.ex. punken, som från början 

inte alls är kommersiella. Men så småningom kommersialiseras även de, och det är då man 

kan säga att det blir populärkulturellt. Populärkultur ger ändå folk det de vill ha, därför kan 

den sägas vara folklig (Lindgren 2009, s. 44, 45) 

Populärkultur-begreppet är väldigt komplext, det är svårt att göra en entydig definition. Det 

finns kritik mot alla fyra definitioner vi nämnt. Men dessa kan ändå ge en bild och en ram för 

begreppet. Lindgren sammanfattar sina fyra punkter med att populärkulturen är kommersiell, 

lättillgänglig, underhållande och folklig (Lindgren 2009, s. 46). Det överensstämmer med det 

vi lägger in i begreppet populärkultur hos barnen i förskolan. Om vi tar Disneyfilmen ”Frost” 

som exempel så är den kommersiell, det finns mycket merchandise från filmen som barnen 

har. Den är lättillgänglig, barnen identifierar sig med karaktärerna. Den är underhållande och 

har uppenbarligen gett barnen det de vill ha, eftersom de uppskattar den. Fler sådana exempel 

kan vara ”Spiderman”, ”Skylanders”, ”Hello Kitty”, ”Pippi Långstrump”, ”Alfons Åberg”, 

”Bamse” osv.  

 

2. Syfte och frågeställning 

I vårt examensarbete har vi valt att studera pedagogers förhållningssätt till populärkultur i 

förskolan. Vi vill undersöka hur det ser ut på flera olika förskolor samt hur pedagoger väljer 

att arbeta med barns populärkultur, om de väljer att göra det. Syftet med vår uppsats är att 

undersöka vilken plats pedagoger upplever att populärkulturen har i förskolan. 

De frågor som vi vill söka svar på är:  
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 Vad har pedagoger för förhållningssätt till populärkultur i förskolan och vad ligger 

bakom förhållningssättet?  

 Finns det en fin – och fulkultur i förskolan?  

 Om pedagoger tar in populärkultur i förskolan, hur används den då?  

 Har barns kultur inflytande över vardagen på förskolan? 

  

3. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som vi kommer att använda oss av i vår uppsats är det 

sociokulturella perspektivet. Anledningen till detta är att vi upplever att det sociokulturella 

perspektivet är tätt sammankopplat med det vi undersöker i vår uppsats. Vi vill undersöka 

människors kulturer och hur mötet mellan dem utspelar sig samt vilka faktorer som påverkar 

förhållningssättet till populärkultur.  

 

Sociokultur i lärande 

Vygotskij kan kallas fadern till det sociokulturella perspektivet. Han poängterade inte bara 

erfarenhet och människans historia som viktiga delar av människan, utan även den sociala 

aspekten. Den sociala delen av erfarenhet och mellanmänsklig kommunikation gör att vi kan 

tillägna oss och lära även av andras erfarenheter (Bråten 1998, s. 14). Barns lärande sker först 

socialt i samspel med andra, för att sedan befästas individuellt enligt Vygotskij (Vygotskij 

1978, s. 57). Vygotskij såg tecken och symboler som de viktigaste av alla kulturprodukter och 

kulturbärare. Den viktigaste av dessa kulturyttringar är språket. Men även andra tecken och 

symboler genomsyrar människors samspel (Bråten 1998, s. 15). Människors utveckling är 

beroende av sin samtid, utvecklingen förändras med historien (Bråten 1998, s. 16). Det är 

alltså individen i ett historiskt och kulturellt sammanhang som är det intressanta (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998, s. 104).  

Vygotskij utvecklade teorin kring den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen innebär de funktioner som inte har mognat hos ett barn än, men som är på 

väg att mogna. Det är mellanrummet mellan den utvecklingsnivå man klarar på ett 

individuellt plan och den nivå man klarar i samspel med vuxna eller mer kunniga kamrater. 

Vygotskij menade att det ett barn kan göra i samspel med andra idag kan de klara av själva 

imorgon (Vygotskij 1978, s. 86, 87). Den sociokulturella miljön är viktig för barns utveckling. 
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Barns utveckling påverkas alltså av den kultur de växer upp i i samhället, samt vilka sociala 

och kulturella erfarenheter de får ta del av enligt Vygotskij (Thurmann-Moe 1998, s. 134, 

135).  

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, är känd för att vara den som utvecklat det 

sociokulturella begreppet i Sverige. Han beskriver begreppet utifrån ett lärandeperspektiv i sin 

bok ”Lärande i praktiken” (Säljö 2010).  

När Säljö talar om det sociokulturella begreppet ur ett lärandeperspektiv så menar han bland 

annat att det sker ett lärande när barn agerar i samspel med andra människor i sin närhet, 

exempelvis föräldrar, syskon, pedagoger eller kompisar (Säljö 2010, s. 40). I samspelet kan 

det bildas en särskild kultur. Säljö beskriver kultur som en uppsättning av idéer, värderingar, 

kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med andra i vår omgivning. 

Vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten är, enligt Säljö, formade 

av sociala och kulturella erfarenheter. Kultur är något som skapas av människor och som finns 

mellan människor och omvärlden (Säljö 2010, s. 29- 35). 

Säljö menar även att det sociokulturella begreppet kan kopplas till att vara kulturpsykologiskt. 

Kulturpsykologi handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella 

aktiviteter och hur de använder sig av de verktyg som kulturen erbjuder (Säljö 2010, s. 18). 

Detta är något vi hoppas kunna undersöka utifrån de intervjuer vi gör med våra respondenter. 

Vi vill se om och hur barns populärkultur påverkar pedagoger samt varför de väljer att delta i 

eller avstå från barns kultur i förskolan. Det är just detta som vi menar är starkt kopplat till vår 

undersökning kring populärkultur på förskolan då vi undersöker hur pedagoger arbetar och ser 

på barns populärkultur samt hur de förhåller sig till den. Säljö menar att det sociokulturella 

begreppet kan användas som ett verktyg för att analysera utveckling och lärande (Säljö 2010, 

s. 17). Vi tror därför att det kan vara till vår fördel att använda oss av ett sociokulturellt 

perspektiv då vi analyserar vårt material.  

Säljö talar om kulturella normer som finns på hur barn ska agera och vilket ansvar de ska ta i 

olika aktiviteter. Han menar att flickor och pojkar utsätts för olika förväntningar och sociala 

erfarenheter i samhället (Säljö 2010, s. 36). Detta är en synvinkel som vi finner intressant och 

relevant att ha i åtanke i vår undersökning och som även kan kopplas till verksamheten på 

förskolan. 

 



10 
 

Sociokultur i samhället 

Billy Ehn och Orvar Löfgren, professorer i etnologi, beskriver det sociokulturella begreppet 

utifrån ett mer allmänt och öppet perspektiv. De talar om kultur i termer av delade kunskaper 

och erfarenheter och de menar att det sociokulturella ligger i hur människan använder sig av 

dessa kunskaper och erfarenheter som individ och i grupp. Det sociokulturella ligger även i 

människors handlingar, vad man har för föreställningar och värderingar kring saker och ting 

samt hur man kommunicerar. I Ehns och Löfgrens bok Kulturanalyser så riktar de in sig på att 

undersöka kulturen som pågår bland människor i en specifik grupp och hur de som individer i 

denna grupp påverkar varandra med sina föreställningar, värderingar, minnen och klädstilar 

samt hur dessa bidrar till att förstärka gemenskapen i gruppen (Ehn & Löfgren 2001, s. 9-10). 

Detta är relevant för vår uppsats då vi kopplar detta till den kultur som pågår mellan barnen i 

en barngrupp på förskolan. Barnen kommer till förskolan med sina kunskaper och 

erfarenheter och tillför dessa till gruppen, i detta skapas en gemenskap av deras gemensamma 

intressen.  

Ehn och Löfgren talar om det medvetna och omedvetna som finns i människors 

föreställningar och handlande utifrån ett kulturellt perspektiv. De menar att det är viktigt att 

upplysa människor om detta medvetna och omedvetna och även våga ifrågasätta de starka och 

dominerande föreställningar som folk kan ha i en viss kultur. Genom att ifrågasätta så menar 

Ehn och Löfgren att man även kan ändra människors tankesätt inom ett visst ämne. Dock så 

kan det med dessa nya synsätt uppstå en slags maktkamp och konflikt mellan den gamla 

kulturen och det gamla synsättet och den nya kulturen och det nya synsättet, då en del 

människor gärna vill försvara och bibehålla den ”gamla” livsstilen medan andra vill införa ett 

nytt sätt att tänka (Ehn & Löfgren 2001, s. 10). Ehn och Löfgren menar att det ibland kan 

uppstå en spänning och kamp mellan en människas privata åsikter och individuella 

erfarenheter kontra allmänna mönster och vad man säger och gör i mer kollektiva situationer 

(Ehn & Löfgren 2001, s. 13).  

 

4. Tidigare forskning 

Det var svårt att hitta forskning som direkt handlar om det vi tänkt undersöka. Däremot finns 

det en del som rör barn och kultur och barnkultur. Mycket lite rör populärkultur samt 

pedagogers förhållningssätt till denna. Men vissa delar av olika studier har relevans för vårt 

ämne.  
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Populärkultur för lärande 

Carina Fast, fil.dr. i pedagogik, har skrivit en avhandling om barns literacy-utveckling där hon 

undersökte i vilka sammanhang barn mötte läsande och skrivande och texter, samt hur de 

erfarenheterna togs till vara hemma och i förskolan och skolan. Det som var mest intressant i 

studien för vår del var det hon upptäckte i samband med barnens användande av populärkultur 

och deras literacy-utveckling, samt förskolornas förhållningssätt till barnens bakgrund och 

intresse för populärkultur (Fast 2007). Fast beskriver hur hon genom sina observationer sett 

hur barnen via populärkulturella yttringar ägnat sig åt avancerade literacyaktiviteter. Filmer, 

tv, tv-spel och leksaker har hjälpt barns läs- och skrivutveckling (Fast 2007, s. 124). Hon 

beskriver bl.a. hur en pojke som nyss börjat första klass använder sig av svåra ord, engelska 

ord, skiljer mellan olika fyrsiffriga tal och övar på att skriva när han förklarar hur hans 

samlarkort fungerar. Ett avancerat lärande som genererats ur hans intresse (Fast 2007, s. 115). 

Fast tar upp den glädje som barnen känner när de är engagerade i populärkultur. Det är en 

sorts gränslös glädje och ett ”flow” som gör att man glömmer sin omgivning, man blir helt 

uppslukad av det man gör (Fast 2007, s. 125). Fast menar att det inte verkar finnas någon 

gräns för vad barn kan lära genom sina leksaker och populärkultur. Effektivt lärande kräver 

ett meningsfullt och utvecklande sammanhang för de som lär. Genom sina observationer har 

Fast sett att populärkulturen har varit en starkt drivande kraft i barnens lärande som gjort 

lärandet meningsfullt (Fast 2007, s. 126). 

Även Anna Sparrman, professor vid ”Tema Barn” vid Linköpings Universitet, har genom sin 

forskning sett fördelarna med att barn använder sig av populärkultur och kommersiella bilder 

eftersom det genererar lärande. Barnen lär varandra stava, skriva, samarbeta, argumentera, 

vara kritiska och finner en gemenskap och vänskap via dessa medier, färdigheter som 

skolvärlden värderar högt (Sparrman 2006, s. 160). 

 

Vuxnas kultursyn 

Margareta Rönnberg, professor i filmvetenskap, har i sin studie Nya medier- men samma 

gamla barnkultur forskat kring barnkultur, barns användning av kultur och hur mediekulturen 

kan vara pedagogisk (Rönnberg 2006). Rönnberg tar t.ex. upp begreppen kvalitetskultur och 

skräpkultur, kommersiell kultur eller populärkultur. Hon skriver att kritiken mot den 

kommersiella kulturen ofta går ut på att den vilseleder barnen, så att säga förför dem. Hon 

beskriver hur vuxenvärlden bedömt populärkulturen med orden ”falskt, förledande… lättköpt, 
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billigt, vulgärt och snabbt förbrukat”. Andra beskrivningar kan även låta som man beskriver 

barn, ”naivt, okomplicerat, (små)sött…”, eller som en beskrivning av massan, ”… 

opersonliga, slätstrukna, (alltför) enkla, grova, våldsamma”. Anledningen till att vuxna ser på 

populärkultur för barn på detta sätt menar Rönnberg är att man ser på kulturprodukterna ur ett 

vuxenperspektiv, och inte ett barnperspektiv. Produkterna ska vara fostrande och lärande. De 

bedömer barnens kultur med den vuxna kulturens normer. Rönnberg menar att det inte är 

något fel på kulturprodukterna i sig, utan att det är värderingarna hos de med makt, de vuxna, 

som dömer ut dessa kulturprodukter. Hon framhåller att det handlar om en oförmåga att 

försöka se produkten från barnens perspektiv (Rönnberg 2006, s. 177, 178). Rönnberg skriver 

även att barn måste få göra sina egna erfarenheter och att tvinga på barn kulturprodukter som 

är för svåra för dem kan vara dåligt för deras självkänsla (Rönnberg 2006, s. 179). Liknande 

resultat har Fast sett i sin undersökning, där hon kom fram till att barns kultur ofta har låg 

status i vuxenvärlden. Hon menar att pedagogerna vill kompensera den sämre populärkultur 

som barnen uppskattar och istället visa dem bättre kultur, gärna som de själva tyckte om när 

de var små. Deras egna kulturella kapital påverkar antagligen hur de värderar barnens kultur 

(Fast 2007, s. 186). En anledning enligt Fast kan vara att pedagogerna inte har kunskap om 

dagens populärkultur. Det är ett glapp mellan generationerna och pedagogerna hinner inte 

alltid med, utan en del känner sig utestängda från barnens värld (Fast 2007, s. 184). 

Anna Sparrman tar upp liknande begrepp som Rönnberg kring hur vuxna definierar 

populärkultur. Hon lyfter bl.a. begreppet svaghet i samband med populärkultur och tanke och 

kunskap med finkultur. Hon menar att problematiken kring barn och populärkultur egentligen 

är ett vuxenproblem, eftersom det är de vuxnas värderingar som styr konflikten. Att tala om 

bra och dålig kultur för barn gör bara att leksaker och medier får skulden för förändringar 

eller problem som redan finns i samhället. De är ju i sig ofta bara ett uttryck för samhället vi 

lever i menar Sparrman (Sparrman 2006, s. 29).  

Lena Kåreland är en barnboksforskare och professor som diskuterar barnkultur med koppling 

till undervisningen i förskola/skola. Kåreland beskriver att det uppstår en kollision mellan 

barn och lärare i undervisningen då de ser på kultur på olika sätt med olika preferenser. 

Istället för denna konflikt kring kultursynen så anser Kåreland att de vuxna bör ta mer tillvara 

på barns intressen och erfarenheter och ta in dessa till skolans och förskolans värld. Hon 

påstår att barn är väldigt engagerade i deras populärkultur och i medierna kring kulturen, men 

trots detta så utnyttjas inte dessa kunskaper i skolan eller förskolan (Kåreland 2008, s. 15). 
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På fyra av de fem förskolor Fast gjorde sina observationer på stängs populärkulturen ute helt. 

De flesta av förskollärarna menar att populärkultur är något barnen får syssla med hemma, det 

är inget som förskolan bör plocka upp. Förskolan ska stå för något annat och erbjuda annat 

menar hennes respondenter. Alla de erfarenheter och den kunskap barnen har med sig via 

populärkulturen på fritiden kommer inte in på förskolan i dessa observationer, utan stängs ute 

(Fast 2007, s. 144, 145).  

 

Kulturarv 

Kåreland beskriver de kulturella förändringarna som skett i samhället och menar på att skolan 

inte längre är smakfostrare som har makten över kulturen. Kommersialismen har slagit till och 

detta har i sin tur skapat förändringar som till stor del påverkat barnkulturen. Kåreland menar 

att många pedagoger anser att det är viktigt att föra vidare ett kulturarv med klassiska sagor 

till barnen och att det i dessa klassiska sagor finns etik och kultur som anses vara viktigt för 

barnen att ta del av. Här påpekar Kåreland att det nationella kulturarvet inte alltid är det som 

är bäst, skolan och förskolan bör omvärdera och utveckla sitt tänkande och sin syn på kultur. 

Att fastna i ett tankemönster där de klassiska och välbekanta är bäst försvårar chanserna för 

nyare barnlitteratur att ta sig in till förskolan (Kåreland 2008, s. 14-18).  

Margareta Rönnberg har även skrivit en text kring barns kulturarv där hon ifrågasätter om det 

egentligen finns ett barnkulturarv, och istället menar att det rör sig om de vuxnas kulturarv 

som de vill överföra till barnen. Hon menar att kulturarvs-tanken är ett uttryck för de vuxnas 

makt över barnen, att vuxenkulturen står över och dominerar barnkulturen (Rönnberg 2011, s. 

171). Tanken om ett kulturarv som ska överföras går emot barnens egen kulturanvändning 

menar Rönnberg, då kulturarvstanken är bakåtblickande, medan barnens kulturanvändning är 

framåtsträvande och bidrar till att barnen känner sig självständiga och självbestämmande 

(Rönnberg 2011, s. 172). Hon väcker även frågan för vem som barnkulturarvet finns, för 

barnens eller kulturens skull? Hon menar att förr i tiden när barn mest sågs som arbetskraft så 

fanns det ingen barnkultur man värnade om från de vuxnas håll. Men att man ändå kan se hur 

dessa barns kultur lever vidare än idag. Hon menar att sagorna och lekarna barnen förr lekte 

och berättade i princip är samma som barnen idag använder sig av, fast i modernare versioner. 

Kan barnkulturarvet då vara något barnen själva för vidare och får ut något av? Rönnberg 

väcker då frågan om man ska föra vidare någon kultur som inte kan ”stå på egna ben”, som 

barnen själva tar med sig utan överföring från vuxna (Rönnberg 2011, s. 173). 



14 
 

Fast tar upp att förskolan och skolan anser sig ha ansvar för att ge barn någon slags finkultur. 

Flera pedagoger i hennes undersökning menar också att föräldrarna låter barnen bestämma för 

mycket, att de inte tar tillräckligt ansvar för sina barn. Där ser pedagogerna ett ansvar att styra 

upp (Fast 2007, s. 186). 

 

Kommersialism 

Genom samtal med pedagoger har Fast försökt ringa in vad som ligger bakom deras ovilja till 

att ta in populärkultur i förskolan. En orsak pedagogerna anger är att det kan bli ojämlikt 

mellan barnen, då vissa barn alltid har nya saker och andra aldrig har det. Pedagogerna menar 

också att barnen lätt blir osams kring leksaker de har med sig hemifrån och att de kan komma 

bort eller gå sönder, vilket de inte vill ha ansvar för (Fast 2007, s. 183). Genom intervjuerna 

har Fast sett att pedagogerna i undersökningen är oroliga över innehållet i populärkulturella 

yttringar. De är bl.a. bekymrade över våld, konsumtion och genusfrågor, och att det ska forma 

barnen på ett icke-önskvärt sätt (Fast 2007, s. 185). 

Sparrman tar upp om logor och bilder på kläder som statusmarkörer. Hon tar upp ett exempel 

med ett barn som har en tröja med tryck från BRIS samt andra som har logor från Disney och 

andra kommersiella märken. Alla dessa företag använder kommersiella strategier för att 

marknadsföra sig, men eftersom att olika värderingar styr varumärkena värderas de olika av 

vuxna. Trots att barnen i Sparrmans undersökning hade kommersiella bilder lite överallt på 

sina ägodelar, var det väldigt sällan något barn kommenterade det (Sparrman 2006, s. 134, 

135). Sparrman skriver även om hur skolor förbjudit samlarkort av olika populärkulturella 

slag, med anledningen att vissa barn har många kort och andra få eller inga alls. Här kommer 

en statusproblematik in. Populärkulturen blir här en klass/statusmarkör, vilket strider mot 

tanken om ”en skola för alla”, där alla barn ska kunna få en gemensam och likartad barndom 

(Sparrman 2006, s. 31). 

Denna forskning vi tagit fram här är relevant för vår forskning just för att denna också rör 

populärkulturens plats i förskolan samt hur vuxna ser på barns kultur. Det är även intressant 

att se hur populärkulturen faktiskt kan gynna barns lärande, men att vuxna ändå väljer att inte 

arbeta med det i någon större utsträckning. Det ska bli intressant att se hur respondenterna i 

vår undersökning förhåller sig till populärkultur i förskolan, samt om det går att se varför de 

tycker som de gör. 
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5. Metod 

Vi har gjort intervjuer på fyra olika förskolor. Vi letade upp förskolor och respondenter som 

är så olika varandra som möjligt så att vi kunde få så olika perspektiv som möjligt på frågan. 

Vi letade upp förskolor med olika pedagogiska inriktningar, en montessori-inspirerad, två 

Reggio Emilia-inspirerade samt en utan någon uttalad pedagogisk inriktning. Förskolorna var 

en privat, ett föräldrakooperativ och två kommunala. Vi intervjuade sju pedagoger, två 

pedagoger på tre av förskolorna. På den fjärde förskolan intervjuade vi en pedagog. 

 

Intervjuerna  

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som sedan analyserades, eftersom att vi har valt en 

frågeställning som handlar om att tolka pedagogers förhållningssätt, och inte något statistiskt 

mätbart, valde vi denna metod (Patel & Davidsson 2011, s. 13, 14). Anledningen till att vi 

valde intervjun som metod var att kunna få olika personers tankar och tyckanden om samma 

sak, populärkulturen i förskolan (Patel & Davidsson 2011, s. 82). Vi gjorde en intervjuguide 

uppdelad i olika teman (se bilaga 1) som vi utgick ifrån vid intervjuerna, dock följde vi 

respondentens svar i samtalet och ställde utvecklande följdfrågor. Vi hade således en låg grad 

av standardisering på intervjun, eftersom vi inte följde intervjuguiden till punkt och pricka 

utan följde respondenten. Vi ställde frågorna i den ordning som det passade sig i just de olika 

specifika intervjuerna (Patel & Davidsson 2011, s. 76-81). Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan noggrant.  

 

Presentation av respondenter 

Nedan följer en presentation av respondenterna. Alla namn är fingerade.  

Susanne: 50 år. Hon arbetar som förskolechef och som barnskötare på en Montessori-

inspirerad förskola. Hon är utbildad montessori-assistent och har arbetat inom förskolan ca 27 

år. Förskolan är ett föräldrakooperativ. Hon arbetar med de yngre barnen på förskolan. 

Anders: 43 år. Han har arbetat på olika förskolor i ca 10 år. Han arbetar på samma förskola 

som Susanne. Han har ingen slutförd pedagogisk utbildning, men har en nästan slutförd 

Montessorilärar-utbildning. Han arbetar med de äldre barnen på förskolan. 
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Gabriella: 21 år. Hon har arbetat tre år på förskola. Hon har ingen pedagogisk utbildning. Hon 

arbetar på en kommunal förskola som är Reggio Emilia-inspirerad. Hon arbetar med de 

yngsta barnen på förskolan. 

Sara: 29 år. Hon har arbetat på förskola totalt sex år, med uppehåll för studier. Hon arbetar på 

samma förskola som Gabriella, men med två till tre-åringar. Hon har studerat 

beteendevetenskap och pedagogik, och har examen i beteendevetenskap. Nu läser hon näst 

sista terminen på en förskollärarutbildning. Hon är arbetslagsansvarig. 

Maria: 54 år. Förskolechef och förskollärare. Hon har både förskolechefsansvar samt arbetar i 

barngrupp med ett- till fyra-åringar. Hon har arbetat med barn i ca 30 år på olika sätt. Hon 

arbetar på en privat förskola utan någon särskild pedagogisk inriktning.  

Lotta: 31 år. Förskollärare. Hon har arbetat i drygt 3 år som förskollärare. Innan och under 

utbildningen arbetade hon som vikarie på olika förskolor. Hon arbetar inom samma företag 

som Maria, fast på en annan enhet.  

Hanna: 44 år. Utbildad barnskötare. Har arbetat som barnskötare i ca 24 år. Hon arbetar på en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola.  

 

Analysmetod 

Vi har båda läst alla intervjuer och letat efter teman i intervjuerna. Sedan strukturerade vi upp 

intervjusvaren efter de teman vi hittat, för att organisera upp analysen och kunna skapa 

rubriker för resultatet. 

Det sociokulturella perspektivet har påverkat vår analys av materialet. Det sociokulturella 

finns i människors handlingar, föreställningar och värderingar, samt hur individer använder 

sig av kulturen i sin omgivning. Genom intervjuerna blir det tydligt hur människors olika 

kulturer och värderingar påverkar deras sätt att handla och tänka. Vi kan se hur det 

sociokulturella perspektivet färgar intervjuerna med våra respondenter då vi undersöker 

kulturen på förskolor och hur pedagogernas individuella kultur påverkar den. Pedagogernas 

erfarenheter, sättet de agerar på och deras ryggsäckar genomsyrar deras arbetssätt och 

förhållningssätt. Ehn och Lövgren tar även upp det omedvetna som finns i människors 

handlingar utifrån ett kulturellt perspektiv och hur man kan ifrågasätta det genom att upplysa 

dem om det (Ehn & Löfgren 2001, s. 10). Genom samtal och bearbetning av intervjuerna 

menar vi att vi har kunnat få fram en del av denna omedvetna kultur som respondenterna bär 
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på. Det sociokulturella perspektivet hjälper oss att se det respondenterna säger som ett uttryck 

för dem som kulturvarelser i sina specifika kulturella och sociala miljöer. 

 

Etiska aspekter 

När man forskar och människor är inblandade måste man självklart vara noga med att de inte 

utsätts för skada fysiskt eller psykiskt eller på något sätt känner sig utlämnade eller kränkta. 

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska regler för att säkerställa individers skydd i 

forskning. De fyra reglerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

För att försäkra oss om att respondenterna blivit informerade och gett sitt samtycke utformade 

vi en medgivande-blankett som de undertecknade (se bilaga 2). I medgivandeblanketten 

tydliggjorde vi uppsatsens syfte, vilka rättigheter de har som respondenter, att de är anonyma 

samt att informationen inte lämnas vidare men att uppsatsen kan komma att publiceras på 

internet. Genom denna medgivandeblankett har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

regler. För att säkerställa respondenternas anonymitet har vi valt att fingera namnen samt att 

inte informera om var i Sverige de arbetar. 

 

Undersökningens validitet och generaliserbarhet 

Validitet i en studie innebär huruvida resultaten är giltiga, om man har använt en tillförlitlig 

metod och om man har studerat det man har tänkt studera (Thomsson 2010, s. 31). Vi vill 

mena att vi har valt en lämplig metod och hållit oss till studiens syfte. Intervjuerna höll sig 

hela tiden kring ämnet vi frågade om. Thomsson tar upp en aspekt av validiteten som vi håller 

med om. Hon menar att ”bra och trivsamma intervjuer ger motiverade intervjuare och 

deltagare…”, och är därför värt att ta med i frågan kring validiteten (Thomsson 2010, s. 84). 

Våra intervjuer upplevde vi vara just väldigt trivsamma och öppna. Vi har även haft en bredd 

på respondenterna, som vi nämnt innan. 

Vi har båda läst och tolkat allt intervjumaterial. På så sätt har vi kunnat analysera våra 

tolkningar och kunnat vidareutveckla dem. Intervjuerna har alltså gått igenom dubbla analyser 

för att säkerställa validiteten. 

Eftersom denna studie endast omfattar fyra olika förskolor och sju pedagoger är den begränsat 

generaliserbar, men ändå generaliserbar. Eftersom vi medvetet valt olika slags förskolor och 
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därigenom skapat en bredd på vår studie ger det också en viss generaliserbarhet. Resultaten 

liknar en del de resultat tidigare forskare kommit fram till. T.ex. så var det en av Fasts fem 

förskolor hon studerade som arbetade med populärkultur, vilket påminner om vår studie där 

en av fyra förskolor aktivt arbetar med populärkultur. Även Fasts respondenters svar 

påminner mycket om våra respondenters svar (Fast 2007). Vår studie är ett komplement till 

redan gjord forskning, samt ett avstamp för fortsatt forskning. Samtidigt så kan man inte göra 

en studie på varenda pedagog i Sverige, man måste ändå göra ett visst urval vilket vi anser oss 

ha gjort. I viss mån är vår studie därför generaliserbar.  

 

6. Resultat av undersökningen 

Nedan presenterar vi resultatet av våra undersökning utifrån olika teman vi kunde se när vi 

analyserade intervjuerna. Vi kommer även koppla resultaten till tidigare forskning och det 

sociokulturella perspektivet. 

Vuxnas makt och tolkningsföreträde 

Utifrån intervjuerna har vi sett att makt är ett aktuellt ämne. Respondenterna berättar själva att 

det är de som avgör vad de väljer att arbeta med i barngruppen. 

Men däremot så har vi ju självklart gjort en gallring i vad vi väljer att plocka upp. För 

jag menar att det är klart, det var ju inte 50 barn som stod och bara ”åh ’Bamse’ är så 

roligt”. Det handlar ju om att det finns en klick som visar ett intresse som man väljer 

att plocka upp. Man väljer ju ut liksom.  -Sara. 

Sen så diskuteras det ju så mycket om det hela tiden så då ser jag hellre att jag skulle ta 

och ha tema om någonting annat, kanske också för att inte väcka de här frågorna och 

sådär också, men också för att det finns så mycket annat. Som jag faktiskt anser är 

bättre. -Gabriella 

 

Utifrån respondenternas intervjusvar uppfattar vi det som att pedagogerna har stor makt över 

vad som väljs ut att arbeta med tillsammans med barnen på förskolan. De vuxna har ett 

tolkningsföreträde som innebär att de har makten att avgöra om något är ”värt” och tillräckligt 

viktigt att arbeta vidare med eller inte. Av allt barnen tar med sig hemifrån är det vissa saker 

pedagogerna väljer att uppmärksamma och som får påverka verksamheten. En viss kultur 

premieras framför en annan. Gärna plockar man upp den kultur som känns mer anpassad för 

förskolan, som t.ex. ”Bamse” eller ”Alfons Åberg” Som Sara berättar, valde de att plocka upp 

några barns intresse för ”Bamse” och arbeta med det tematiskt i hela förskolan. Det fanns ofta 
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en omedvetenhet hos pedagogerna kring deras makt som de bar på. Vi såg inte detta som en 

tydlig gemensam faktor förrän vi gick igenom alla våra intervjuer och analyserade dessa.  

Medvetenheten kring pedagogernas tolkningsföreträde växte fram hos respondenterna under 

intervjuerna. Det var som om de insåg sin makt genom att saken lyftes och de kunde höra sig 

själva sätta ord på sina egna handlingar. Genom att sätta ord på sina egna handlingar 

uppmärksammades de på sitt eget handlingssätt. Flera av respondenterna reflekterade över att 

barns kultur och dess inflytande inte är något man samtalar om särskilt mycket, men insåg att 

det kan vara viktigt att samtala om.  

Det är lite olika med personal också, alla tycker olika, vad som är bra och vad som är 

dåligt. Det här är ju faktiskt viktigt. Det här borde man ju ta upp på ett personalmöte. -

Susanne 

Jag har liksom aldrig haft en diskussion som handlar om hur vi möter barns 

populärkultur på förskolan. -Lotta 

 

Susanne lyfter fram att pedagogernas egna individuella tyckanden påverkar vad som är bra 

och dåligt och därmed även vad som får ta plats i förskolan. Vuxnas makt kommer med ett 

stort ansvar som vi uppfattade att pedagogerna ibland kan uppleva svårt att hantera. Samtidigt 

som verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen är det en skolform som har tydliga 

pedagogiska ramar och det är pedagogernas ansvar att se till att de följs. Förskolan ska vara en 

lärande plats där pedagogen ska lyckas ha balans mellan styrdokument och utgå ifrån barns 

egna intressen.  

Vad är det vi ska hinna ge barnen på förskolan och vad är det som är det viktigaste? 

Det måste man fråga sig. Det är jättesvårt att veta vad är det viktigaste vi har här, och 

hur mycket kan vi ta med oss av det som kommer utifrån i vår verksamhet. -Maria 

 

När vi analyserar vårt material så funderar vi på huruvida det finns något barnperspektiv som 

det tas hänsyn till i samband med pedagogernas makt. Våra tolkningar utifrån pedagogernas 

utlåtanden är att deras egna värderingar styr mer än barnens intressen. Vi uppfattar det även 

som att flera av pedagogerna upplever en slags medvetenhet till att de bör lyssna in barnen 

mer men att de kanske inte gör det, att barnens värld till viss del stängs utanför förskolan men 

att det egentligen inte bör vara så.  

Man utgår från sig själv som pedagog, sen har man vissa ramar man ska följa, och 

vissa saker man vill uppnå och vissa saker man bör få med. Där blir det till syende och 

sist vad man själv utgår ifrån. -Anders 
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Vad har vi för barnsyn om vi då väljer att ställa oss ovanför dem och säga att det här 

tycker vi att barnen ska lära sig istället för att gå ner och tänka att det här är det 

barnen är intresserade av och ställa oss frågan vad kan vi göra av det? -Lotta 

 

Pedagogerna vittnar om en svår balansgång mellan barnens intressen, förskolans 

styrdokument och pedagogernas egna värderingar. Ehn och Löfgren nämner hur det kan 

uppstå en kamp mellan en människas individuella erfarenheter och åsikter kontra kollektiva 

situationer (Ehn & Löfgren 2001, s. 13). Det blir en spänning mellan pedagogernas privata 

kultur, förskolans kultur och barnens kultur. Det är en utmaning för pedagogen att försöka 

förhålla sig till alla dessa tre kulturer samtidigt.  

Alla pedagoger uttrycker sig vara medvetna om att barn ska få vara delaktiga i verksamheten 

och att deras intressen ska tas tillvara på. Dock är det endast en av pedagogerna som uttrycker 

att de på hennes förskola verkligen har tagit in den kultur barnen engagerar sig i och har satt 

sig in i den för att kunna göra barnen delaktiga i större skala. Hanna berättar hur de lät barnen 

”brainstorma” på potentiella teman och sedan röstade barnen fram ”Frost” och ”Skylanders” 

som ett gemensamt projekt att arbeta med. 

Vi arbetar mycket med ”Frost” och ”Skylanders” här, och varför vi gör det just nu är 

för att det förra temat vi hade som handlade om kroppen föll inte barnen i smaken… 

förutom ett barn. Då lyssnade vi in vad de pratade om och det var just ”Skylander” och 

”Frost”, så då blev det att vi valde att följa barnen. Det har ju funkat jättebra! Men det 

är nog första gången som vi lyssnat så, alltså att det blivit någonting i barnens värld 

som jag har varit med i. -Hanna 

 

Hannas förskola, den förskola i undersökningen som arbetar aktivt med populärkultur i 

barngruppen, ser tydliga fördelar med att göra det. De har t.ex. lyckats fånga in de barn som 

tidigare haft det svårt att bli engagerade och koncentrerade i andra aktiviteter. Vi kan här se 

ett samband med vad Ehn och Löfgren säger om att ifrågasätta gamla kulturer och genom 

detta skapa alternativa synsätt (Ehn & Löfgren 2001, s. 10). Hanna valde att lyssna in barnen 

och byta tema till en kultur som var ny och främmande för pedagogerna på hennes förskola, 

ett tema som lockade barnen mer. Barnens ointresse för tidigare teman gjorde att Hannas 

förskola valde att ifrågasätta sin kultur, och fundera över vad barnen intresserar sig för. Ehn 

och Löfgren nämner även att många är måna om att bibehålla och försvara sina kulturer (Ehn 

& Löfgren 2001, s. 10), vilket vi kan se på de andra förskolorna då de andra tre förskolorna 

inte har ifrågasatt sin förskolkultur på samma sätt, och upplever sig inte ha behov av att ta in 

populärkulturen till förskolan. 
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Det är så kul för just det här barnet är ett barn som mest fladdrat runt lite, han har 

aldrig fastnat för nått. Men det här kan han jättemycket om, han vet mycket. Han är en 

av dem som vet mest. Och det är jättekul verkligen! Han har gått här i två år nästan 

men har tyvärr sällan varit delaktig, men nu är han jättedelaktig och tycker det här är 

jättespännande… så det är jättekul. -Hanna 

 

Hanna berättar om den positiva effekten av att ta tillvara på barnens intressen och utgå ifrån 

dem i undervisningen. Barnen blir engagerade och lärandet lustfyllt och meningsfullt, enligt 

Hannas upplevelse. Det visar också på den sociokulturella miljön och hur viktig den är för 

barns utveckling som Vygotskij talar om (Thurmann-Moe 1998, s. 134, 135). Hanna tar 

tillvara på barnets sociala erfarenheter och kunskaper vilket leder till att pojken stärks och 

utvecklas. Fast framhåller att det inte finns någon gräns för vad barn kan lära sig genom att 

vara engagerade i sin populärkultur. Hon har sett att populärkulturen är en starkt drivande 

kraft i barns lärande (Fast 2007, s. 126). Här ser vi en tydlig koppling till pojken på Hannas 

förskola, att populärkulturen verkligen kan ha den positiva effekten på barns lärande.  

Vi tycker oss se att pedagogerna har en vilja att utgå från barnens intressen och också i viss 

mån anser sig göra det. Men att det krockar med deras egna värderingar, vilket de inte alltid är 

medvetna om. Viljan finns att ta in barnens kultur men i praktiken så lyckas de inte alltid fullt 

ut med detta.  

Maria uttrycker under intervjun att det krävs en medvetenhet om vad barnen egentligen pratar 

om och sysselsätter sig med för att kunna utgå ifrån deras intressen. Hon menar på att för att 

plocka in barnens värld till förskolan så måste man veta vad som ingår i barnens värld. Har 

man ingen större kunskap om dagens populärkulturella fenomen är det lätt att missa vad 

barnen egentligen pratar om. Hör man t.ex. några barn prata om is-slott och har sett filmen 

”Frost” blir man medveten om vad de talar om och snappar lättare upp det. Annars är det lätt 

att sådant bara slinker förbi. Samtidigt menar vi att det måste vara omöjligt för pedagoger att 

gilla och godta precis allt som barnen kommer med. Det måste ju även finnas en lust hos 

pedagogerna i det de arbetar med i förskolan, hur ska de annars förmedla en lärandelust till 

barnen?  

En orsak till att pedagogerna säger att de har svårt att plocka upp populärkulturen på förskolan 

är alltså att de själva inte har kunskap om vad de populärkulturella fenomenen handlar om. 

Särskilt de pedagoger som inte själva har barn i småbarnsåren uttrycker att de tycker att det är 

svårt att hänga med i barnens kultur. Är det något man inte har kunskap om är det lätt att man 
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väljer bort det. Det är lättare att uppmärksamma och plocka upp den kultur man känner igen 

som vuxen, helst då från sin egen barndom. 

Om vi skulle bestämma oss för att arbeta med ”Frost” så skulle jag titta på den filmen, 

nu vet jag inte ens vad den handlar om… det är väl nån som heter Elsa? -Maria 

Ja alltså det lockar ju barnen. Och de flesta barnen vet ju nästan mer än vad jag vet om 

”Frost” och ”Spiderman” eftersom att jag inte själv har några barn. Så jag tittar ju 

inte på det. Jag tar ju inte del av det på samma sätt som barnen gör. -Gabriella 

Har man inte själv småbarn längre så hänger man ju inte med, det märks ju stor 

skillnad… -Hanna 

 

Pedagogernas ryggsäck 

Något som återkommer vid upprepade tillfällen under intervjuerna är då pedagogerna talar om 

deras egna värderingar och vad de själva bär med sig i sin så kallade ”ryggsäck”. Vad som 

bärs med i de olika ryggsäckarna är en fråga om generation, erfarenhet, normer och egna 

värderingar. Säljö tar upp att dessa faktorer påverkar vårt sätt att tänka och bete oss då våra 

kulturella erfarenheter färgas av på våra handlingar (Säljö 2010, s. 29-35). Vår studie visar att 

pedagogernas ryggsäck påverkar deras arbetssätt i verksamheten på förskolan. Flera 

pedagoger går tillbaka till vad de själva tyckte var bra när de var barn och vill gärna föra det 

vidare. Det blir ett kulturarvs-tänkande. Rönnberg menar att de vuxna värderar sin kultur 

högre än barnkulturen och vill föra vidare sitt vuxna kulturarv (Rönnberg 2011, s. 171). Vi 

kan se tydliga likheter med det hos våra respondenter. De vill föra vidare sin barndoms kultur. 

Rönnberg menar även att vuxnas kulturarv är bakåtblickande, medan barnens 

kulturanvändning är framåtsträvande och bidrar till barns självständighet (Rönnberg 2011, s. 

172). Denna tanke menar vi understödjer det sociokulturella perspektivet på problematiken. 

Barn är barn av sin tid och uppskattar dagens kulturella fenomen. Vi vuxna är gårdagens barn 

och uppskattar gårdagens kulturella fenomen. Även det Kåreland tar upp om att pedagoger 

vill föra vidare de klassiska sagorna som finns till barnen för att ge dem etik och kultur som 

de anser är viktig känns igen i vår studie (Kåreland 2008, s. 14-18).  Vår studie tyder på att 

pedagogerna vill att barnen bör få ta del av den kvalitativa kulturen pedagogerna roades av 

som barn, som en motvikt mot dagens populärkultur. 

Den kulturen tycker man ju själv är en finkultur, det man har i sin egen ryggsäck och 

det är ju mycket Astrid Lindgren. -Lotta 

Vår generation tenderar att skriva upp den typen av kultur, som vi konsumerade när vi 

var små. -Anders 
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Det är lite spännande att reflektera över det så, man tycker att man inte har så mycket 

värderingar men visst har man värderingar. Det har man ju. I vardagen tänker man 

inte på det. Just den här känslan, att jag väljer utifrån min ryggsäck vad jag tycker är 

bra och… det är ju faktiskt inte barnens ögon eller synvinkel… -Sara 

 

Här uttrycker pedagogerna en medvetenhet kring att det de själva växte upp med var en bättre 

kultur. Dock motiverar de inte varför den är bättre, bara att den är det. Vi upplevde att 

medvetenheten om hur pedagogernas kulturarv premieras i förskolan väcktes under 

intervjuerna. 

Sara berättar att hon hellre arbetar med ”Bamse” eller ”Mamma-Mu” som hon menar inte har 

lika mycket kommersiellt drev runt sig. Samtidigt nämner hon att ”Bamse” inte är så neutral 

utan att ”Bamse” är väldigt heteronormativ. Trots detta så har hon ändå en mer positiv syn på 

”Bamse” än t.ex. ”Hello Kitty”. Hon fortsätter förklara att hon tror det beror på att ”’Bamse’ 

finns kvar i mig sen jag var liten”. När vi samtalar med Sara om detta så är det som att hon 

inser att barns perspektiv inte beaktas i den utsträckning som hon först trodde. Denna insikt 

uttrycker hon känns jobbig. Här återkommer vi till pedagogernas egna bakgrunder. Kulturen 

de själva mötte som små värderas högre. Begreppet kulturarv kommer tillbaka och vi tolkar 

det som att det alltså finns en kultur som pedagogerna värderar högre och som de önskar att 

barnen ska kunna få ta del av och uppskatta, då den på något sätt är bättre, värdefullare och 

mer innehållsrik.  

Vi har ett barn som är jätteintresserad av ”Pippi”, och det är ju lättare att möta upp 

den kulturen. Där har vi så himla stort kulturarv, svenskt kulturarv… Det är ju mer 

accepterat, det är ju en mer accepterad form av barnkultur medan de andra inte är lika 

accepterade. -Lotta 

Alltså det här med alla Walt Disney figurer, varför ska vi ha ”Kalle Anka” och de, 

”Mimmi” och vilka de nu är. De här gamla seriefigurerna, så känner jag ”nää-ää”! -

Maria 

 

Sara tar även upp att det skulle kunna vara en moralpanik över den nya generationens barn, 

samma moralpanik som det är vid varje ny generation. De vuxna ser på den nya 

populärkulturen som något som genererar dålig moral och inte står för något nyttigt lärande. 

Det rimmar med vad Rönnberg skriver om hur vuxna beskriver populärkultur. Som något 

falskt, förledande, grovt och våldsamt. Enligt Rönnberg så gör vuxna detta pga. att de ser på 

kulturprodukterna ur ett vuxenperspektiv och menar att produkterna ska vara fostrande och 

lärande (Rönnberg 2006, s. 177, 178).  
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Det är väl den moralpaniken som man har, alla generationer, i olika omgångar. Att vad 

ska det bli av våra barn, de lär sig ingenting, hela den biten. -Sara 

 

Anders tar under intervjun upp att han tror att det skulle vara skillnad mellan olika 

pedagogikers syn på populärkultur, att det skulle vara mer omöjligt på en Waldorf-förskola, 

eller en mer strikt Montessori-förskola än på en vanlig kommunal förskola att ta in 

populärkultur. Han menar att det har att göra med vilka personer som söker sig till de olika 

pedagogiska inriktningarna. Personer som söker sig till förskolor med strikta pedagogiker 

håller antagligen med om den specifika pedagogikens värderingar och kultur. Vi har inte 

besökt några förskolor med så starka pedagogiska inriktningar, bara inspirerade förskolor. 

Men vi tror han kan ha en poäng i det han säger. Vi upplevde inte att det var någon skillnad 

mellan de olika förskolornas förhållningssätt, utan skillnaden ligger snarare i de enskilda 

individernas värderingar.  

 

Finkultur och populärkultur 

Pedagogerna uttryckte en väldigt tydlig uppdelning mellan finkultur och populärkultur. Vissa 

var mer och andra mindre medvetna om detta. ”Pippi Långstrump”, ”Bamse” och ”Alfons 

Åberg” är högt värderad kultur i förskolan medan Disney-figurer och dataspelsfigurer har 

lägre status. 

Men däremot så tror jag fortfarande att vi sitter på normer och att vi styrs av 

värderingar som värderar kultur bättre eller sämre, och där nog också populärkulturen 

ses ibland som den sämre, alltså så är det ju. -Sara 

 

Något som flera av pedagogerna nämner som finare och bättre kultur är böcker och teater, 

samma kulturyttringar som Statens kulturråd nämner som den kultur barn har rätt till (BO 

2004, s. 4). Vår studie indikerar att pedagogerna menar att det är mer substans och lättare att 

se ett gott och tydligt syfte i denna typ av kultur än i populärkulturen. När det kommer till 

populärkulturen så måste pedagogerna anstränga sig för att arbeta utifrån det, dels pga. att 

pedagogerna inte är lika insatta i dagens populärkultur för barn som de är i kulturen som fanns 

när de själva var små. Dels tror vi att de upplever populärkulturen idag vid en första anblick 

som bara ren underhållning. Finkultur som t.ex. ”Pippi Långstrump” menar vi förmedlar 

värderingar som förskolan står för, såsom t.ex. ”det kompetenta barnet” och 

genusmedvetenhet. 
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Jaa alltså, skulle jag ta ”Pippi” och ”Emil” så är det mer för att det har en inriktning 

till Astrid Lindgren och för att det är en känd barnboksförfattare. -Maria 

Jag vurmar mer för traditionell kultur, barnteater, museibesök, konstutställningar. -

Anders 

Det är ju alltid bättre kultur att titta på en teaterföreställning och sånt. -Susanne 

 

Flera av våra respondenter tar upp boken som något nästan heligt och respektingivande, man 

behandlar inte böcker hur som helst. Det är betydligt mer positivt att läsa en bok tillsammans 

med barn än att titta på en film eller spela på en surfplatta. Boken faller in i samma fack som 

teater, museum och konst. Dessa anses vara finkultur, eller traditionell kultur som Anders 

uttrycker det. Kultur som inte har sin grund i boken blir nedvärderad. T.ex. tar flera av 

pedagogerna ”Hello Kitty” som exempel och uttrycker att de inte vet om det finns böcker om 

henne eller inte, vilket gör den karaktären ointressant att arbeta utifrån.  

Vår studie visar att några pedagoger menar att bra kultur för barn står för en slags kvalitet och 

hållbarhet. Finkultur är kvalitetskultur och där ingår inte populärkultur. När vi tolkar in 

kvalitetsbegreppet menar vi att det kulturella mediet enligt pedagogerna dels ska stå för bra 

värderingar samt kunna hålla i längden. Trender är inte likvärdigt med kvalitet. 

Populärkulturella fenomen brukar generera en hel del plastleksaker, vilket inte heller är 

synonymt med kvalitet enligt pedagogerna.  

Samtidigt så pratar man ju mycket om det här livslånga lärandet [Lpfö]. Som jag tror 

många kanske inte, och inte jag heller, kopplar ihop med populärkulturen för den känns 

flyktig. Alltså den känns, det kommer och går. Nu är det ”Frost”, det var ”Bilar” för 

något år sen. Mycket av de här populärkulturgrejerna är nog inte så mycket kvalitet. 

Det är svårt att hitta gedigna träleksaker som har med ”Ninja” och ”Skylanders” att 

göra. Det är ju de här plastgrejerna liksom då.  -Sara 

Populärkultur handlar väl lite om kultur i nuet… ”Snövit” kan man på en glidande 

skala räkna till traditionell kultur. För att det är gammalt och trevligt.  -Anders 

 

Utifrån respondenternas uttalanden så menar vi att det finns outtalade normer på förskolan 

kring vad som är god kultur att arbeta med tillsammans med barnen. Dock så upplevde de 

flesta av respondenterna att det inte fanns outtalade normer i förskolan kring detta. Flera av 

pedagogerna menade att det är deras egna värderingar som påverkar dessa normer, mer än att 

det är något som så att säga sitter i förskolans väggar. Utifrån samtalen med pedagogerna 

upplever vi ändå att det finns starka normer för vad som passar sig i förskolan, normer som de 

själva sällan samtalar om i personalgruppen. De finns där, men det är sällan någon ifrågasätter 

dem eller reflekterar över dem. 
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Positivt med outbildad personal för att man inte har så mycket, man är inte så pretto i 

liksom hur saker och ting ska vara. Absolut finns det normer och värderingar om vad 

som är bra och vad som inte är bra. -Sara 

Men absolut så jo det finns ju skillnad om man skulle ha ett tema ”Babblarna”, tema 

”Alfons Åberg”, eller om man skulle ha tema ”Batman”, ”Spiderman”, ”Frost”. 

Självklart det skulle finnas en skillnad. Och jag skulle nog eh... ah nej. Men jo det finns 

en skillnad. -Gabriella 

Vi skulle ju t.ex. inte köpa in ”Skylanders”-gubbar, det skulle vi inte göra utan då gör 

vi våra egna och sådär. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt att få igenom det, även 

om jag kanske skulle kunna tänka mig det. Men jag tror inte det hade gått… Det är 

svårt att lära gamla hundar att sitta! (Skrattar) -Hanna 

Här berättar pedagogerna om vad som är bättre och sämre att arbeta med i förskolan. Men de 

uppfattar det inte som några övergripande normer i förskolan. Dock menar vi att det är det, 

eftersom alla pedagoger tar upp samma sak. 

 

Nyttoetiken 

Vi upplever att pedagogerna menar att finkultur är finare just för att den är mer pedagogisk 

och enligt pedagogerna mer nyttig och lätt att lära utifrån. Det ska vara lätt att dra lärdomar 

från kulturella medier, det ska vara tydligt för pedagogerna och barnen vad man kan få ut av 

det. Att använda sig av kultur i förskolan ska helst motiveras med ett lärande, att det är till 

nytta för barnen i deras utveckling. Som Susanne säger kan god kultur fylla barns olika behov. 

Jag är van vid att man kör med, ja du vet träklossar och mer pedagogiska saker. -Lotta 

Det är dokumenterat att det funkar och är bra grejer och att det då är lättare att 

applicera det på en bok med ”Alfons” eller med ”Babblarna” och man då ser en 

utveckling. Det gör ju att jag bli mer positivt inställd till det i förskolan, än till ”Frost” 

och ”Spiderman”. -Gabriella 

Om man går t.ex. på en teater har man ofta ett syfte med det hela, varför man väljer 

den teater. Vi vill att de ska lära sig ta hänsyn till varandra, god kamratskap, lära sig 

tänka fritt, det som barn behöver. -Susanne 

 

Om man väljer att ta in populärkulturen så ska man vara tydlig med syftet. Det är viktigt att 

hitta något pedagogiskt och lärande i det eller att ha ett tematiskt arbete kring det. Samtidigt är 

det svårare att hitta det nyttiga i populärkulturen. Det krävs en helt annan ansträngning för 

pedagogerna att utgå från populärkulturella medier i undervisningen än om de arbetar med 

finkultur, som redan är preparerad för ett direkt lärande. Att använda sig av populärkultur i 

undervisningen kräver att pedagogerna sätter sig in i innehållet. Finkulturen kan de redan och 

blir därmed enklare att arbeta utifrån. 
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Man ska nog ha lite bakomliggande orsaker till att man tar in populärkulturen och 

verkligen lyfta fram det pedagogiska i aktiviteten… Då får man nog försvara det lite 

mer. -Lotta 

Jag tänker att man då ska hitta de här utvecklingsområdena som man kan jobba vidare 

med, om du nu ska jobba med den här biten så att säga. -Maria 

Finkultur får man mer och prata om sina känslor och uppleva. Där kan man lättare 

arbeta vidare med hur de tänker. Populärkulturen där måste man liksom gå ner mycket 

djupare, på en helt annan nivå för att ta till sig och hitta olika lösningar. Så finkultur är 

lättare än populärkulturkultur att arbeta med tycker jag. -Susanne 

 

Populärkultur kan alltså bli finkultur om den används på rätt sätt. Tar man in populärkultur på 

förskolan och motiverar det tydligt både för sig själva som pedagoger och för föräldrar blir det 

mer accepterat.  

Lär vi oss matematik med hjälp av ”Frost”, då är ju inte det en negativ kultur eller vad 

man ska säga utan det, då blir ju det en positiv kultur. -Sara 

 

Några av pedagogerna tar upp hur de upplever att föräldrarna skulle tycka om man valde att ta 

in populärkultur till förskolan. Pedagogerna tror inte att det skulle uppskattas av föräldrarna 

och att det skulle bli svårt att motivera ett lärande kring det hela. Pedagogerna menar att om 

populärkulturen ska tas in på förskolan så skulle det behöva motiveras på ett starkt sätt till 

föräldrarna ur ett lärande syfte.  

Föräldrar bli ju ganska inställda på att vi ska lära barnen massor på förskolan… 

Föräldrar har börjat ställa lite högre krav nu, och om man då tar in något som inte har 

det pedagogiska tänket bakom det så blir det fel. -Lotta  

Just ”Hello Kitty” är ju också en sådan där grej. För där, där vet jag att många 

föräldrar försökt hålla det borta på något sätt. för de gillar inte själva hysterin runt det, 

hela det här drevet som är runt märkena. -Sara 

 

Vi tolkar det som att de menar att förskolan redan har en utmaning i att motivera sina 

aktiviteter och sätt att lära genom lek för föräldrarna. Det framkommer även att föräldrarna 

har förväntningar på att förskolan ska erbjuda andra saker än vad de sysselsätter sig med 

hemma. Det kommer även upp att föräldrarna har värderingar kring barns kultur som 

pedagogerna behöver förhålla sig till vilket försvårar för pedagogerna att motivera varför 

populärkultur kan vara positiv på förskolan. 
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Genus och våldsamma lekar 

Flera pedagoger nämnde att populärkulturen ofta är stereotyp och cementerar könsroller, samt 

är väldigt svart och vit i sin skildring av världen. De menar att det blir problematiskt eftersom 

att man enligt läroplanen för förskolan ska motverka detta (Skolverket 2011, s. 5). 

Populärkulturen förmedlar värderingar som förskolan inte står för enligt pedagogerna. 

Ja det är ju ofta väldigt stereotypt populärkultur. Männen eller pojkmännen är 

verkligen män med svällande muskler och högresta. Och de onda är alltid lite skumma, 

svartmuskiga, det är ju väldigt svart eller vit värld i hela populärkulturen. Eller väldigt 

kitschig. -Anders 

Men det kan ju bli lite… Könsuppdelat. Och på förskolan så försöker vi ju ständigt 

jobba med genus. Och att jobba med att det inte ska vara några skillnader mellan 

pojkar och flickor. Och att allting inte, tjejer behöver inte ha klänningar och pojkar inte 

behöver ha byxor. -Gabriella 

 

Vi ser kopplingar till de tankar Sparrman tar upp i sin forskning där hon menar att olika 

varumärken värderas olika beroende av vilka värderingar företagen står för (Sparrman 2006, 

s. 134,135). Här väljs populärkulturen bort för att pedagogerna menar att den förmedlar 

värderingar kring genus som förskolan inte står för, utan aktivt ska motverka. Det är 

egentligen ingenting som pedagogerna själva kan välja, utan det uttrycks tydligt i förskolans 

styrdokument vilket förhållningssätt de ska ha. Läroplanen för förskolan skriver att ”förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster och könsroller” och att alla som arbetar i förskolan 

ska ”klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden” (Skolverket 2011, s. 5). Sparrman 

skriver också att populärkulturen får skulden för samhälleliga problem. Hon menar att de 

populärkulturella produkterna bara speglar sin samtid, inte att de skulle ha ansvar för 

samhällsutvecklingen. Detta tycker vi var en intressant aspekt. Sparrman menar alltså att man 

förskjuter skulden för samhällets problem på leksaker och barn-tv (Sparrman 2006, s. 29). 

Men samtidigt kan det finnas en fara med att aldrig ifrågasätta den rådande kulturen.  

Flera av pedagogerna upplevde att de inte vill ha in populärkulturen på förskolan då de ansåg 

att den är starkt könskodad, men samtidigt ansåg de att det skulle kännas bättre om pojkar 

använde sig av de ”typiska” flicksakerna. 

Om det skulle vara killar som satt och pusslade med det här ”Hello Kitty”-pusslet, så 

hade jag tyckt att det var jättebra. -Lotta 

Det är klart att det känns bättre om en kille har en ”Hello Kitty”-brosch. Då har man 

ändå överskridit någon slags norm. Men samtidigt tycker jag inte att det kanske ger så 

himla bra signaler om hur vi ska vara som individer heller liksom. -Sara 
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Dock var det ingen som tog upp något exempel om flickor som överskrider normer och gör 

pojksaker. Vi tolkar det som att det inte är lika uppseendeväckande. När en pojke överskrider 

en norm så värderas det högt. Ändå, om man ser t.ex. på Saras kommentar, finns det inte 

särskilt många positiva förebilder inom populärkulturen enligt pedagogerna. 

Andra pedagoger såg dock möjligheter att aktivt arbeta normöverskridande med 

populärkultur. Istället för att se populärkulturen som försvårande i genusarbetet kan de se det 

som ett verktyg och en utgångspunkt för vidare diskussion. 

Vi köpte faktiskt en typisk ”pojk-borg”, och ett ”flickslott” hit till förskolan. Sen 

blandade vi allting det. Och det var väldigt fint för att då var det inte så att flickorna 

lekte med det fina slottet och pojkarna lekte med den tuffa borgen. Utan allting 

blandades, och drakarna bodde i det här rosa-vita prinsess-slottet. Och det gillar jag, 

när man kan blanda. Och inte ha det här pojkar för sig, flickor för sig för det är jag 

allergisk mot. -Gabriella 

Mm, förut var det mer två läger och det är det inte nu. Nu är det mer att de håller på 

och hjälper varandra och pratar om de olika sakerna. Fast jag tänkte på det nu när de 

höll på med pappersmassan och byggde på ”Frost”-slottet… tjejerna stod vid tornen 

medan grabbarna stod vid plattformen [tillhörande ”Skylanders”]. -Hanna 

Hanna tar upp att det ändå kan ske en uppdelning mellan könen, trots att de har kommit en bit 

i sitt genusarbete. Samtidigt berättar hon också om hur barnen kom på att bygga en bro mellan 

världarna, vilket hon såg som en stor möjlighet att arbeta vidare med genus genom.  

Trots att pedagogerna är genusmedvetna så upplever vi att de värderar pojkars och flickors 

lekar olika. Det är även något som pedagogerna uttrycker sig vara medvetna om. Lekarna 

inspireras ofta av populärkulturella medier från barnens vardag, men anses i grunden vara 

samma lekar som barn alltid har lekt, bara i ny förpackning. Pojkars lekar stoppas ofta och 

anses som våldsamma medan flickornas lugnare lekar premieras.  

Att killars stereotypa kill-lekar , tjuv & polis, jaga, hela den biten det är ju nånting som 

förskolan hela tiden jobbar emot. -Sara 

Alltså pojkars lekar ses lite mer som tabu men det är ju det där med våld… och tjejers 

lekar ses som lite finare och bättre… Tjejers populärkulturs-leker tas nog tillvara på. 

Killars leker, alltså där är det ju lite mer våldsamt… sen är det ju en del tjejer som är 

med på de lekarna också, absolut. Men det är ju oftast väldigt våldsamma lekar, så dom 

kan jag tänka mig att man nog stoppar lite. -Hanna 

 

När pedagogerna reflekterar över varför de stoppar pojkars lekar så har det att göra med att 

pojkars lekar oftare är mer vilda och våldsamma än flickornas lekar. Vi ser att det finns två 

anledningar som pedagogerna tar upp som orsak till att lekarna stoppas. Den ena är att 

pedagogerna inte tycker att våld har någon plats i förskolan, trots att det samtidigt är 
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medvetna om att barn kan behöva bearbeta sådant de har sett och upplevt, antingen det är via 

ett kulturellt medium eller i verkliga livet. Den andra orsaken är att de själva tycker att det blir 

rörigt och oroligt i barngruppen, vilket gör att det lättare kan ske olyckor och även leda till 

konflikter mellan barnen. 

Ibland vill de leka ”Star Wars”. Jag kan ju tycka om ”Star Wars”- filmerna, samtidigt 

tycker jag inte att ”Star Wars” är den bästa leken att leka i förskolan, då den leken 

innehåller en del våldsinslag. Det är ju för att någonstans ska man ha ihjäl varandra. 

Jag tror att det också kan vara karaktären på den populärkulturella leken. -Anders 

Så den kulturen behöver inte vi ge dem. Men det kanske finns barn som upplevt det och 

behöver leka det… Här leker vi inte ”Pang, pang Lucky Luke”. –Susanne 

 

Sara tar upp en intressant aspekt på värderingen av lekar. Hon menar att vuxna lägger in sina 

värderingar i den våldsamma leken, värderingar som barn inte har. Vi vuxna har andra 

erfarenheter och associerar därför säkerligen till andra saker än vad barnen gör när de leker. 

Därför upplever vuxna dessa lekar värre än vad de kanske egentligen är. Pedagogerna lägger 

en väldigt allvarlig värdering i leken och försöker då motarbeta den. 

Vi vuxna har ju en koppling till de här sakerna också... Barnen tar nog inte alltid med 

sig det in i leken, men vi kopplar till det i leken. Och då slår det an någonting som 

känns så fel, att barn leker det liksom. -Sara 

För att jag tycker att det är så mycket våld i samhället ändå så vi ska hitta en annan 

sida. Det är inte det barnen behöver få på förskolan. Samtidigt som de behöver 

bearbeta allt de ser. Det där är en svår balansgång tycker jag. -Maria 

 

Enligt vår studie går detta att applicera på många delar av populärkulturen som de vuxna har 

svårt för, t.ex. kommersialismen, genus och status. Vad läser vi vuxna in efter våra egna 

erfarenheter, och vad läser barnen in? Tolkningen sker från två helt olika horisonter, på ena 

sidan är vuxenperspektivet och på andra sidan är barnperspektivet. 

 

Kommersialism- ”En populärkulturell tsunami” 

Hälften av våra respondenter tog inte upp genus som en anledning till att man inte skulle 

arbeta med populärkultur, däremot ansågs kommersialismen vara ett stort problem som alla 

respondenter nämnde och även hade svårt att förhålla sig till. Intervjuerna indikerade att 

pedagogerna ville skydda barnen från allt det kommersiella där flera upplevde att syftet är att 

tjäna pengar på barn. ”Hello Kitty” kom ofta upp på tal när vi samtalade om kommersiella 

produkter. Vi upplevde att pedagogerna hade svårt för den karaktären pga. att de upplevde 
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henne endast som ett kommersiellt varumärke utan någon bakgrund i form av berättelse, film 

eller spel. 

Dels så tycker jag också att det här kommersiella kommer in i det här, att man ska köpa 

de här dyra kläderna som ändå barn lockas av… Det är svårt att förhålla sig till det 

här kommersiella. Walt Disney t.ex., där handlar det om att tjäna så mycket pengar 

som möjligt, alltså köpa de här sakerna som är svindyra… att det liksom blir mycket 

kommersiellt i det. Där tror jag att det är svårt, och vi har inte pratat ihop oss här och 

frågat oss ”vad tycker vi?”, arbetslaget sitter ju aldrig och pratar, inte här i alla fall, 

om hur vi ska förhålla oss till dessa saker. -Maria 

”Hello Kitty” har jag haft jättesvårt för, för jag har inte haft den kunskapen om vad det 

handlar om förutom att hon är överallt och ingenstans, och blivit så himla stor 

kommersiellt. -Lotta 

Haha, jag vet ju ingenting om ”Hello Kitty”! Dom bara tjänar massa pengar på henne. 

-Sara 

 

När det kommer till ”Hello Kitty” visar vår studie att okunskapen kring karaktären i 

kombination med det stora kommersiella genomslaget är det som gör att pedagogerna har 

svårt för karaktären. De vet inget om ”Hello Kitty” mer än kommersen runt varumärket. 

Kommers och barn uppfattar vi vara något som ska hållas åtskilt enligt pedagogerna. 

Mycket indikerar på att pedagogerna upplever det som att det kommersiella är något som tar 

över barnen och blir svårt att värja sig mot. De vill inte att barnen ska styras så mycket av det. 

Vi upplever att pedagogerna anser att barnen inte väljer själva, utan kommersialismen väljer 

barnen. 

Sen så är det ju så att hela kulturen, den kultur vi lever i styrs så mycket av media, och 

det är ju ett drev i sig, om vi säger så. Som vinner på att det ska vara normer och 

stereotypt, för då säljer man mer. -Sara 

När vi har skapande målar de ofta något från ”Frost”, som är som en populärkulturell 

tsunami, som det är svårt att värja sig från. -Anders 

 

Vi tolkar det som att det kompetenta barnet helt plötsligt inte är så kompetent längre, utan 

snarare ses som ett offer för kommersialismens klor. Barnen väljer inte vilken kultur de tycker 

om utan de blir mer eller mindre påtvingade det som serveras från media. 

Några pedagoger ansåg att barnen behöver hjälp med att navigera i den kommersiella och 

populärkulturella världen. 

Jag tror det är bättre att lära barn hantera den världen eller kulturen de lever i än att 

skjuta bort den liksom. -Sara 



32 
 

Sara talar även om att barn behöver bli ledda av henne som pedagog ”i den här snåriga 

djungeln”. Det är för svårt för barnen att hantera det här själva, de behöver ledning från 

vuxna. Vi menar att pedagogerna anser att barnen behöver hjälp att filtrera alla intryck, att de 

inte ser det vi vuxna ser, t.ex. den dolda agendan i reklam, eller genus- och 

våldsproblematiken som kan finnas i populärkulturella produkter. Där har vi vuxna ett ansvar 

att hjälpa dem. Pedagogerna försöker hålla en balans mellan sitt ansvar som pedagog och 

vuxen och barnens frihet och inflytande. Samtidigt som barn ska ha frihet och inflytande har 

ändå vuxna ett ansvar att skydda barnen, just för att de är vuxna och barn är barn.  

 

Populärkultur som statusmarkör 

Andra farhågor pedagogerna har är att kommersiella produkter skulle skapa utanförskap för 

de barn som inte har ”rätt” kläder eller att det kan finnas föräldrar som inte har råd att köpa 

alla kommersiella produkter. Pedagogerna menar att det skapas en status kring att ha 

produkter med rätt varumärke. Att inte ha det skulle kunna generera kränkning och mobbning. 

Vi upplevde att just kommersiella symboler på kläder kunde vara problematiskt i 

barngrupperna enligt pedagogerna.  

Det kan ju bli också att det blir en ”jag har inte den där ”Frost”-tröjan som min 

kompis har” att det kan bli en påverkan. En yttre påverkan som inte är positiv. Och det 

är ju något vi ska motarbeta. Och där finns det tydligt i läroplanen att vi ska motverka 

stereotypa könsroller eller att man känner sig utanför för att man inte har rätt sorts 

tröja. Det är ju klassisk diskriminering. -Anders 

Jag är emot när någon måste ha någonting, för att det ska köpas, det ska vara en 

statussymbol. Statussymbol helt enkelt. Statussymboler för barn, då är det inte kul 

tycker jag… Barnen kan känna sig att det är en som inte är med i gruppen. Och då kan 

det ju kännas konstigt… För alla barn har inte råd eller möjligheter eller sådana saker. 

Jag tycker t.ex. inte att man ska ha en tröja med Elsa på, eller en tröja med ”Batman” 

eller vad det är. För alla har kanske inte råd med det. Jag tycker det blir så fokus på 

det. -Susanne 

 

Ehn och Löfgren tar upp hur kläder och andra artefakter kan förstärka gemenskapen i en 

grupp (Ehn & Löfgren 2001, s. 9, 10). Har man inte det som det är stark gruppgemenskap 

kring, har man svårt att bli en del av gruppen. Det är nog detta som pedagogerna ser som en 

fara med populärkulturella produkter. 

Pedagogerna talar mycket om sina farhågor för vad som kan hända. Men få har några exempel 

på att det faktiskt resulterat i utanförskap eller mobbing pga. kommersiella produkter. Lotta 
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berättar däremot om en grupp flickor där det blev hög status att ha på sig trosor med ”Hello 

Kitty” på. Barnen som inte hade de trosorna kände sig utanför och blev ledsna enligt Lotta.  

För då blev det att de barnen blev lite mindre värda, att de kände att jag har ju inga 

och så blev de ledsna istället. -Lotta 

 

En annan sak som både Susanne och Sara tar upp är föräldrar som har svårt att säga nej till 

sina barn och därför köper mycket populärkulturella produkter. Vi tycker det är ganska 

intressant att båda tar upp den aspekten, eftersom det egentligen inte borde påverka arbetet i 

förskolan nämnvärt. Även Fasts respondenter tar upp att föräldrarna ger efter för lätt och låter 

barnen ta del av för mycket skräpkultur (Fast 2007, s. 186). 

Dagens föräldrar har svårt att säga nej. Det är den här köphysterin som blir av det 

hela. -Susanne 

 

Förskolan- En frizon? 

Flera av pedagogerna talar om att förskolan bör vara en slags frizon från det som barnen får 

mycket av i hemmet, d.v.s. att den bör vara en kontrast till hemmet, eller i alla fall ett 

komplement. Det är även något läroplanen tar upp, att ”förskolan ska komplettera hemmet” 

(Skolverket 2011, s. 13). Förskolan ska erbjuda annat och stå för något annat än hemmet och 

samhället. Förskolan har värderingar som ska vara lätta att uppfatta, till skillnad från hemmet 

och familjen. Samtidigt uttrycker andra att förskolan är en del av samhället och därför bör 

populärkulturen ha en plats där, vare sig man vill eller inte. Lotta uttrycker just det att hon vill 

ge barnen något annat än vad de får hemma och på fritiden. Det är flera pedagoger som just 

uttrycker att de vill ge ”något annat”. 

Alltså jag vill fånga barnen i det som de tycker om... Men å andra sidan så kan jag 

tycka att de kanske kan få någonting annat. De får ju redan så mycket av detta hemifrån 

så då kan jag tycka att då kanske förskolan ska vara en kontrast till det. -Lotta 

Förskolan är ingen populärkulturell fri zon eller något sådant. Utan vi är en del av den 

övriga samhällsutvecklingen, på gott och ont. -Anders 

 

Något som är intressant är att även respondenterna i Fasts undersökning använder samma 

uttryck. De vill också erbjuda barnen ”något annat” (Fast 2007, s. 144).  
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Här ser man en ambivalens kring populärkultur hos pedagogerna, å ena sidan vill man 

använda populärkultur för att det är en del av barnens värld och samhället och därför inte 

borde lämnas utanför. Men å andra sidan anser man att barnen får så mycket av det hemifrån 

och att förskolan bör erbjuda dem alternativ, något annat. 

Vi lade märke till att många av pedagogerna även använde ordet neutral. De lägger stor vikt 

vid att förskolan ska vara neutral och även då materialet på förskolan. Det är inte endast i 

genussammanhang som detta nämns av pedagogerna. På förskolan ska man inte känna sig 

påverkad åt något håll. 

Förskolan kanske inte ska ha för mycket, att en förskola ska vara lite mer neutral och 

ha de här pedagogiska leksakerna och materialet... -Lotta 

Läroplanen säger ju att varje individ liksom ska hitta sin utveckling och sitt. Och det 

kan man hitta på så mycket annat. Man behöver inte ha det i den här, förlåt, fjant- 

populärkulturen. Det kan man hitta i andra saker. Som är neutralt. -Susanne 

 

Neutraliteten de talar om upplever vi handlar om en befrielse från kommersialism och hur den 

skulle kunna påverka barnen, snarare än genus. Anders berättar att om de ska köpa material 

eller leksaker till förskolan så väljer man medvetet produkter utan logotypes eller 

kommersiella figurer på. Han säger att sakerna ska vara ”rena” i sitt uttryck.  

Flera pedagoger uttrycker nästan som en rädsla för att populärkulturen skulle ta över vardagen 

på förskolan. Man vill vara tydlig med att det ska ske i lagom mängd om man väljer att arbeta 

med det. Vi upplever att pedagogerna har en känsla av att populärkulturen kan kväva barnen 

på något sätt, och att de vill skydda dem mot detta. 

För det är väl det som är nu idag att det är så himla mycket input i den här 

populärkulturen, det är så mycket. Med alla barnkanaler och den tillgången som finns 

på lärplattor och hela den biten. Det är väldigt mycket och hur liksom, hjälpa barnen 

att sålla i det på något sätt. De kanske inte behöver sålla heller. Det kanske bara är jag 

som tycker att de behöver sålla. Det är inte säkert att det behovet finns. Just när det 

gäller de yngre barnen, det är ju lite fånigt, men man försöker skona från den vuxna 

världen lite. Var kvar här ett tag till liksom. -Sara 

 

Vi upplever att Sara menar att populärkulturen är för mycket, det genomsyrar allt och går inte 

att komma undan. Därför vill hon som pedagog erbjuda barnen en bredare repertoar av kultur 

och hjälpa barnen att navigera bland all kultur. Som vi nämnt tidigare benämner Sara 

populärkulturen som en ”snårig djungel” men samtidigt kan dess stora utbud vara ”en 

tillgång”, vilket vi menar än en gång visar på ambivalensen inför populärkulturen och hur 
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man ska förhålla sig till den som pedagog. Ändå pratar hon om att man vill skona barnen från 

vuxenvärlden. Hennes olika uttalanden vittnar om komplexiteten i frågan.  

Sara säger att hon vill att barnen ska skonas från vuxenvärlden och att hon önskar att barnen 

ska ”vara kvar här ett tag till”. Vi tolkar att hon menar att barnen ska få vara kvar i deras 

barndom. Det är ett sådant extremt utbud av populärkultur och kommersiella produkter. De 

vuxna känner ett ansvar att begränsa användandet av dessa hos barnen. Det är som att de 

vuxna vill hålla kvar barnen i en ”riktig” barndom, en något romantiserad bild av barndomen 

fylld av naturliv och lek. Rönnberg tar upp tanken om kulturarv, att den är bakåtblickande hos 

de vuxna medan barnens egen kulturanvändning är framåtsträvande (Rönnberg 2011, s. 172). 

Vi ser ett samband med detta och att de vuxna ser tillbaka på en romantiserad barndom från 

förr. Dock är barnen en kulturprodukt av dagens samhälle och kommer att skapa kulturen för 

framtiden. Detta kan vi tydligt se utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att det blir en konflikt 

mellan pedagogernas gamla kultur och synsätt och barnens nya sätt att tänka och agera (Ehn 

& Löfgren 2001, s. 10).  

 

Ambivalens 

Något som har genomsyrat alla teman vi skrivit om här är ambivalensen kring 

populärkulturens plats i förskolan. Det är ett dilemma att som pedagog styra vad som ska 

plockas upp i undervisningen, samtidigt som man som pedagog ska låta barnen påverka 

innehållet i verksamheten. Det verkar vara ett starkt tryck på att allt i förskolan ska vara 

lärande och pedagogiskt. Hur ska då populärkulturen få plats, eftersom lärandet ska utgå ifrån 

barnens intressen? Läroplanen säger att ”verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 2011, s. 6). 

För samtidigt så kommer det här dubbla, för jag tycker ju faktiskt att man ska göra 

såhär… men så gör man ju inte så, vi väljer ju bort det! -Lotta 

Det hör hemma på förskolan för att det är en stor del utav barnens liv… Varför ska de 

då egentligen bara lämna det utanför dörren på förskolan. -Maria 

 

Det finns också ett dilemma kring pedagogernas privata erfarenheter och bakgrund som 

påverkar förhållningssättet till populärkultur. Det uppstår en krock mellan fritid och förskola, 

saker som pedagogerna kan tycka är roligt på fritiden passar inte på förskolan. För att bevara 
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en professionalitet som pedagog tar man inte in vad som helst i undervisningen, även om de 

kan uppskatta det på fritiden som privat vuxen.  

Sen är ju ”Tom & Jerry” något som jag avskyr, fast det är skitkul. Annars så är jag inte 

förtjust i sådant tjafs krafs. Fast jag såg ”Blixten McQueen” själv, den var på 

storbildsbio, så den var ju häftig när man såg. Den är bra. -Susanne 

 

Samtidigt menar andra att om man lyckas plocka upp populärkulturella intressen från barnen 

och göra något produktivt med det skulle det påverka deras uppfattning om sig själva som 

professionella pedagoger positivt, som Maria nämner i hennes intervju. Hon säger att hon 

skulle påverkas positivt i hennes roll som pedagog om hon mer aktivt skulle använda sig av 

barns inflytande.  

I samtalen med pedagogerna så framkommer det vid upprepade tillfällen olika förhållningssätt 

till populärkulturen. Ibland är de positivt inställda för att sedan bli negativt inställda. Det är 

som att det skapas en inre konflikt hos dem själva.  

Men jag känner ju att jag säger emot mig själv just nu. Med allt å ena sidan, å andra 

sidan… -Lotta 

Jag tror vi har en tydlig finkultur. Sen tycker jag att all kultur ska finnas, även om det 

är fint eller fult. Alltså man har rätt till allt. Man har rätt att välja själv. Men förskolan 

tycker jag ska vara neutral kultur. -Susanne 

Men en lärplatta t.ex., är den uppkopplad på internet, då har du ju hela världen där 

liksom. Du kan få tag i så mycket. Så det känner jag, där kan det ju bli negativt, att idag 

så, gläntar du lite på dörren så kan det öppnas upp till så mycket. Men det behöver ju 

inte heller vara negativt, det kan ju också vara positivt. -Sara 

 

Dessa citat är bara några få av väldigt många uttalanden som våra respondenter gör som visar 

på en tydlig ambivalens till populärkulturen. Det är något som genomsyrar alla intervjuer 

förutom intervjun vi hade med Hanna, som aktivt använder sig av populärkultur på förskolan. 

Under intervjun med Hanna så uttrycker hon att hon inte hade kunskap om populärkulturella 

fenomen men hon såg heller inte några svårigheter med att söka kunskap och arbeta med 

populärkultur på förskolan. Hanna såg det positiva med att ta in barnens intressen i 

verksamheten och fick även lätt med kollegorna i arbetet. Hanna uttrycker sällan svårigheter 

eller någon problematik med att arbeta med populärkultur, hon får arbetet att låta positivt och 

enkelt.  

De intervjuer vi hade med resterande respondenter skiljer sig från Hannas. I intervjun med 

Susanne frågar vi henne om hon ser några fördelar med populärkultur i förskolan varav hon 
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svarar nej. Senare under intervjun när vi frågar om hon tycker att man kan arbeta lärande med 

populärkultur så svarar hon att det kan man absolut göra, om man gör ett ”gediget arbete”. 

Hon nämner även att hon inte upplever att det finns normer i förskolan för bra och dålig kultur 

i förskolan, samtidigt pratar hon ofta att teater är bättre kultur för barn. Ett stort dilemma för 

Susanne är statusen kring kommersiella varumärken.  

I intervjun med Gabriella så ser hon att man skulle kunna arbeta med populärkultur och att det 

skulle kunna bli ”helt fantastiskt” för att det lockar barnen. Samtidigt påpekar hon att hon 

skulle ha svårt för att ha ett populärkulturellt tema med barnen på förskolan då hon vill ha lite 

distans till sådana fenomen. Hon menar att det finns ”så mycket annat” som hon anser är 

bättre att arbeta med. Gabriella pratar mycket om genus och ser den starkt könskodade 

populärkulturen som ett problem. 

Lotta känner sig delad inför att ta in barnperspektivet och barnens intressen till förskolan då 

hon även anser att förskolan ska vara en kontrast till hemmet och erbjuda något annat. Hon 

säger att man inte borde stänga ut barnens värld utanför förskolan och som pedagog ställa sig 

ovanför dem, men att hon även känner att barnen borde erbjudas ett annat slags lärande på 

förskolan.  

Anders pratar mycket om den traditionella kulturen samtidigt som han ändå kan se att man 

bör ta del av dagens populärkultur. Han säger själv att han har en ”viss ambivalens kring 

allting”. Intervjun indikerar att han gärna utgår från sin egen generations kultur, samtidigt som 

han tycker att förskolan ska vara en del av det övriga samhället och därför vara öppen för alla 

kulturella yttringar. 

Sara ser också tydliga fördelar med att arbeta med kultur som barnen kommer med, eftersom 

allt då ”flyter på” automatiskt och det gör barnen engagerade. Samtidigt är kommersialism 

och genus något som gör det problematiskt. Mycket i intervjun indikerar att de värderingar 

som populärkulturen förmedlar inte är något förskolan bör förmedla.  Hon talar också mycket 

om sin egen okunskap kring populärkulturella fenomen, vilket hon upplever gör det svårare 

för henne att arbeta med populärkultur. 

Maria tar upp att om man arbetar med populärkultur på ett lärande sätt i förskolan så skulle 

hon stärkas i sin identitet som pedagog för att hon då lyckas utgå från barnens intressen. Men 

hon verkar ändå känna en stark motvilja mot populärkulturen pga. kommersialismen bakom 

den och sin egen okunskap kring vad det populärkulturella utbudet egentligen består av. Hon 

berättar t.ex. om hur hon som barn uppskattat att leka med Barbie-dockor, men själv aldrig 
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skulle ta in dem till förskolan. Det blir en krock mellan hennes personliga värderingar och 

förskolans värderingar. 

Pedagogerna ser en stor potential för lärande och att fånga barns intresse vilket underlättar 

deras lärandeprocess. De ser att populärkultur kan göra lärandet lustfullt och meningsfullt för 

barnen, särskilt för de barn som ibland kan vara lite svårare att nå. Så å ena sidan är 

egentligen populärkultur bra för att intressera barn i lärandet, men ändå är det något som gör 

att de flesta av pedagogerna vi samtalat med inte väljer att arbeta aktivt med det. Det är som 

sagt bara en förskola av de fyra vi besökt som verkligen aktivt arbetar med populärkultur. 

Men en fördel kan ju vara att om man jobbar med det så kan man få in andra barn som 

inte är intresserade. -Lotta 

Vi har ju ingen undervisning med populärkulturella inslag. Vi lär oss inte räkna med en 

”Frost”, två ”Frost”, tre ”Olaf”, vilket man skulle kunna. Använda det och fånga barn 

som kanske inte är intresserade. -Anders 

Sådant som barnen är intresserade av, då flyter ju allt på så himla mycket. Det ger ju 

mig som pedagog någonting också. Jag behöver ju inte anstränga mig lika mycket för 

att locka barnen liksom. För det finns en magnet där ändå liksom. Tar man in det och 

verkligen jobbar med det och lägger energi på det då får du ju med dig barnen. -Sara 

 

En del av ambivalensen upplever vi påverkas av styrdokumenten på förskolan. En del menar 

att läroplanen försvårar arbetet kring populärkultur, medan andra menar att den underlättar. 

Något som återkommer många gånger under samtalen är just läroplanens fokus på att utgå 

ifrån barnens intressen. Samtidigt nämner flera pedagoger läroplanens tydliga ställning för att 

förskolan ska motverka traditionella könsroller samt föra vidare ett kulturarv, vilket en del 

pedagoger ansåg blev ett dilemma när det kommer till populärkultur (Skolverket 2011, s. 5, 

6). 

Man kan få in i ett sådant arbete och man kan nog få väldigt mycket stöd från 

läroplanen om man arbetar med barns populärkultur, men det gäller att också välja 

det. -Lotta 

Och enligt läroplanen ska vi lära barnen deras kultur och andras, då kan man inte 

bortse från populärkultur då den är så närvarande i både barns och pedagogers liv... 

Det finns tydligt i läroplanen att vi ska motverka stereotypa könsroller eller att man 

känner sig utanför för att man inte har rätt sorts tröja. -Anders 

Om man läser läroplanen då, visst man ska ju alltid ta till vara på vad barnen 

intresserar sig för, men ja menar om man betar igenom läroplanen olika mål, vad 

förskolan ska sträva efter då kan ja väl säga att det är ju lättare att applicera ett tema 

utifrån läroplanen på en t.ex. ”Alfons”-bok än en ”Frost”-film. -Gabriella 
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Om vi ska försöka summera vad pedagogernas ambivalens bottnar i så ser vi att 

populärkulturen uppfattas som positiv för barns lärande. Men det krockar med pedagogernas 

och förskolans värderingar, kommersialism, könskodade karaktärer samt pedagogernas 

okunskap om de populärkulturella fenomenen.  

 

7. Diskussion 

Här kommer vi svara på våra frågeställningar som finns i början av uppsatsen samt koppla 

dem till tidigare forskning. 

 

Vad har pedagoger för förhållningssätt till populärkultur i förskolan och vad ligger 

bakom det?  

Vår studie visar att pedagogerna i vår undersökning har en väldigt ambivalent inställning till 

populärkulturens plats i förskolan. Det finns en stor osäkerhet kring hur de ska förhålla sig till 

populärkulturen. Flera uttrycker att de skulle vilja arbeta mer med populärkultur i förskolan, 

samtidigt som de inte gör det och har svårt att motivera varför de inte gör det.  

Det pedagogerna ser som positivt med populärkultur i förskolan är att det gynnar barns 

lärande. Att utgå ifrån barnens intressen gör lärandet lustfyllt och meningsfullt för barnen, 

vilket också gör pedagogernas jobb lättare. Pedagogerna har alltså kunskap om och inser att 

populärkultur kan vara en starkt drivande kraft i barns lärande, precis som Fast har kommit 

fram till i hennes forskning (Fast 2007, s. 126). 

Det som problematiserar förhållningssättet till populärkultur för pedagogerna är flera orsaker. 

De anledningar som kom fram under intervjuerna är genusproblematiken, att populärkultur 

ofta är starkt könskodad, kommersialismen bakom populärkulturella medier, populärkulturella 

statussymboler, våld och vuxnas okunskap om dagens barnkultur. Ett problem menade flera 

respondenter vara att det blir en statusmarkör bland barnen då de har populärkulturella figurer 

på kläderna. Sparrman nämner också att pedagoger ser märken på kläder som ett problem, 

trots att Sparrman själv inte sett barnen själva kommentera det på något sätt (Sparrman 2006, 

s. 134, 135).  

Vi upplever att respondenterna i Fasts undersökning tog upp exakt samma problematik med 

populärkulturens plats i förskolan som respondenterna i vår. Men Fast skriver att pedagogerna 
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i hennes undersökning var avståndstagande till populärkultur i förskolan (Fast 2007, s. 183-

186). Vi ser inte samma avståndstagande i vår undersökning. Vi upplever mer att det var ett 

oreflekterat ämne för våra respondenter. De var avståndstagande, samtidigt som de såg 

fördelar med populärkultur i förskolan. Att populärkulturens plats på förskolan är ett 

oreflekterat ämne kan bero på att det mer eller mindre setts som en självklarhet att 

populärkulturen inte ska finnas på förskolan. Våra respondenter har inte reflekterat kring 

populärkulturen förrän den diskuteras och ifrågasätts av oss som forskare. Vi funderar även på 

om förskolorna efter revideringen av förskolans läroplan arbetat mer intensivt med just barns 

inflytande, vilket kan ha gjort att våra respondenter är mer öppna och inte lika 

avståndstagande som Fasts respondenter. Fast genomförde sin studie innan läroplanen 

reviderades.  

En annan viktig orsak till pedagogernas förhållningssätt till populärkultur i förskolan menar vi 

är deras egen kultur. Vi är alla kulturvarelser och bärare av vår egen kultur. Det påverkar då 

såklart ens förhållningssätt till olika saker. Säljö lyfter även att vårt sätt att bete oss och tänka 

är formade av våra kulturella och sociala erfarenheter (Säljö 2010, s. 29-35). Därmed färgas 

pedagogernas förhållningssätt av deras individuella erfarenheter och värderingar, deras 

ryggsäck. 

 

Finns det en fin – och fulkultur i förskolan? 

Vår studie visar en tydlig uppdelning mellan en finkultur och populärkultur i förskolan. 

Studien indikerar att det finns en tanke om ”att det var bättre förr”. Pedagogernas egen 

generationskultur ses gärna som bättre och något de vill föra vidare. Rönnberg tar upp att de 

vuxna inte ser kultur och kulturprodukter ur barnens perspektiv, utan från sitt eget 

vuxenperspektiv och därför dömer ut dem. Detta har även Kåreland kommit fram till 

(Rönnberg 2006, s. 178; Kåreland 2008, s. 15). Vi upplever samma sak bland våra 

respondenter. De tänker tillbaka på sin barndom, sin ryggsäck, och utgår ifrån sina 

värderingar när de nämner bättre och sämre kultur. Bättre kultur är kultur de själva har 

upplevt och har kunskap om. Kultur de anser vara sämre råder det en stor okunskap kring. 

Kultur som är lätt att lära av och som förmedlar förskolans värderingar är finkultur. Den 

kultur som får komma in på förskolan ska vara lärande och nyttig. Det ska helst finnas en 

sensmoral i berättelserna, ett underlag för vidare diskussion. Alla respondenter tar upp 

”Alfons Åberg” i positiva ordalag. Vi menar att den karaktären är ett skolexempel på en nyttig 
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kulturprodukt med tydlig sensmoral i alla berättelser och material. Rönnberg tar upp i sin 

forskning att kulturen ska vara fostrande enligt de vuxna för att anses bra, vilket liknar det vi 

kommit fram till (Rönnberg 2006, s. 179). 

Disneyfigurer och andra mer kommersiella kulturyttringar ses som sämre kultur, medan 

Astrid Lindgren-karaktärer, ”Bamse” och ”Alfons Åberg” ses som bättre kultur. Till en början 

tänkte vi att det var den stora kommersen kring Disney och dataspelsfigurer som var det stora 

problemet. Men sedan insåg vi att det är ju egentligen lika stor kommers kring de andra 

figurerna. Det måste istället ha att göra med tanken kring ett kulturarv och pedagogernas egna 

erfarenheter som de vill föra vidare. Detta var inget som pedagogerna själva var medvetna 

om. Även Kåreland tar upp att pedagoger gärna vill föra vidare ett nyttigt kulturarv. Men att 

det kan försvåra nytänkande och möjligheten för nyare kultur att användas i förskolan 

(Kåreland 2008, s. 14-18). Vi anser att våra respondenter gärna vill föra vidare ett kulturarv, 

som Kåreland skriver, men de menade samtidigt att använder man populärkultur på ett 

medvetet, lärande sätt kan även den bli en nyttig kultur. 

 

Om förskolor tar in populärkultur i förskolan, hur används den då?  

Det var en av de fyra förskolor vi besökte som aktivt arbetar med populärkultur. De hade 

”Frost” och ”Skylanders”-tema. En annan förskola hade nyligen haft ”Bamse”-tema, men vi 

menar att det går in under finkulturen i förskolan och därför inte är särskilt 

uppseendeväckande. Förskolan som arbetar med populärkultur hade gjort ett stort tematiskt 

arbete av det där de arbetar mycket med bygg- och konstruktion, teknik, naturvetenskap och 

genus. Så den förskolan har gjort ett stort lärandeprojekt av barnens kultur.  

De andra respondenterna som inte använde sig av populärkultur i förskolan uttryckte ändå att 

om de ska arbeta med populärkultur ska det vara i den tematiska formen. Det ska alltså vara 

ett projektarbete där de kan få in lärande på olika sätt. Populärkulturen ska inte finnas på 

förskolan bara för att det är kul, utan det ska vara i ett lärande syfte i ett tematiskt arbete. 

Pedagogerna kan ändå se en fördel med att använda sig av populärkultur även om de inte 

arbetar med det just nu, eftersom det engagerar barnen. Kåreland skriver att barn är väldigt 

engagerade i populärkulturen och att skolan borde utnyttja det, men inte gör det (Kåreland 

2008, s. 15). Vår studie visar att detta stämmer till stor del, men att det finns förskolor som 

faktiskt väljer att arbeta utifrån barns kultur.  
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Har barns kultur inflytande över vardagen på förskolan? 

Efter att ha granskat våra intervjuer anser vi att barns kultur får väldigt liten plats i förskolan. 

Det är bara på en av förskolorna, som vi nämnt innan, som barnens kultur påverkar innehållet 

i verksamheten. Genom intervjuerna har det framkommit vilken makt pedagogerna har. Det är 

de som avgör och styr vad som ska tas in i verksamheten. Pedagogerna väljer hellre att plocka 

upp finkulturen bland barnen snarare än populärkulturen. Rönnberg har kommit fram till 

liknande slutsatser då hon också tar upp maktperspektivet, och att det tar sig i uttryck genom 

att de vuxna vill överföra ett kulturarv (Rönnberg 2011, s. 172). 

Vi tycker oss se att det ändå finns en medvetenhet hos respondenterna att de borde ta in mer 

av barnens kultur och intressen i verksamheten än vad de gör. Förskolans läroplan betonar just 

barns inflytande väldigt mycket, vilket pedagogerna är mycket medvetna om (Skolverket 

2011, s. 12). Pedagogerna har mycket makt men lite kunskap om dagens populärkultur, vilket 

gör att de inte väljer att ta in det i verksamheten. Förskolan som valde att arbeta med 

populärkultur valde att aktivt söka kunskap om de kulturella fenomen barnen intresserade sig 

för. Säljö menar att kunskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv, är resultatet av engagemang 

(Säljö 2010, s. 26). Vi anser att denna tanke kan kopplas till flera av de pedagoger vi 

intervjuat då de under upprepade tillfällen påpekar att de inte har kunskap kring barnens 

populärkultur, flera menar då även att detta försvårar deras arbete med att ta in barnens kultur 

till förskolan. Vi funderar över om bristen på planeringstid och det stora 

dokumentationskravet i förskolan påverkar att andra förskolor inte finner tiden för att söka 

kunskap kring barnens kultur, eller är det brist på intresse? Eller beror det på att de vill ge 

barnen ”något annat”, som flera respondenter nämnde? 

 

8. Slutsats 

Vi valde att undersöka populärkulturens roll i förskolan för att vi själva upplevde en 

ambivalens kring ämnet. Vi insåg att vi inte är ensamma om denna ambivalens och förstår att 

det finns många bakomliggande orsaker till detta. Det finns inte ett enkelt svar på 

populärkulturens vara eller icke-vara i förskolan. 

Innan vi genomförde intervjuerna trodde vi att det skulle komma upp mycket betänkligheter 

kring genusproblematiken och starkt könskodad populärkultur. Det nämndes, men inte i den 

utsträckning vi förväntade oss. Det som istället togs upp som ett större problem var 
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kommersialismen kring populärkulturella fenomen och populärkultur som statusmarkörer 

bland barnen. Det största dilemmat var ändå krocken mellan pedagogernas kultur och barnens 

kultur. Det var något vi från början var omedvetna om, att pedagogernas egna värderingar och 

ryggsäck spelar en sådan stor roll. Det belystes tydligt genom att vi såg på dilemmat genom 

det sociokulturella perspektivet. 

Från början var vi inte medvetna om hur mycket som egentligen handlar om pedagogers makt 

i detta ämne. Vi tror det är väldigt viktigt att belysa de vuxnas makt och tolkningsföreträde i 

förskolan, särskilt eftersom man som vuxen inte är medveten om det och samtidigt talar om 

att man i förskolan utgår från barnens intressen. Det framgick under intervjuernas gång att det 

sällan talas om det i arbetslagen på förskolorna. Vi märkte även under samtalen hur 

pedagogerna blev medvetna om vilken makt de egentligen har och hur mycket pedagogernas 

egna värderingar påverkar. Vi rekommenderar därför att populärkulturens plats i förskolan 

och pedagogernas egna förhållningssätt bör tas upp till diskussion i arbetslagen. Det är först 

när frågan lyfts som möjlighet ges till att medvetandegöra sitt förhållningssätt och därmed 

även kunna motivera varför man arbetar på ett visst sätt. Vi upplevde att pedagogerna hela 

tiden har barnens bästa i fokus. Man väljer inte bort populärkultur pga. en allmän ovilja utan 

de vill snarare skydda barnen mot det de upplever negativt i samhället.  

Populärkultur kan vara ett jättebra verktyg för att göra lärandet lustfyllt och meningsfullt för 

barnen, men det måste balanseras mot status- och genusproblematiken, de värderingar 

förskolan vill förmedla samt pedagogernas egen kultur. Det finns helt enkelt inga enkla svar 

på populärkulturens plats i förskolan. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledning:  

o Namn? Ålder?  

o Arbetsbakgrund? Utbildning?  

o Hur definierar du begreppet populärkultur?   

 

Förskolan och pedagogens roll:  

o Berätta hur ni arbetar med populärkultur på din arbetsplats, om nu gör det? Varför/ 

varför inte?  

o Varför anser du att populärkultur hör hemma/ inte hör hemma på förskolan?  

o Vad ser du att barn tar med sig hemifrån in till förskolan?  

o Anser du att din professionalitet som pedagog förstärks eller försämras när/om du tar 

in barns populärkultur i förskolan? Varför?  

o Tas barnens intressen/kultur tillvara på vid inköp av material och leksaker?  

  

Normer och värderingar:  

o Vilka normer upplever du att det finns kring barns populärkulturella lekar? Lämnas 

dessa lekar ifred, tas bort eller tas tillvara på?  

o Upplever du att det finns normer för vad som är bra eller dålig kultur i förskolan? 

(Fin/fulkultur)  

o Vad ser du som bättre/sämre kultur för barn? Varför?  

o Finns det outtalade normer?  

o Vilka fördelar/nackdelar finns det med att använda sig av barns populärkultur i 

förskolan tror du?  

o Påverkar läroplanen och styrdokument din syn på populärkulturen på förskolan?  
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Bilaga 2: Medgivande 

 

Information: 

Du väljer att delta i Diana Hussein och Malin Ritaris examensarbete i form av en empirisk 

uppsats, handledd av Martin Gunnarson, där syftet med uppsatsen är att undersöka 

pedagogers förhållningssätt och syn gentemot barns populärkultur på förskolan. Deltagandet 

kan ske i form av intervjuer och/eller observationer.  

Deltagandet är frivilligt. Du kommer att vara anonym i uppsatsen och de uppgifter du lämnar 

kommer inte att användas för något annat än för uppsatsens forskningssyfte. Du kan 

närsomhelst välja av avbryta en intervju eller din medverkan i uppsatsen.  

Uppsatsen kan komma att publiceras på DiVa Portal. 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed lämnar jag samtycke för att jag har förstått ovanstående information och 

väljer att delta i denna uppsats: 

 

 

 

__________________________   _____________________ 

Underskrift     Datum 

 

 

  


