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Abstract	  
Popular culture in preschool  	  

– A study about preschool teachers’ experiences and perceptions	  
 

The aim of the study is to investigate preschool teachers’ experiences and perceptions of 

the phenomenon popular culture in preschool. The study includes eight preschool teachers. 

We have used three concepts from a phenomenological perspective as our research 

approach, which are life-world, meaning and essence. To gather the material for the study, 

we have used a qualitative semi-structured life-world interview technique that gives clarity 

of what should be investigated and also gives more profound answerers from the preschool 

teachers. In the analysis, we have had our point of departure in Giorgi’s phenomenological 

analysis to find the essence of the preschool teachers' perception and experience of popular 

culture in preschool. 

 

Our research questions are: How do preschool teachers perceive the concept of popular 

culture? How do preschool teachers experience the use of popular culture in preschool? 

What obstacles or opportunities do preschool teachers see in use of popular culture in their 

work? 

 

Our result shows ambivalence amongst the preschool teachers towards popular culture in 

preschool. This is manifested through preschool teachers’ resistance to popular culture in 

preschool as they feel that popular culture toys, violence and stereotypical characters are 

troubled. At the same time they experience there are potentials such as children’s interests 

and learning possibilities.  
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Förord 
 
Vi vill tacka de åtta förskollärare som ställt upp och låtit sig intervjuas i vår studie. Med 

hjälp av er så har vår studie kunnat genomföras.  

Tack! 

 

Södertörns Högskola, Stockholm  

6 december 2015 

Carolina Josephsson och Gerd Larsson 
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1. Inledning och problemområde 

I inledningen beskriver vi valet av vårt ämne och de teoretiska utgångspunkterna för vår 

studie samt varför vi tycker att detta ämne är intressant och relevant att forska om. Vi 

presenterar och definierar begreppet populärkultur och dess betydelse för barn.   

 

Vi har valt att skriva om fenomenet populärkultur i förskolans verksamhet för vi tycker att 

det är ett intressant och aktuellt ämne. Vi ser att barn idag möts av ett enormt utbud av 

populärkultur i olika slags medier. Detta gör att barnen tar in populärkultur i sina 

aktiviteter och lekar. Vi ser att populärkultur har stor betydelse ur ett barnperspektiv, då 

populärkultur är ett viktigt intresse för barnen och en stor del i barnens vardag. 

 

Vi har i vårt yrke sett att förskollärare har olika uppfattningar om populärkulturens plats i 

förskolans verksamhet och hur de hanterar ämnet, därför finner vi det intressant och vill 

därför undersöka vad förskollärare har för uppfattning och upplevelse av populärkultur. På 

så sätt hoppas vi få en större förståelse och kunskap om fenomenet populärkultur i 

förskolan.  

 

Läroplanen för förskolan tar upp att förskolan ska arbeta utifrån barnens intressen genom 

att ange att “verksamheten ska utgå från barnets erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 2010, s. 6). Detta tolkar vi som ett krav på att 

förskolan ska se till att den är en plats där barns intressen och erfarenhetsvärld tas tillvara, 

som innefattar intresset för populärkultur.  

 

Tidigare forskning har när det gäller ämnet populärkultur ofta fokuserat på hur 

populärkulturen påverkar barns lärande när det handlar om läs- och skrivförmåga. Forskare 

har intresserat sig för populärkulturens betydelse sett ur barnens och föräldrarnas 

perspektiv mer än förskollärares. Vår studie vill därför bidra med förskollärares syn på 

fenomenet populärkultur i deras yrke. Detta kan ge oss och andra förskollärare kunskap 

eller nya infallsvinklar om hur man kan arbeta med populärkultur i förskolan. I vår studie 

använder vi oss av en teoretisk ansats som är inspirerad av fenomenologin. Vi har valt ut 

begreppen livsvärld, meningsskapande och essens som redskap i vår studie. 
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1.1	  Populärkultur	  

Simon Lindgren, sociolog, som forskar inom mediestudier skriver att populärkultur är ett 

mångsidigt begrepp som kan definieras på flera olika sätt (Lindgren 2005, s. 32-33). Han 

menar att populärkultur ofta har relaterats till andra begrepp som folklig kultur, masskultur 

eller arbetarklasskultur (Lindgren 2005, s. 46). Att den är en kultur som många människor 

uppskattar och en annan slags kultur än den så kallade finkulturen. Med finkultur menas de 

kulturuttryck som anses vara mer värdefulla i samhället, för bildade och privilegierade som 

har förmågan att förstå och urskilja det som bör betraktas som fint. Populärkultur är 

kulturprodukter som uppskattas och konsumeras av många människor i samhället. Vi 

använder oss av populärkultur i form av musik, litteratur, film, tv och mode i vårt 

vardagliga liv. Populärkulturen är kommersiell och får genom kulturprodukters produktion 

och hur de konsumeras även en ekonomisk aspekt. Populärkulturen anses vara 

lättillgänglig och inte intellektuellt krävande vilket gör att många människor kan identifiera 

sig med den. Den är folklig och kan tänkas uppfylla många människors önskningar och 

behov (Lindgren 2005, s. 33-35). 

 

Begreppet populärkultur ges olika betydelse beroende på i vilket sammanhang och av vem 

det används av. Flera forskare är dock överens om att populärkultur kan ses som en 

masskultur producerad för många människor (Ganetz 2000, s. 28, Persson 2000, s. 22, 

Lindgren 2005, s. 33). 

 

I Nationalencyklopedin definieras populärkultur på följande sätt, ”samlingsbegrepp som 

täcker flera kulturella fält, till exempel populärlitteratur, populärmusik och populärpress. 

Populärkultur är ett vagt begrepp som används i flera betydelser” (Andersson u.å.). 

 

Anna Sparrman, som forskar inom det barnkulturella området, skriver i sin avhandling om 

barns förståelse för och användning av den visuella kultur som de omges av på 

fritidshemmet Lövkojan. Genom användandet av symboler, logotyper, traditioner, klockan 

och kalendern skapar vi människor ett gemensamt sätt att förstå den omgivande kulturen 

med hjälp av visuella bilder. Visuell kultur är meningsskapande och kan uttrycka 

samhörighet och identitet, till exempel att vi bär ett fotbollslags färger. Hon skriver om hur 

populärkultur när den relateras till barn ofta i diskussioner blir benämnd som lågkultur i 

motsats till den kanoniserade kulturen. Motsättningen mellan populär och kanoniserad 
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kultur handlar om de underförstådda värderingar mellan låg och högkultur som finns i 

samhället. Populärkulturen anses då vara den massproducerade och sämre kulturen, medan 

den kanoniserade prioriteras och ger oss historisk och estetiskt bra kultur. Begreppen 

barnkultur och barns kultur har också vissa skillnader som Sparrman skriver om. Med 

barnkultur menas att den är skapad av vuxna för barn, och den räknas till den kanoniserade 

kulturen. Barns kultur handlar om det som barn själva skapar tillsammans med andra i de 

olika sociala kontexter som de befinner sig i. Hur barn i olika situationer anpassar sig, gör 

motstånd mot och delar upplevelser med andra barn på ett aktivt sätt (Sparrman 2002, s. 

11-13)  

 

Magnus Persson, forskare inom litteraturvetenskap, lyfter populärkulturens betydelse och 

expansion i skolans värld samt vilken stor mening den har för många barn och ungdomar i 

deras liv. Han tar upp misstron som ofta riktas mot användandet av populärkultur i 

undervisningen och hur skolan har haft som mål att skydda barn och ungdomar från dess 

inflytande. Han menar att man inte kan bortse från den kultur som är meningsfull för elever 

utan istället måste man hitta produktiva sätt att hantera populärkulturen på ett kritiskt och 

reflekterat sätt. Detta tänker vi även kan gälla i förskolebarns vardag och är intressant för 

vår studie (Persson 2000, s. 16) . 

 

När vi talar om populärkultur i vår studie så menar vi den populärkultur som barnen 

intresseras och omges av i vårt samhälle. Den som barnen möter i sin vardag i form av tv-

program, filmer, reklam, leksaker, musik, tv-spel, tidningar, böcker och appar. Den 

populärkultur som är skapad av vuxna. 
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2. Tidigare forskning 
I denna del av vår studie presenteras tidigare forskning i form av avhandlingar och 

litteratur. Vi redogör också varför vi anser att dessa är relevanta för vår studie utifrån vårt 

ämne och perspektiv. Dessutom beskriver vi vad vår studie kan bidra med. 

 

De forskare som vi refererar till skriver alla om hur populärkulturen engagerar och 

inspirerar barn på olika sätt, att den har en plats i deras livsvärld och är meningsskapande 

för dem. De resonerar över hur populärkultur kan skapa både möjligheter och svårigheter 

för lärare i verksamheten på förskolan. Vår studie är ett försök till att tränga lite djupare in 

i våra intervjupersoners livsvärldar för att få fatt i deras gemensamma upplevelser och 

uppfattningar om fenomenet populärkultur i förskolan. Eftersom inga av de studier som vi 

använder oss av i vår tidigare forskning har använt sig av en fenomenologisk forskaransats 

så hoppas vi med vår studie kunna bidra med en beskrivning av förskollärares upplevelser 

och uppfattningar på ett djupare plan. 

 

2.1	  Carina	  Fast	  -‐	  Sju	  barn	  lär	  sig	  läsa	  och	  skriva	  -‐	  Familjeliv	  och	  

populärkultur	  i	  möte	  med	  förskola	  och	  skola	  

Carina Fast, som forskar inom det pedagogiska fältet, har i sin avhandling följt sju barn 

från olika kulturella, sociala och religiösa miljöer för att se i vilka kontexter barnen möter 

och själva tillämpar läsande och skrivande. Hon har sedan tittat på i vilken utsträckning 

som barnen tillåtits att i förskolan och skolan använda sina tidigare kunskaper och sina 

erfarenheter av textaktiviteter som de har med sig i ryggsäcken. Studien startade när barnen 

var fyra år och fortsatte sedan under tre års tid. Under dessa år samlades ett stort material 

in med hjälp av intervjuer av både förskollärare och barn, observationer, informella samtal, 

ljudinspelningar och fotograferande (Fast 2007).  

 

Även om hennes etnografiska studie fokuserar på populärkultur i förhållande till barns läs- 

och skrivinlärning så finns det delar i den som är relevanta för vår studie. Det som 

intresserar oss är att hon har intervjuat pedagoger i förskoleverksamheten om hur de 

uppfattar de intressen och den erfarenhetsvärld som barnen har, vilket innefattar 

populärkulturen samt pedagogers syn på populärkultur i förskola. 
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Fast skriver att barnen trots sina olika bakgrunder och kunskaper delar en hel del 

erfarenheter kring populärkulturella inslag såsom tv-spel och leksaker. Barnen själva sätter 

värde på dessa kunskaper och erfarenheter i mötet med kamrater. Barnen visar på att de har 

en gemensam förståelse för bilder, texter och ikoner (Fast 2007, s. 99). Fast menar att 

barnen till exempel delar en hel del symboler med varandra vilket leder till att de känner en 

social samhörighet (Fast 2007, s. 126). Fast ser att tv, leksaker, kataloger och filmer är en 

stor materiell tillgång som gynnar barnens läsande, skrivande, berättande, argumenterande 

och klassificerande (Fast 2007, s. 124).  

 

Fast skriver att flera av lärarna tycker att barnen bör kompenseras för de populärkulturella 

inslag som de håller på med i hemmet med sådant som lärarna själva tycker är lämpligt 

såsom att titta på programmet “fem myror är fler än fyra elefanter” som lärarna själva är 

uppvuxna med (Fast 2007, s. 168, 186). Fast pratar om ett “tredje rum” där barnens 

erfarenheter och kunskaper från hemmet möter skolans sätt att arbeta och de förenas. I 

detta område möts de populärkulturella texter som barnen har med sig hemifrån med de 

sorter av texter som är vanligt förekommande i skolmiljön. Här kommer barnens 

erfarenheter till användning. Hon ger ett exempel på när en förskollärare skapade ett 

“tredje rum” genom att arbeta med en Beybladesutställning med några barn i en barngrupp. 

Beyblade är en leksakssnurra. Barnen fick dela med sig av sitt kunnande och lärarna 

lyssnade, ställde frågor och antecknade det barnen sa. De diskuterade sedan det nedskrivna 

som sedan lästes för kamrater. Det som möjliggör ett “tredje rum” är att barn och lärare 

möts i dialog. Att eleverna betraktas som subjekt istället för att anses vara endast objekt 

(Fast 2007, s. 187-188). 

 

Fast berättar att hon intervjuade förskollärarna på de sju barnens förskolor vid flera 

tillfällen under studiens gång (Fast 2007, s. 183). Fast säger att alla förskollärare utom en 

berättade att på deras förskolor stängs populärkulturen och medier ute fullt ut. De som 

svarade att de stängde ute populärkulturen berättade att de tar avstånd från populärkulturen 

och medier och menar att barnens erfarenheter och kunskaper i detta inte hör hemma i 

förskolan utan de tycker att det är något som barnen får ägna sig åt i hemmiljön. På 

förskolan vill de erbjuda andra saker. Förskollärarna menade på att det handlar om en 

demokratisk tanke och med det menar de att alla ska vara jämbördiga och komma till 

skolan på samma villkor (Fast 2007, s. 144-145, s. 181). Fast tar upp att lärarna går igång 

och blir väldigt engagerade när de får frågor under intervjuerna om sin inställning till 
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populärkultur. Flera av dem börjar med att säga att de tycker populärkulturen är ett 

problem. Att den leder till ojämlikheter om barnen får ta med leksaker till förskolan 

eftersom en del har råd med nya saker hela tiden vilket inte andra har. De uttryckte också 

att de var oroliga för att populärkulturen baseras på våld, konsumtion och stereotypa 

uttryckssätt som kan vara rasistiska eller sexistiska vilka barnen kan ta intryck av. De är 

bekymrade över att populärkulturen skapar mönster för barnen, att de leker lekar där de är 

karaktärer från populärkulturen. Vidare så anser lärarna att barnen inte kan skilja på fiction 

och verklighet. De tycker att det lätt blir bråk bland barnen om leksakerna och att leksaker 

går sönder och kommer bort, vilket de vill slippa att ansvara för (Fast 2007, s. 183-185).  

 

2.2	  Eva	  Änggård	  –	  Bildskapande	  –	  en	  del	  av	  förskolebarns	  kamratkulturer	  

Eva Änggård, docent i barn- och ungdomsvetenskap, belyser i sin avhandling barns 

bildskapande och kamratkulturer i förskolans kontext. I avhandlingen som har en 

etnografisk ansats har hon observerat och samtalat med barn och pedagoger i tre till fem 

års ålder i förskoleverksamhet. Studien fokuserar på barns agerande och meningsskapande 

men tar även upp populärkulturens betydelse i barnens vardag (Änggård 2005). Vi anser att 

denna avhandling är relevant för vår studie för att ge exempel på hur barns intresse för 

populärkultur kan synliggöras och uppmärksammas på många olika sätt. 

 

Änggård såg att populärkulturen fanns med när barnen kom till förskoleverksamheten 

genom att barnen hade med sig saker hemifrån och att de ofta hade tröjor med 

populärkulturella figurer på. Barnen använde sig av sina intryck i olika aktiviteter, de lekte 

och samtalade om olika mediefigurer, filmer och tv-program som de hade sett hemma. En 

av hennes iakttagelser var att barnen gärna självmant ritade olika populärkulturella figurer 

men att det aldrig gjordes på de vuxnas initiativ (Änggård 2005, s. 99-101). Hon skriver 

även om att populärkultur kan vara ett område där barn ofta har en större kompetens än 

vuxna och att barn vet att vuxna är kritiska till populärkultur. Populärkulturen ger barnen 

tillgång till hjältar och olika teman som de sedan kan utveckla i andra aktiviteter, i sina 

lekvärldar tillsammans på ett kreativt sätt (Änggård 2005, s.127, 197, 204). 

 

Änggård tar upp den restriktiva inställning som skola och förskola ofta har till 

populärkultur och hur man ansett att barn är sårbara och bör skyddas från den. Att den 

förmedlar stereotypa värderingar och att barn istället bör erbjudas den goda samhällsstödda 
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kulturen. Men hon skriver också om att detta håller på att förändras och hänvisar till 

Skolkommitténs betänkande som uppmanar pedagoger till att se på mediekulturen som en 

berikande del i barn och ungdomars liv. Där de även ska ges möjligheter till att lära sig att 

kritiskt granska och använda sig av populärkulturen (SOU 1997:121 se Änggård 2005, s. 

206).   

 

2.3	  Vivian	  Vasquez	  -‐	  Popular	  culture,	  new	  media	  and	  digital	  literacy	  in	  early	  

childhood	  

Vivian Vasquez, professor i pedagogik, skriver om vad engagemanget i populärkulturen 

har för betydelse i barns läs och skrivutveckling i förskolan. Hennes fem år långa fältstudie 

i förskolan och i hemmet omfattas av barn i åldern tre till åtta år. Hon vill med sin studie 

visa vad vi kan lära oss av att studera barns intressen för olika populärkulturella texter, 

vilka olika aspekter av lärande som vi kan få syn på om vi väljer att se det (Vasquez 2005, 

s. 154-156). Vi anser att Vasquez fältstudie är relevant i vår studie för att visa ännu ett 

perspektiv där populärkulturen har betydelse för barnen, i denna studie, i form av 

populärkulturella texter som barnen möter och intresserar sig för i vardagen.  

 

Vasquez menar att man som lärare behöver foga in ett kritiskt perspektiv i vårt vardagliga 

liv, för att hjälpa barn att hitta sätt att förstå den värld som de omges av. Hon menar att ett 

bra sätt att göra detta är att använda sig av critical literacy tillsammans med barnen. Att 

granska texter som barnen möter i samhället och i populärkulturen för att lyfta upp och 

diskutera stereotyper. Critical literacy handlar enligt Vasquez om att se på texten kritiskt, 

vad den handlar om, vad den får för effekter, och vem som har skrivit den (Vasquez 2005, 

s. 154-156).  

 

2.4	  Margareta	  Rönnberg	  -‐	  ”Nya	  medier”–	  men	  samma	  gamla	  barnkultur?	  

Om	  det	  Tredje	  könets	  lek,	  lärande	  och	  motstånd	  via	  TV,	  video	  och	  datorspel	  

och	  TV	  är	  bra	  för	  barn	  

Margareta Rönnberg, som forskar inom fältet filmvetenskap har bland annat gjort en studie 

kring barn och bildmedia. Hon har tittat på hur vuxna ser på medier och barnkultur och 

barns lärande i förhållande till barnkultur. Hon tar upp att vuxnas kulturaktiviteter med 



8 
 

barn är ett hot mot barnens eget kulturskapande. Att barn behandlas som ett “tredje kön” 

nederst i hierarkin. Hur barns kultur påverkas av att barnen har bestämmande föräldrar och 

att de är underordnade lärare och även andra vuxna (Rönnberg 2006). Vi anser att 

Rönnbergs forskning är relevant i vår studie då Rönnberg tar upp populärkultur som en del 

av barnkulturen. 

 

Rönnberg tar upp att när barn imiterar superhjältar inom populärkulturen som är inne för 

stunden så handlar det inte om våldsimitationer utan om lekimitation. Barnen är inte ute 

efter att utföra handlingen på riktigt mot sina kompisar utan det handlar om att barnen 

fantiserar om att vara starka kroppsligen. Hon menar att det är viktigt att vi vuxna tar reda 

på barnens avsikter med sina lekar om de nu råkar träffa en kompis med en spark av 

misstag (Rönnberg 2006, s. 129). Rönnberg skriver att det är viktigt att vuxna uppmuntrar 

och stödjer barnens medielekar. Barnen bearbetar sin egen vardag med hjälp av figurer från 

medier då de svarar upp på egna funderingar som barnen har. Det kan vara så att när barnet 

tar med en favoritleksak till förskolan i handen eller endast i tanken så kan det innebära att 

barnet känner att det får ett slags skydd. Barnet har kanske ett aktuellt tillstånd som gör att 

den känner att de egenskaper som mediehjälten har känns som lämpligt att prova på för att 

klara av tillvaron vilket inte innebär detsamma som att barnet tror sig ”vara” den aktuella 

figuren. Genom att använda sig av mediefigurer och lek försöker barn berätta saker för oss 

som det är viktigt att vi försöker tyda. Lekar med actionfigurer kan handla om olika saker 

såsom att ha en beskyddare i fantasin bredvid sig, att ha roligt, ett sätt att söka kontakt med 

kamrater, kompensera vanmaktskänslor och bli av med rädsla. Det kan också handla om att 

få bukt med konflikter (Rönnberg 1997, s. 256-257). 

 

Rönnberg menar att vuxna ofta beskriver populärkulturen med en moralisk avsky. De ser 

kulturprodukter skapade för barn som skräp. De talar i termer som att barns populärkultur 

är förförisk och kommersiell. Den görs för pengars skull och innefattar inga äkta känslor. 

Den benämns också som naiv, slätstruken, för enkel eller för våldsam. Vuxna ser istället 

kulturprodukterna utifrån sitt perspektiv och vill att de ska vara som någon ansvarsfull 

fostrare som vikarierar för föräldrarna. Vuxna bedömer också denna kultur utifrån sin egen 

kulturs måttstock vilket är oklokt (Rönnberg 2006, s. 171-172).  

 

Rönnberg tycker att det är viktigt som vuxen att sätta sig in i och hänga med i det som 

intresserar barnen i tv-utbudet. Gör man det så har man möjligheter att kunna utnyttja deras 
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intressen till att också fundera kring om saker och ting skulle kunna vara på ett annat sätt. 

Man kan leda barnens funderingar på nya spännande spår om man har tillräckliga 

kunskaper om figurerna som barnen är intresserade av. Till exempel kan en hjälte som He-

man smyga eller krypa fram. He-man är stor, kan det ibland istället vara en fördel att vara 

liten? (Rönnberg 1997, s. 257-258). Rönnberg menar att barn är väldigt bra på att uppfatta 

om tv-program är på lek eller låtsas. De favoriter som barn har är många gånger favoriter 

eftersom barnen tydligt kan uppfatta att de är på låtsas. Det är vuxna som har problem med 

att skilja på fantasi och verklighet. Vuxna vill gärna tolka fiktionens och lekens fantasi till 

verklighet och sedan verklighetskorrigera fantasin (Rönnberg 1997, s. 258-259). Rönnberg 

säger att när förskolepojkar leker att de skjuter och dödar varandra så betyder det något 

annat för dem än vad det gör för en vuxen. Den vuxne kan sätta samman lekens dödande 

med dödande i verkligheten. Barn uppfattar inte heller döden som något bestående utan 

barnet tänker på det som händer just nu och inte på det som nyss hände eller på det som 

ska hända sedan. Om de låtsas att de dödat någon i ena sekunden så pratar de med den 

personen i nästa sekund. Barn är också så egocentriska i sitt tänkande så om de låtsas att de 

dödar någon så tänker de inte om det utifrån den dödades perspektiv. Barnet ser inte 

sambandet mellan orsak och verkan däremot kan de se skillnaden mellan vad som är 

verklighet och vad som är fantasi (Rönnberg 1997, s. 251).  

 

2.5	  Jackie	  Marsh	  -‐	  Popular	  culture,	  new	  media	  and	  digital	  literacy	  in	  early	  

childhood	  

Jackie Marsh, forskare inom det pedagogiska fältet som bland annat forskat om barn och 

litteracitet, skriver om att det finns lite forskning som undersöker populärkulturens och 

användandet av nya medier i små barns liv. Hennes studie har undersökt barn i två till fyra 

års ålder genom observationer och intervjuer med föräldrarna till barnen. Hon skriver om 

hur barns användande av populärkultur i form av olika medier och material har stor 

betydelse för barn i deras identitetsskapande (Marsh 2005, s. 21-38). Även om Marsh 

studie till skillnad från vår studie är gjord på intervjuer med barn och med föräldrar så är 

den intressant och relevant för oss trots att vi tittar på populärkultur utifrån förskollärares 

upplevelser. Anledningen till att vi tycker det är att Marsh tar upp barns användande av 

populärkultur genom medier och material.  
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Marsh menar att i leken och i andra kommunikativa miljöer möter barn texter, leksaker och 

annat som har kopplingar till populärkultur. Som lärare behöver man därför vara medveten 

om barnens kulturella bakgrund. Marsh såg att barn skapar förståelse för könsroller med 

hjälp av populärkulturen, inte bara genom att upprepa stereotyper utan att de också 

omskapar och upptäcker flera sätt att förhålla sig till olika karaktärer som de möter i filmer, 

böcker och andra medier. Barnens intressen för de karaktärer som de var intresserade av 

ledde till ett större engagemang och lust till att läsa och samtala om dem. Leksaker och 

annat med kopplingar till populärkulturen som till exempel Nalle Puh som är meningsfulla 

för barnen skapar större motivation till att lära med hjälp av dem. För alla 62 barn i Marsh 

studie hade populärkulturen och andra medier en väsentlig roll i barnens livsvärld (Marsh 

2005, s. 21-38).  

 

2.6	  Leonie	  Arthur	  -‐	  Popular	  culture,	  new	  media	  and	  digital	  literacy	  in	  early	  

childhood	  

Leonie Arthur, som forskat om små barns lärande, beskriver i sin studie föräldrars och 

lärares olika uppfattningar av populärkulturens betydelse för barns utveckling. Hon 

kombinerar tidigare forskning med en ny studie av henne själv från tidsperioden 1998- 

2001. Hon har intervjuat föräldrar och pedagoger till barn från ett till fem år (Arthur 2005, 

s. 124, s. 131-135). Vi anser att Arthurs studie är relevant för vår undersökning för att hon 

diskuterar pedagogers tankar och uppfattningar kring populärkultur, vilket är det som vi 

undersöker och är intresserade av.  

 

Arthurs studie visar att pedagoger från att tidigare ha varit kritiska till populärkultur, och 

inte uppmärksammat olika mediers roll i barnens liv, nu ser på detta annorlunda. 

Pedagogerna har en mer positiv syn på populärkulturen och dess betydelse för barnen, som 

ett gemensamt intresse hos barnen. De anser också att det finns möjligheter till lärande. 

Pedagogerna uttryckte dock en fortsatt oro för hur populärkultur förmedlar stereotypa 

könsroller. De ansåg även att populärkulturen kunde påverka pojkar negativt i deras 

identitetskapande och uppförande. Pedagogerna sa också att de inte vill förbjuda 

populärkultur utan istället inkludera och kritiskt reflektera kring den i verksamheten. Detta 

gjorde pedagogerna när de försökt förbjuda Pokemonkort och saker relaterat till dessa och 

märkte hur barnen fortsatte i smyg. De valde då att istället köpa in Pokemonkort, tidningar, 
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leksakskataloger och presentpapper med Pokemon för att uppmuntra barnens intresse. 

Detta ledde till att barn som tidigare inte visat intresse för skapande eller läsning och 

skrivning blev mer aktiva och nyfikna när pedagogerna valde att ta in populärkulturen i sin 

verksamhet (Arthur 2005, s. 124, s. 131-135). 

 

Arthur menar att när man tar in populärkultur i förskolan visar man respekt för barnen och 

uppmärksammar deras glädje och intresse för den. Men att det är väsentligt att inte göra det 

helt oreflekterat utan med stöd från de vuxna. Förskollärare har en viktig del i att hjälpa 

barnen att förstå och tolka den omgivande kulturen. Att lära dem vara kritiska till media 

och den köpkultur som ofta finns kring populärkultur, för att kunna motstå den 

dominerande normen i samhället. Låta dem få utforska flera olika perspektiv och samtidigt 

låta dem få visa sin glädje och uttrycka sina egna idéer. Detta kan göras genom att man 

arbetar med critical literacy (Arthur 2005, s. 124, s. 131-135). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Vår studie har inspirerats av det fenomenologiska perspektivet. Med studien vill vi 

synliggöra förskollärarnas gemensamma uppfattningar och upplevelser av fenomenet 

populärkultur i förskolan. Vi har valt ut tre begrepp ur fenomenologin vilka är livsvärld, 

meningsskapande och essens som vi anser är relevanta att använda i vår studie. Vi kommer 

här ge en kort introduktion till fenomenologin samt redogöra för begreppen som vi 

använder oss av och varför vi valt dem för vår studie. 

 

3.1	  Fenomenologi	  

Ulf Brinkkjær & Marianne Høyen, är verksamma inom det vetenskapsteoretiska området, 

skriver om att ordet Fenomenologi härstammar från grekiskan och betyder läran om det 

som visar sig. När man använder sig av ett fenomenologiskt perspektiv ska man som 

forskare sträva efter att ge en så fördomsfri beskrivning som möjligt av de fenomen som 

man vill undersöka (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 60). Christer Bjurwill, docent i 

pedagogik menar att det är betydelsefullt att lämna sitt eget synsätt och sin förförståelse 

utanför studien och att sätta sig själv som forskare inom parentes (Bjurwill 1995, s. 70-71). 

Vi har strävat efter att vara fördomsfria när vi har genomfört och analyserat våra intervjuer. 

Men detta är något som vi som forskare har tyckt varit svårt att förhålla oss till eftersom vi 

har en förförståelse för populärkultur. Det blir omöjligt att helt och fullt ta bort sig själv. 

Detta diskuterar vi mer utförligt i kapitel sju under avsnittet 7.3 Metoddiskussion. 

 

Fenomenologin grundades av Edmund Husserl och räknas som en filosofisk teori om 

intentionalt medvetande. Med intentionalt menas att medvetandet är både riktat mot något 

objekt som man betraktar och att det är meningsskapande. Fenomenologin vill visa på hur 

man genom ett meningsskapande samspel mellan ett subjekt och objekt skapar en 

verklighetsbild som vi upplever tillsammans. Andreas Fejes och Robert Thornberg, 

forskare inom det utbildningsvetenskapliga området, skriver att fenomenologin som metod 

vill hitta essensen i mänskliga upplevelser, i sakers väsen samt se på det oföränderliga i 

fenomenet (Fejes & Thornberg 2015, s. 132). Jan Bengtsson, forskare inom det 

vetenskapsteoretiska området, menar att ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt, 

och en förutsättning för ett fenomens existens är att det alltid visar sig för någon 

(Bengtsson 2005, s. 12). Fenomenologin som vetenskapsteoretisk inriktning har en 

betoning på det subjektiva här med betydelsen av ett fokus på människors egna 
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uppfattningar och värderingar. Den intresserar sig för förhållandet mellan det som händer i 

vårt medvetande när vi upplever, tänker och känner något (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 

59). 

 

Tomas Kroksmark, lärare i pedagogik, menar att livsvärlden är ett begrepp som har sitt 

ursprung i fenomenologin och med livsvärlden menas den värld som vi lever våra liv i. 

Den går inte att betrakta objektivt, vi måste alltid på något sätt förhålla oss till det vi möter 

och upplever i den sociala värld vi befinner oss i (Kroksmark 2014, s. 40). Husserl 

utvecklade livsvärldsbegreppet för att kunna visa hur den vetenskapliga kunskapen genom 

sin objektivitet och sina faktakunskaper gjort den främmande för människan. Att avståndet 

till människors levda värld, deras livsvärld inte togs med i vetenskaplig kunskap utan 

istället skapade ett större avstånd mellan dessa. Livsvärlden är subjektiv- relativ där 

människor upplever saker som de kan relatera till en viss sak, någon annan person, en 

kontext och utifrån en viss betydelse (Bengtsson 2005, s. 17). 

 

Inom fenomenologisk forskning vill man utforska ett fenomen, få kunskap om förståelsen 

och vilken betydelse det undersökta fenomenet har för individen. Genom att utforska och 

tolka sitt material med empirin som utgångspunkt istället för att starta sin forskning i teorin 

använder man sig av ett induktivt förhållningssätt (Fejes & Thornberg 2015, s. 135). Man 

startar i verkligheten för att sedan hitta sätt att förstå och tolka sitt material med hjälp av 

teorin. Runa Patel som undervisar i forskningsmetodik och Bo Davidsson som är 

beteendevetare och undervisar i forskningsmetodik, skriver att i induktiva studier utgår 

man inte ifrån en redan färdig teori som ska verifieras eller falsifieras genom empiriska 

studier utan istället ska man hitta sätt att visa på en teori som kan relateras till sitt 

empiriska material som utgår från ett unikt fall som man forskar kring (Patel & Davidsson 

2011, s. 34). Forskningsansatsen har en kvalitativ ansats och räknas till de empirinära 

metoderna inom vetenskapen. Man vill nå fram till människors uppfattningar genom 

systematisk reflektion (Patel & Davidsson 2011, s. 32).  

 

Vi har valt att utforska fenomenet populärkultur och hur förskollärare upplever och 

uppfattar populärkultur i förskolan. Vi har startat vår forskning i verkligheten genom att 

använda den insamlade empirin från intervjuerna med förskollärare som utgångspunkt för 

att sedan tolka och förstå materialet med hjälp av teorin. På så sätt kan vi få kunskaper om 

förskollärarnas uppfattningar och upplevelser av fenomenet populärkultur. 
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3.2	  Livsvärld,	  meningsskapande	  och	  essens	  	  	  

De tre begrepp ur fenomenologin som vi har valt att använda oss av i vår studie är 

livsvärld, meningsskapande och essens. Anledningen till att vi valt dem är att de är 

relevanta utifrån vårt syfte med studien då vi vill synliggöra och beskriva förskollärares 

uppfattningar och upplevelser om fenomenet populärkultur i förskolan. 

 

3.2.1	  Livsvärld	  

Med livsvärld så menas den värld vi lever i till exempel i yrkeslivet eller vår vardag och 

som vi måste förhålla oss till på något sätt (Kroksmark 2014, s. 40). Vi anser att 

populärkulturen är en del av förskollärarnas livsvärld, då de möter den dagligen. Till 

exempel i olika former i förskolans verksamhet som de är en del av. De möter den också 

när barnen tar med populärkulturen till förskolan i tanken och i populärkulturella 

artefakter. Detta gör att de alltid måste förhålla sig till den på något sätt. Livsvärldsteorin 

betonar individens upplevelser, tankar och känslor inför olika fenomen (Brinkkjær & 

Høyen 2013, s. 64). Genom våra intervjuer med förskollärare så tar vi del av deras 

livsvärld och kan då få en beskrivning av hur förskollärarna uppfattar och upplever 

fenomenet populärkultur i förskolan.  

 

3.2.2	  Meningsskapande	  

Andrzej Szklarski, som forskar inom det pedagogiska området, skriver om att 

meningsskapande innebär att människor när de upplever en situation, alltid utifrån sin 

förförståelse försöker bilda sig en uppfattning om vilken mening och innebörd situationen 

har. Ett meningsskapande samspel är det som uppstår när det mänskliga medvetandet är 

riktat mot ett objekt (Szklarski 2015, s. 132). I vår studie är vi intresserade av att förstå 

förhållandet mellan förskollärarna och deras uppfattningar av populärkultur i förskolan. Vi 

vill undersöka vilken mening fenomenet populärkultur får för förskollärarna. 

 

3.2.3	  Essens	  

Genom att ta fram och definiera det undersökta fenomenets essens det vill säga det 

gemensamma och generella som finns i fenomenet, fenomenets kärna så kan man få fram 

upplevelsen av fenomenet. Det som gör fenomenet till det som det är (Szklarski 2015, s. 

132-133). I vår studie använder vi begreppet essens för att skilja ut det väsentliga och hitta 
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kärnan i intervjuerna med förskollärarna. Vi vill beskriva essensen av hur förskollärarna 

uppfattar och upplever fenomenet populärkultur i förskolan.  

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att synliggöra och beskriva förskollärares uppfattningar och 

upplevelser om fenomenet populärkultur i förskolan.  

• Hur uppfattar förskollärare begreppet populärkultur? 

• Hur upplever förskollärare att de kan använda populärkulturen i förskolans 

verksamhet? 

• Vilka hinder eller möjligheter ser förskollärare med att använda populärkultur i 

förskoleverksamheten? 

 

5. Undersökningsmetod 
I följande avsnitt redogörs för den metod som studien vilar på. Vi beskriver hur vi delade 

upp arbetet med studien mellan oss. Vi belyser vårt val av kvalitativa intervjuer som 

metod. Vi redogör för hur pilotstudien har gått till och hur intervjuerna genomförts steg för 

steg. Sedan redovisas hur urvalet är gjort, undersökningens reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet samt etiska övervägande. Här redogörs också för analysmetoden och våra 

intervjupersoner presenteras.  

5.1	  Arbetsfördelning	  

Vi delade upp läsningen av tidigare forskning och läste hälften var av den. Det vi sedan 

fann intressant och relevant för vår studie läste vi båda två. Vi delade upp det som vi 

beslutade skulle skrivas under tidigare forskning och skrev olika delar av den. När vi 

skrivit den delen så reflekterade vi tillsammans och diskuterade kring formuleringar. 

Abstract, inledning, metoddel, samt resultatdel och diskussionsdel förberedde vi enskilt 

inför att vi sedan skrev dessa delar tillsammans. Vi gjorde samtliga åtta intervjuer 

tillsammans och transkriberade fyra var av dem. Analysen av empirin från intervjuerna 

gjorde vi tillsammans. Vi anser att arbetsfördelningen fungerat bra och att vi har gjort lika 

mycket var med studien. 

 



16 
 

5.2	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom 

vårt syfte med studien är att beskriva och skapa en kunskap om förskollärares upplevelser 

och uppfattning om populärkultur i förskoleverksamheten. Steinar Kvale professor i 

pedagogisk psykologi och Svend Brinkmann professor i psykologi och kvalitativa metoder 

menar att kvalitativa intervjuer ger möjligheter till att skapa en förståelse för 

undersökningsämnet från den levda vardagsvärlden ur intervjupersonens egna perspektiv 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 39). I fenomenologiska studier sker datainsamlingen oftast 

med hjälp av intervjuer Szklarski (2015, s. 136). 

 

Patel & Davidsson menar att kvalitativa intervjuer nästan alltid har en låg grad av 

strukturering och det innebär att intervjupersonen svarar på frågorna med egna ord. De 

menar också att en annan fördel är att man kan ställa följdfrågor. Detta var viktigt för oss 

då vi ville att intervjupersonerna skulle berätta sin egen historia samt att vi kunde ställa 

följdfrågor när vi kände att vi ville höra mer om något eller om vi ville få något förtydligat 

som intervjupersonen tog upp. Vi anser att genom att använda oss av kvalitativa intervjuer 

så ökar möjligheterna att få fram mer detaljer och en mer nyanserad bild samt få mer 

djupgående svar från intervjupersonerna än vad vi till exempel fått om vi använt oss av en 

kvantitativ metod såsom enkäter. I en enkätundersökning är svaren förutbestämda och 

standardiserade (Patel & Davidsson 2011, s. 81).  

 

I vår kvalitativa forskningsintervju har vi valt att använda oss av en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, vilket innebär att det är en intervjuguide som fokuserar på teman och 

kan innehålla förslag på frågor. Vid denna typ av intervju skrivs texten ut och utskriften 

samt ljudupptagningen används vid analysen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Vi har valt 

denna typ av intervju för att vi ville tematisera vår intervjustudie för att få en 

överskådlighet i vad som ska undersökas och därmed bringa klarhet i syftet med studien. 

Vi ville också ha möjlighet att ha förslag på frågor som kunde modifieras utifrån hur 

intervjun artade sig. Kvale & Brinkmann menar att om man tematiserar sin intervjustudie 

så betyder det att man klarlägger studien och därmed studiens varför (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 43). Vi vill skapa en tydlighet i att tematisera intervjuerna för att kunna få en 

överblick på att vi svarade upp på våra forskningsfrågor med hjälp av intervjufrågorna i vår 

guide. 
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Patel & Davidsson menar att det finns två sätt att ta in svaren på i intervjusituationen. 

Dessa är att föra anteckningar och att göra ljudupptagningar. Dessa två kan även 

kombineras (Patel & Davidsson 2011, s. 87). I vår studie har vi valt en kombination av att 

föra anteckningar och att göra ljudupptagningar. Vi tror att den kombinationen gjorde att vi 

uppfattade det som intervjupersonerna förmedlade. Patel & Davidsson menar att 

ljudinspelningar ibland kan hämma intervjupersonen så att den inte pratar så spontant vid 

ljudupptagning (Patel & Davidsson 2011, s. 87). Vi diskuterade denna aspekt innan 

intervjuerna men valde att använda oss av ljudinspelningar för att verkligen få med allt 

som intervjupersonerna sa under intervjuerna. Innan vi spelade in intervjuerna frågade vi 

förskollärarna om deras tillåtelse. Vi fokuserade på att skapa en avslappnad miljö där 

intervjupersonerna kunde känna sig bekväma med att samtala med oss trots 

ljudinspelningen. Vi valde att vara med båda två vid intervjuerna. En av oss intervjuade 

och den andre skötte antecknandet och ljudupptagningen. Vi turades om med uppgifterna.  

 

Patel & Davidsson menar vidare att man kan projektera sin kvalitativa intervjuguide 

genom att göra en pilotstudie. Med hjälp av pilotstudien menar de att man kan utveckla ett 

underlag som man sedan kan använda i intervjuerna (Patel & Davidsson 2011, s. 83). Vi 

valde att göra en pilotstudie där vi testade våra intervjufrågor på två personer. Med hjälp av 

pilotstudien har vi kunnat kontrollera om vårt upplägg med intervjuerna och vår 

intervjuguide var fungerande. Utifrån vår analys av pilotstudien så gjorde vi några 

ändringar i vår intervjuguide. Det handlade om att några av frågorna behövde 

omformuleras då de var svåra att förstå för intervjupersonerna samt att vi minskade ner 

något på antal frågor. 

 

5.3	  Urval	  

Vi har valt att förlägga vår studie på fyra förskolor där vi intervjuat två pedagoger per 

förskola. Vi tog först kontakt med förskolechefen på den förskoleenhet som vi valt ut för 

vår studie. Vi presenterade vår studie och vilka förskolor som vi ville ta kontakt med inom 

enheten. Efter klartecken av förskolechefen kontaktade vi en kontaktperson på respektive 

förskola via telefon och berättade om vår studie. Vi bad kontaktpersonen på respektive 

förskola att höra efter om det fanns två förskollärare som ville delta i vår studie. När vi fått 

deltagarnas kontaktuppgifter kontaktade vi dem via e-post där de fick skriftlig information 

om studiens syfte. De fick också information om att de är helt anonyma i undersökningen 
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samt att vår studie vilar på en fenomenologisk ansats vilket innebär att vi ville höra 

intervjupersonens upplevelser och uppfattningar om studiens ämne populärkultur och att 

det innebar att vi inte var ute efter några ”rätta svar”. Vi bestämde också tid för 

intervjuerna via e-post. Vi intervjuade samtliga intervjupersoner enskilt på deras respektive 

arbetsplats och intervjuerna varade ca 30 minuter. 

 

5.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

Patel & Davidsson skriver att validitet i kvalitativa studier handlar om att man verkligen 

undersöker det man sagt att man ska undersöka och om man tittar på rätt företeelser. Patel 

& Davidsson säger att i den kvalitativa studien är strävan att upptäcka företeelser, att tyda 

och få en förståelse för innebörden av livsvärden, att skildra uppfattningar eller en kultur. I 

en kvalitativ studie tillämpas validitet genom hela forskningsprocessen, att vi har samlat in 

och bearbetat empirin på ett tillförlitligt och etiskt riktigt sätt (Patel & Davidsson 2011, s. 

102, 105-106).  

 

I vår studie blir det viktigt att se till att intervjufrågorna är utformade så att de täcker in vårt 

syfte och våra frågeställningar så vi fångar in den empiri som kan användas. Validiteten 

kopplas här till om vi lyckats ta in en empiri som vi kan använda för vår tolkning. Under 

arbetets gång är det angeläget att vi återkommer till frågan om hur vi använder vår 

förförståelse genom undersökningen. Om vi forskare till exempel i intervjusituationerna tar 

in egna värderingar och kommenterar intervjupersonernas svar med kommentarer som till 

exempel bra, fint svarat så kan det påverka intervjupersonerna. Detta kan leda till att de 

inte vågar dela med sig av sina egna uppfattningar och det kan dessutom påverka 

validiteten negativt i vår undersökning.  

 

Szklarski menar att när man använder sig av fenomenologin som forskningsansats så är 

den eidetiska reduktionens utfall en väsentlig del för att bedöma tillförlitligheten. Att man 

som forskare har lyckats utröna fenomenets essens och i resultatredovisningen har lyckats 

med att klarlägga fenomenets essens. Eidetisk reduktion innebär att efter att man som 

forskare fastställt teman i sitt intervjumaterial så vill man hitta det utforskade fenomenets 

essens. Tillvägagångssättet innebär att man urskiljer det som framkommer som det 

gemensamma det vill säga essensen och det som skiljer sig åt det vill säga existensen i de 

teman som man lokaliserat i intervjuerna (Szklarski 2015, s. 143-144).   
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Vi har valt att använda oss av Giorgis analysmetod där ett moment i analysen är den 

eidetiska reduktionen. Vi förklarar analysmodellen och vårt tillvägagångssätt i detta kapitel 

under rubriken 5.7 Analysmetod. Den har hjälpt oss att få fram essensen i vårt undersökta 

fenomen populärkultur. 

 

Patel & Davidsson skriver vidare att när det gäller reliabilitet, som handlar om 

instrumentets tillförlitlighet, så är det begreppet så sammanflätat med validitetsbegreppet 

inom kvalitativa studier så det används i stort sett inte. Istället får begreppet validitet en 

större betydelse i den kvalitativa forskningen (Patel & Davidsson 2011, s. 103, 106).  

 

5.5	  Generalisering	  

Generalisering innebär i vilken omfattning som studiens resultat kan tillämpas i andra 

situationer, fall eller på andra människor (Fejes & Thornberg 2015, s. 270). Vi anser att vi 

med resultatet i vår studie inte kan generalisera och representera alla förskollärares 

upplevelser och uppfattningar om populärkultur i förskolan. Vi kan endast uttala oss och 

beskriva den uppfattning som de åtta förskollärare har som vi har intervjuat. För att kunna 

generalisera så bör ett obundet slumpmässigt urval göras där alla förskollärare har samma 

möjlighet att komma med i vår studie. Fejes & Thornberg skriver om obundet 

slumpmässigt urval. De menar att det innebär att alla inom en bestämd population har lika 

stora möjligheter att komma med i studien genom att den som forskar väljer ut deltagare 

till studien slumpmässigt ur denna population (Fejes & Thornberg 2015, s. 270). 

 

Staffan Larsson, som är verksam inom datalingvistik, menar om resultatet i en studie inte 

kan användas på något sätt utanför den egna studien så är inte studien av så stort intresse. 

Han skriver vidare om generalisering genom igenkännande av mönster. Han menar att 

resultatet av en studie kan användas i en annan situation för att se nya mönster eller 

processer. När den som läser studien upptäcker en process eller ett mönster hos ett 

fenomen som läsaren inte tidigare sett så kan läsaren applicera det på andra situationer och 

det är det som blir generaliseringen (Larsson 2009, s. 31, 33-37). Vi anser att när läsare tar 

del av vår studie och våra resultat och har med sig dem och gör dem verkliga när läsaren 

möter andra situationer som kan kännas igen utifrån vår studie så kan vår studie 

generaliseras just i den situationen. Vår studie kan då hjälpa läsaren att hitta mönster som 

läsaren inte tidigare varit uppmärksam på.  
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5.6	  Etiska	  överväganden	  

I vårt arbete med studien har vi varit noggranna med de etiska överväganden både vad det 

gäller hur vi har gått tillväga i undersökningen samt hur vi formulerat oss när vi skriver. 

Det räcker inte att bara skriva om de etiska överväganden i uppsatsen utan det viktiga är 

hur vi har levt upp till dessa och övervägt dem nogsamt under arbetets gång.  

 

Vetenskapsrådet skriver om fyra forskningsetiska principer vilka är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det är 

dessa som vi har förhållit oss till i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 6).  

 

Vetenskapsrådet skriver att informationskravet innebär att de som intervjuas blir 

informerade av forskaren om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att 

avbryta sitt deltagande. Det innebär också att de informeras om studiens syfte och upplägg 

innan intervjuerna (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-8). Vi har valt att informera våra 

intervjupersoner både skriftligt och muntligt innan intervjuerna påbörjades. Vi skickade ut 

ett brev via e-post med information (se bilaga 2). Vi berättade både skriftligt och muntligt 

att vår studie vilar på en fenomenologisk ansats vilket innebär att vi ville höra 

intervjupersonens upplevelser och uppfattningar om studiens ämne populärkultur och att vi 

inte var ute efter något “rätt” eller “fel” i svaren.  

 

Vetenskapsrådet skriver att samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtycke till att delta i 

studien ska inhämtas av forskaren (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Alla åtta intervjupersoner i 

vår studie lämnade muntligt samtycke till att delta i vår studie innan de intervjuades.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska lagra uppgifter så att ingen utomstående 

kan komma åt dem samt så ska utomstående inte kunna identifiera någon av deltagarna i 

studien. Intervjupersonernas integritet ska också respekteras och värnas om 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). I vår studie har det insamlade materialet och uppgifter om 

vilka deltagarna i studien är förvarats så inga obehöriga har kunnat komma åt det. Vi har 

valt att fingera namnen på deltagarna så ingen utomstående ska kunna identifiera dem 

utifrån deras namn. Vi har även valt att inte skriva ut vilka förskolor vi har varit på och 

gjort våra intervjuer. Andra detaljerade uppgifter som skulle kunna härleda till vilka 

intervjupersonerna är har plockats bort. I studiens analysdel har vi gjort en bedömning om 
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när det varit lämpligt att ta bort utfyllnadsord som kan vara negativt utmärkande för 

intervjupersonerna eller vid vilka tillfällen där det varit lämpligt att ha dem kvar då vi 

ansett att de har en betydelse för svaret.  

 

Till sist skriver vetenskapsrådet om att nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 

inte får användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Vårt insamlade material kommer enbart att användas i vår 

studie, vilket intervjupersonerna informerats om både skriftligt och muntligt. Det är viktigt 

att intervjupersonerna får information om att de kan ta del av och var de kan ta del av den 

färdiga studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 15). Intervjupersonerna har informerats om att de 

har rätt att ta del av resultatet dels i pappersform men att det även kommer att finnas 

tillgängligt på det digitala arkivet diva-portal.org.  

 

Det är betydelsefullt att deltagarna i studien får ta del av eventuella känsliga delar eller 

kontroversiella tolkningar innan de publiceras (Vetenskapsrådet 2002, s. 15). Denna aspekt 

har vi övervägt under arbetets gång. När vår studie är klar kommer allt vårt insamlade 

råmaterial att raderas. 

 

5.7	  Analysmetod	  

Vi började med att transkribera det insamlade materialet från intervjuerna i direkt 

anslutning till respektive intervju. Eftersom intervjuerna var inbokade under flera dagar så 

har vi gjort löpande transkriberingar och analyser så att materialet fanns i färskt minne. 

Patel & Davidsson menar att vid en kvalitativ undersökning är det lämpligt att göra 

löpande analyser av materialet till skillnad mot kvantitativa undersökningar där det är 

vanligare att vänta med bearbetningen tills allt material är insamlat (Patel & Davidsson 

2011, s. 121).  

 

Vi har valt att använda oss av delar av Amadeo Giorgis fenomenologiska analysmetod i 

vårt analysarbete (Giorgis 1979, 1985, 1997b se Szklarski 2015, s. 137-142). Det är en av 

de mest kända analysmetoderna inom fenomenologisk forskning och den är lämplig att 

använda sig av vid en mindre omfattande insamlad empiri och den är vanligast att använda 

vid analys av självrapporter (Szklarski 2015, s. 137). Vi anser att den är relevant för oss då 

vi har en mindre mängd data från de åtta intervjuerna samt att text i en självrapport kan 
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likställas med en text från en transkriberad intervju och de kan då analyseras på samma 

sätt. Vi har valt ut de delar i metoden som vi anser är relevanta för vår studie. De delar som 

hjälper oss att få fram och synliggöra förskollärarnas upplevelser och uppfattningar om 

populärkultur i förskolan. Metoden går ut på att hitta essensen i det undersökta fenomenet 

som i vår undersökning är förskollärares uppfattningar och upplevelser av fenomenet 

populärkultur.  

 

Metoden består av fem steg. Vi har använt oss av dem på följande sätt i vårt analysarbete: 

 

1. Att få tag i helhetsbetydelsen 

Vi började med att läsa igenom de åtta intervjuerna två gånger var för att få tag i 

helhetsbilden av svaren. För att se om empirin från intervjuerna var relevant för vår studie 

så ställde vi oss två frågor när vi gick igenom materialet. Dels om texterna var begripliga 

så vi kunde förstå dem samt om texten handlade om intervjupersonens upplevelser och 

uppfattningar om populärkultur. Vi kom fram till att samtliga åtta intervjuer uppfyllde 

kriterierna och var därmed aktuella att använda i studien.  

 

2. Att avgränsa meningsbärande enheter 

Vi gjorde en detaljerad läsning av en intervju i taget för att bryta ner texten till mindre 

delar. Syftet med det var att vi skulle hitta skiftningar i innehållets mening. Vi 

sammanställde dessa fraser och meningar som skulle kunna hjälpa oss att skildra olika 

aspekter av intervjupersonernas upplevelser av populärkultur. Vi ändrade också om texter 

från en förstapersonsform till en tredjepersonsform. 

 

3. Att förändra vardagliga beskrivningar 

Vi gjorde en detaljerad analys där vi relaterade de meningsbärande enheterna till varandra 

och till den kontext som enheterna ingår i för att reda ut dess meningsinnehåll. Vi gjorde 

denna meningstydande tolkning för att få fatt i den explicita och implicita meningen i 

intervjupersonernas berättelser. Den implicita meningen är extra-lingvistik och den som 

handlar om indirekta språkliga uttryck såsom metaforer och liknelser och den explicita är 

lingvistik och handlar om direkta språkliga uttryck. Sedan omformade vi de 

meningsbärande enheterna genom att titta på innebörden och uttrycka den med mera 

abstrakta formuleringar och begrepp. Vardagliga beskrivningar komprimerades och byttes 

ut till kortare och mer exakta utsagor.  
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4. Att ta fram fenomenets situerade struktur 

I detta steg tog vi bort irrelevanta yttranden, upprepningar och förde samman 

meningsbärande enheter som hade ett liknande innehåll för att hitta fenomenets situerade 

struktur i respektive intervju. Vi hanterade en intervju i taget. Texten komprimerades 

utifrån en noggrannhet om att inte ta bort något eller förvränga meningsinnehållet. Vi 

lokaliserade de centrala teman som utkristalliserades i varje intervju vilket är en process 

som vi har tittat på stegvis ända från steg tre till steg fem i analysmodellen.  

 

5. Att ta fram fenomenets generella struktur 

I detta steg började vi med att grundligt gå igenom och sammanföra de situerade 

beskrivningarna för att hitta de centrala temana. För att få fram dessa teman och sedan 

studiens essens använde vi oss av eidetisk reduktion. Vid reduktionen använde vi ett 

metodiskt instrument som kallas för fri föreställningsvariation. Det innebär att man 

avgränsar det som inte är väsentligt från det som är väsentligt i upplevelsen. Det gjordes 

genom att särskilja de teman som varierar och de som inte varierar. Detta gjorde att vi fick 

fram och kunde dela in fenomenet i dess essens och existens. De centrala teman som 

varierar i sina beskrivningar utgör det undersökta fenomenets existens och är inte 

väsentliga. De centrala teman som är invarianta är fenomenets essens och de är väsentliga 

för studien. Essensen är det som speglar vårt fenomens generella struktur. Sedan gick vi 

tillbaka till intervjuerna och meningsenheterna för att kontrollera den empiriska 

förankringen. Till sist valde vi ut citat att använda oss av i resultatredovisningen, vilka 

kunde återge det som stod i intervjuerna. 

 

5.8	  Presentation	  av	  intervjupersonerna	  

Här kommer en presentation av de åtta intervjupersonerna. Deras namn är fingerade. 

Samtliga intervjupersoner är förskollärare.  

Intervjuperson 1: Siv är 26 år och har arbetat 2 år i förskolan  

Intervjuperson 2: Ellie är 27 år och har arbetat 1 år i förskolan  

Intervjuperson 3: Barbro är 30 år och har arbetat 6 år i förskolan 

Intervjuperson 4: Lisa är 36 år och har arbetat 12 år i förskolan 

Intervjuperson 5: Malin är 30 år och har arbetat 11 år i förskolan 

Intervjuperson 6: Jenny är 33 år och har arbetat 10 år i förskolan 

Intervjuperson 7: Sara är 42 år och har arbetat 16 år i förskolan 
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Intervjuperson 8: Annika är 51 år och har arbetat 24 år i förskolan 
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6. Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet av de åtta intervjupersonernas upplevelser och 

uppfattningar om populärkultur i förskolan. Resultatet är en beskrivning av essensen som 

vi fått fram när vi har analyserat svaren på intervjufrågorna enligt Giorgis analysmetod, 

vilken redovisas under kapitel fem under rubriken analysmetod. Essensen utgörs av två 

huvudteman vilka i sin tur är indelade i tre respektive två underteman.  

 

Studiens syfte är att synliggöra och beskriva förskollärares uppfattningar och upplevelser 

om fenomenet populärkultur i förskolan. Vi anser att vi har svarat upp på våra 

frågeställningar: hur uppfattar förskollärare begreppet populärkultur? Hur upplever 

förskollärare att de kan använda populärkulturen i förskolans verksamhet? Vilka hinder 

eller möjligheter ser förskollärare med att använda populärkultur i verksamheten? med de 

två huvudteman och de fem underteman som vi fått fram i analysen av intervjuerna. 

 

Tabell 1. Här presenteras resultatet i tabellform. 

 

Undertema 1: Våld 

Undertema 2: Stereotypa karaktärer 
Huvudtema 1: Motstånd till 

populärkultur i förskolan 
Undertema 3: Leksaker 

Undertema 1: Barns intressen Huvudtema 2: Potentialer till 

populärkultur i förskolan Undertema 2: Barns lärande 

 

Huvudtema 1: Motstånd till populärkultur i förskolan 

Undertema 1: Våld 

Det första undertemat under huvudtema ett handlar om förskollärarnas upplevelser av våld 

inom populärkulturen. Alla intervjupersonerna nämner att de tycker att det är alldeles för 

mycket våld inom populärkulturen som uppmuntrar till att slåss och sparkas. De upplever 

att barnens lekar tenderar att bli våldsamma och att barnen influeras av tv, film, böcker och 

leksaker. De menar att de inte vet så mycket om barnens populärkultur och vilka kanaler 

eller program de tittar på. Därför tycker de att det är svårt att veta var våldet kommer ifrån. 

Förskollärarna upplever också att populärkulturens och förskolans värderingar inte riktigt 

är samstämmiga. 
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Det är ju så där att jag inte riktigt vet vad dom har med sig hemifrån och jag 

vet inte vilka kanaler eller program dom tittar på eller vad dom liksom gör för 

något på helgerna eller vad dom våldsamma influenserna kommer ifrån (Sara 

2015-10-09). 

 

Jag känner mig lite avigt inställd till populärkultur för att den ofta har 

värderingar som jag inte tycker är förenliga med förskolans värderingar. Vi 

har ett jämställdhets- och antivåldsfokus. Jag tycker att när man använt olika 

inslag från barnens populärkultur så handlar det ofta om att man arbetar bort 

någonting som barnen har varit intresserade av. Är det våldsamma figurer så 

har man försökt att styra bort barnen från det man inte tycker är önskvärt. Det 

är bra om man kan vidga barnens syn och erfarenheter genom att arbeta med 

andra saker istället (Annika 2015-10-15). 

 

Flera förskollärare säger att om de skulle ta tillvara på intressen som barnen har som till 

exempel med karaktärer inom populärkulturen som slåss så tror de att det skulle vara ett 

omfattande och svårt projekt att fördjupa sig i. Förskollärarna upplever att de inte vet hur 

de ska hantera de våldsamma lekarna. De känner sig osäkra på om de ska diskutera de 

olika figurernas egenskaper, krig och våld med barnen eller om de ska gå in och stoppa 

lekarna.  

 

Barnen leker och pratar jättemycket om Ninjago, krigslekar och våld. Det är 

någonting som dom har erbjudits hemma och då har vi fått gå in och haft små 

diskussioner kring hur man ska hantera det på olika sätt. Vi gick in i en 

diskussion kring krig och vad krig faktiskt innebär. Det innebär ju död och 

hur vi vill hantera det. Kan vi hantera det? Eller vad händer om vi bara 

stoppar och inte hanterar det? (Lisa 2015-10-15). 

 

Vi arbetar med populärkultur på min förskola men vi behöver bli bättre på att 

använda oss av den i verksamheten. Jag upplever det som ett dilemma och 

vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Jag tycker att det ofta är 

mycket våld och jag säger till barnen att detta får ni inte hålla på med. Det 

kanske inte är själva slagsmålet som barnen är intresserade av vilket vi vuxna 

tror och lägger fokus på. Medans vi vuxna tolkar och tror något så är det 
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bättre om vi försöker inrikta oss på att se vad barnen är intresserade av 

(Barbro 2015-10-09).  

 

Ska man arbeta kring Ninjago, Barbie, fin- och fulkultur eller är det Pippi 

Långstrump? Det är det där återigen med barnens kultur och barns kultur och 

där tänker jag att man får särskilja och diskutera om vad som är rätt och fel 

och etik och moral och vad allt det innebär (Lisa 2015-10-15). 

 

Undertema 2: Stereotypa karaktärer  

Vårt andra undertema under huvudtema ett handlar om förskollärarnas uppfattningar om 

stereotypa karaktärer inom populärkulturen. 

 

Alla förskollärarna upplever att karaktärer i populärkulturen är stereotypa både utifrån 

egenskaper och utseende. De ser detta som ett problem då karaktärer lämnas 

oproblematiserade eftersom pedagoger inte reflekterar över dem tillsammans med barnen. 

De menar att det kan bli problematiskt för att då lämnar man barnen med en bild av att 

karaktären bara kan vara på ett sätt utifrån den rådande normen. Förskollärarna önskar att 

de hade redskap för att kunna reflektera tillsammans med barnen över den norm som finns 

kring karaktärer i populärkulturen. Flertalet av förskollärarna upplever en del av 

populärkulturen som skräp och att dess värderingar är mindre bra. Detta gör att de är 

tveksamma till att ta in populärkulturen i verksamheten.  

 

Ja men jag kan ju helt ärligt säga att jag tycker mycket av populärkulturen är 

skräp och har galna värderingar som jag inte alls förstår som man ska påhyvla 

barnen med. Till exempel prinsessor som bara tänker om sitt utseende hela 

tiden (Sara 2015-10-09). 

 

Ett barn hade med sig en superhjälte. Vi diskuterade hur den superhjälten 

fungerade och jämförde den med andra superhjältar. Då kunde vi 

problematisera den norm som finns kring karaktärer i populärkulturen (Malin 

2015-10-09).  
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Undertema 3: Barns leksaker 

Det tredje undertemat under huvudtema ett handlar om förskollärarnas uppfattningar om 

populärkulturella leksaker på förskolan. 

 

Alla intervjupersoner berättar att barnen inte får ta med leksaker hemifrån till förskolan. 

Anledningar som de nämner till det är att leksakerna kan gå sönder, försvinna och att det 

blir bråk kring sakerna då barnen inte vill låna ut dem till varandra. Barnen använder dem 

som maktmedel för att skapa status och hierarkier. Leksakerna skapar avundsjuka. 

Förskollärarna uttrycker att de tycker att populärkulturella leksaker är dyra vilket leder till 

att alla familjer inte har råd att köpa dem. De anser att förskolan har en genomtänkt miljö 

som de vill att barnen ska få ta del och därför vill de inte att barnen ska ha egna leksaker 

där. Förskollärarna säger också att det är svårt att hålla populärkulturen utanför förskolan. 

De menar att även om barnen inte får ta med leksaker i fysisk form så finns de 

populärkulturella inslagen med i barnens tanke och på deras kläder. ”Hem och förskola är 

två skilda platser och förskolan har en genomtänkt miljö så därför ska barn inte ta med sig 

sina saker till förskolan” (Malin 2015-10-09). 

 

Men sen har de ju med sig populärkulturen i tankarna och de pratar. De kan 

ju ha tryck på tröjorna. Så det följer ju ändå med dem. Även om dom inte har 

något faktiskt föremål (Siv 2015-10-09). 

 

En nackdel är att alla leksaker är dyra vilket för med sig att det bara är vissa 

familjer som har råd att köpa dem vilket kan leda till utanförskap. 

Populärkultur kan vara en fara då det är “business och big money” och det 

ligger miljardsatsningar bakom en del leksaksfigurer. Ska det vara sånt som 

ska vara kulturbärande på vår förskola? Jag tror att vi behöver vara kritiska 

till hur vi jobbar med populärkultur och värden och traditioner och det 

kulturutbud som finns (Ellie 2015-10-15).  

 

Huvudtema 2: Potentialer till populärkultur i förskolan 

Undertema 1: Barns intressen 

Det första undertemat under huvudtema två belyser hur förskollärarna ser på barns 

intressen för populärkultur. 

 



29 
 

Förskollärarna upplever att barn är väldigt engagerade i populärkulturen och att det är det 

som intresserar dem mest. Alla förskollärare utom en berättar att de ser att barnen använder 

sig av populärkultur i den fria leken både inom- och utomhus. De leker att de är 

populärkulturella personer som de sett på film eller tv. Förskollärarna tycker att barnen 

hittar gemensamma lekar och samtalsämnen med hjälp av populärkulturen. 

 

Ja, de leker lekar från populärkulturen hela tiden. Jag upplever att det är det 

som gör att dom kan mötas i lekar. Att dom använder det som en gemensam 

referenspunkt och då är ju den ofta populärkulturell den referenspunkten för 

att det är väl den världen som dom kanske delar mest utanför förskolan. Det 

är vad de ser på barnkanalen eller böcker eller läser eller så (Malin 2015-10-

09). 

 

Fördelen för mig är att det är fantastiskt när barn får sväva iväg i fantasin och 

leva sig in i andra roller. Göra saker som dom kanske inte annars hade 

kommit på att leka. Sen kan ju mycket ha ett väldigt fint budskap i historierna 

också. Det verkar som om dom lever sig in i olika roller som dom har upplevt 

på andra sätt. Jag kan bara anta att det kommer ifrån populärkulturen (Barbro 

2015-10-09). 

 
Förskollärarna berättar också att de ser att barnen tar in populärkulturen i andra situationer 

som till exempel i olika uttrycksformer. De målar, skapar och bygger med olika material 

utifrån händelser i filmer. De diskuterar filmer under tiden som de målar, skapar och 

bygger. De målar superhjältar. De som arbetar med yngre barn berättar att barnen önskar 

att få dansa och lyssna på musik som är inspirerad av populärkultur. “Vi startade ett 

dansprojekt som kom till utifrån barnens intresse där de lyssnade och dansade till 

populärmusik” (Jenny 2015-10-15). 

 

Barnen har upptäckt många symboler vid promenader i närmiljön. De fick 

fotografera symbolerna och använda dem sedan i den skapande 

verksamheten. Vi har skapat en musiklista på med barnens favoritlåtar 

tillsammans med barnens föräldrar (Lisa 2015-10-15).  
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Alla förskollärarna reflekterar över att de arbetar utifrån barnens intressen. De ger exempel 

på att de genom att observera barngruppen ser vad som intresserar och roar barnen, vad de 

har för erfarenheter och vad de tar med sig in i förskolan när det handlar om populärkultur. 

Flera av intervjupersonerna tar även upp att läroplanen förespråkar att verksamheten ska 

utgå ifrån barnens intressen. Flera av förskollärarna nämner också den makt som de har i 

kontexten kring barnens intressen. De menar att det är de som har makten och i slutändan 

är det de som bestämmer vad som väljs att fokusera på i verksamheten och vad som väljs 

att inte anamma av barnens intressen. Detta ser de också som en fara då det lätt kan bli att 

de vuxna bestämmer vilket som ska vara barnens kultur istället för att fokusera på idéerna 

som barnen kommer med. “Det är en fara i ifall vi börjar välja också vad som är deras 

kultur. Vi måste ta till vara på deras tankar och idéer och erfarenheter” (Lisa 2015-10-15). 

 

Man ska arbeta utifrån barns intressen, erfarenheter och att det ska vara 

roligt. Om populärkultur engagerar och är av intresse hos många så är det 

självklart att den ska ha en stor plats (Lisa 2015-10-15). 

 

Man kan ju visa att man tar deras intressen på allvar men sen även om vi 

följer barnen och deras intresse så är det ju vi vuxna som styr hur 

verksamheten blir och vad det landar i, det är vi som sätter formerna på ett 

visst sätt. Det är vi som inspirerar till och lägger locket på, vi har ju 

jättemycket makt i det (Jenny 2015-10-15). 

 

Undertema 2: Barns lärande 

Vårt andra undertema under huvudtema två handlar om förskollärarnas uppfattningar om 

hur de ser på lärande kopplat till populärkultur.  

 

Alla intervjupersoner uttrycker med stor optimism att det finns många olika möjligheter till 

lärande genom populärkulturen. Förskollärarna tycker att det finns flera möjliga 

användningsområden där populärkulturen kan vara en vinst att använda. De nämner i 

projektarbeten, rolleken, språkutveckling, matematik, naturvetenskap och olika estetiska 

uttrycksformer såsom skapande, dans och drama. Samtliga intervjupersoner menar att 

barnens intresse är viktigt att utgå ifrån när det handlar om lärande. De tycker att om något 

är meningsfullt, inspirerar och engagerar barnen så finns det goda förutsättningar till 

lärande. Andra fördelar som intervjupersonerna nämner är att populärkulturen hjälper till 
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att skapa samhörighet mellan barnen och gruppen. Att barnen kommunicerar med varandra 

utifrån populärkultur. De upplever också att populärkulturen kan hjälpa till så att 

projektarbeten blir levande hos barnen.  

 

Man kan göra så mycket om man fördjupar sig i populärkultur. Projekt och 

temaarbeten där man använder sig av drama, skapande aktiviteter och rollek. 

Man kan reflektera tillsammans med barn kring vad som är spännande (Siv 

2015-10-09). 

 

Jag tänker om man vill få barn att skriva, skapa eller fantisera kring 

fortsättningar, episoder, andra delar så är det ju fantastiska möjligheter på det 

sättet, tänker jag. Och barn som kanske inte skapar så mycket därför dom inte 

ser det som så meningsfullt så kan de när man får in det populärkulturella 

inslagen bli väldigt meningsfullt för många barn, så där har man ju en nyckel, 

tänker jag (Sara 2015-10-09). 

 

Populärkultur är bra för språket då populärkulturen gör att barnen börjar prata 

med varandra och det skapas en arena för lärande, då lär de sig i möten med 

varandra. Jag hade diskussion med barnen om begreppen gott och ont utifrån 

karaktärer i Frostfilmen där barnen i samtal och i mötet med varandra fick 

fler perspektiv att tänka och diskutera utifrån. Barnen fick syn på att de 

trodde olika (Ellie 2015-10-15). 

 

En annan aspekt som samtliga intervjupersoner tar upp är att de inte har diskuterat något 

gemensamt förhållningssätt kring lärande och populärkultur. De nämner att de har olika 

tankar, erfarenheter och kunskaper i ämnet. Många berättar att det ofta förekommer 

informella diskussioner om populärkultur där pedagoger tycker olika om vad populärkultur 

kan generera i för lärande hos barnen eller om det kan generera i lärande överhuvudtaget. 

En del tycker att man vill jobba med det i verksamheten och andra vill lämna det utanför 

förskolan och tycker att det inte hör hemma där. 

 

Jag tänker att när det inte är beprövat innan man vet att andra har jobbat med 

det på andra sätt då vågar man sig inte riktigt in i det själv heller. Det känns 
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som att ge sig ut på djupt vatten på en gång. Men man måste ju mjukstarta 

någonstans tänker jag (Barbro 2015-10-09). 

 

Flera av förskollärarna berättar att de har en önskan om att arbeta utifrån ett normkritiskt 

perspektiv i sina verksamheter. De menar att de vill ta in populärkulturen i verksamheten 

och reflektera kritiskt tillsammans med barnen kring den så att barnen kan få en större 

förståelse för hur saker kan vara på olika sätt. “Våldsamma figurers egenskaper skulle 

kunna vara något att reflektera över tillsammans” (Sara 2015-10-09). 

 

Det är viktigt att arbeta med reflektion både i arbetslaget och med 

barngruppen. Jag tycker att det är jätteviktigt att bli en reflekterande och 

kritiskt tänkande person i sin miljö (Jenny 2015-10-15). 

 

Flera av intervjupersonerna säger att de upplever att barnen har ett stort intresse för iPads 

och att de kan underlätta och stimulera till lärande. Många använder sig av iPads för att 

projicera upp populärkulturellt material på storbild där alla barnen kan titta och reflektera 

tillsammans. De säger också att de tittar på vilka medier som är intressanta för gruppen och 

använder sig av dem. Det kan till exempel vara en dagstidning, projektor, kamera eller 

iPads.  

 

Det finns ju obegränsat med medier egentligen. Om man tänker att vi 

försöker se vilka medier som är intressant för gruppen och då kan det vara 

precis vad som helst. Det kan vara en dagstidning som dom hittar uppe i en 

park vilket har hänt eller det kan vara iPads eller vi jobbar en del med 

projektorer och Youtube och olika Spotify så att det ska finnas en stor 

tillgänglighet till en värld utanför den här världen. Och sen vilket medel man 

använder för det, det ger sig oftast av sig självt (Malin 2015-10-09). 
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7. Diskussion och slutsatser 
I denna del av vår studie så sammanfattar vi vårt resultat och diskuterar det i relation till 

tidigare forskning. Vi kommer också att presentera våra egna reflektioner och tankar. 

Avslutningsvis följer en reflektion över valda metoder och vidare forskning. 

 

7.1	  Slutsatser	  

I vår analys har två huvudteman och fem underteman framträtt vilka är: 

Huvudtema 1: Motstånd till populärkultur i förskolan 

Undertema 1: Våld 

 Undertema 2: Stereotypa karaktärer 

Undertema 3: Barns medhavda leksaker 

 

Huvudtema 2: Potentialer med populärkultur i förskolan 

Undertema 1: Barns intressen 

Undertema 2: Barns lärande 

 

Studiens resultat uppfyller vårt syfte att synliggöra och beskriva förskollärares 

uppfattningar och upplevelser om fenomenet populärkultur i förskolan. Slutsatsen är att 

studiens två huvudteman motsäger varandra. Detta visar sig genom att förskollärarna 

känner ett motstånd inför populärkultur i förskolan då de upplever leksaker, våld och 

stereotypa karaktärer inom populärkulturen som problemfyllt. Samtidigt upplever de att det 

finns potentialer med den eftersom den intresserar barnen och kan gynna deras lärande. 

Dessa två huvudteman skapar en ambivalens hos förskollärarna inför användandet av 

populärkultur i förskolan. Den känslan av ambivalens som förskollärarna upplever blir det 

mest intressanta i vår studie eftersom den för med sig både svårigheter och möjligheter för 

förskollärarna i deras arbete. Essensen i vår studie är de teman som framkommit i analysen 

vilket leder till den ambivalenta hållning som förskollärarna intar mot populärkultur i 

förskolan. Genom att analysera intervjuerna för att hitta det gemensamma och generella i 

förskollärarnas upplevelser och uppfattningar så fick vi fram fenomenets essens som är 

motstånd till och potentialer med populärkultur i förskolan.  

 

Studiens frågeställningar hur uppfattar förskollärare begreppet populärkultur? Hur 

upplever förskollärare att de kan använda populärkulturen i förskolans verksamhet? Vilka 
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hinder eller möjligheter ser förskollärare med att använda populärkultur i verksamheten? 

har besvarats med hjälp av de fem teman. Sammanfattningsvis så uppfattar förskollärarna 

att begreppet populärkultur är ett komplext begrepp då de inte vet riktigt hur de ska 

förhålla sig till det, om de ska ta in det i verksamheten eller inte. 

 

De upplever att barnen är engagerade och använder sig av populärkultur i den fria leken 

och att barnen tar in populärkulturen i de olika uttryckssätten som det arbetas med i 

förskolans verksamhet. Förskollärarna upplever att de kan använda populärkulturen och 

arbeta med den utifrån läroplanens olika områden. De anser att populärkulturen kan hjälpa 

till att skapa samhörighet mellan barnen och gruppen och att den öppnar upp för 

kommunikation. Förskollärarna återkommer hela tiden till att det är viktigt att utgå från 

barnens intresse i förskolans verksamhet och är positivt inställda till detta. De menar att 

eftersom populärkultur är meningsfull och engagerar barnen så finns det alltid goda 

möjligheter till lärande genom att använda sig av populärkulturen. Förskollärarna tycker att 

det finns flera möjliga användningsområden där populärkulturen kan vara en vinst att 

använda.  

 

De tycker att det är alldeles för mycket våld och stereotypa karaktärer inom 

populärkulturen. Detta leder till att de upplever att det är svårt att ta in populärkulturen i 

verksamheten då de anser att den inte stämmer överens med förskolans värderingar.  

 

Barnens medhavda leksaker upplevs som ett problem av förskollärarna. De menar att de 

kan användas som ett maktmedel för att skapa status men de skapar också avundsjuka, kan 

gå sönder och det kan bli konflikter runt dem. Därför får barnen inte ta med leksaker till 

förskolan. 

 

Förskollärarna upplever att de inte har något gemensamt förhållningssätt kring 

populärkultur på deras respektive arbetsplatser. De har inte diskuterat med sina kollegor 

om det finns möjlighet till lärande med hjälp av populärkultur, vilket gör att de tycker och 

tänker samt förhåller sig olika till detta. Förskollärarna menar att man borde arbeta med 

populärkultur ur ett normkritiskt perspektiv där man reflekterar kring karaktärer och 

problematiserar dem tillsammans med barnen. Barnen är intresserade av iPads och 

förskollärarnas uppfattning är att iPads kan vara positivt för barns lärande.  
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I vår studie syns tydligt den ambivalens som förskollärarna känner inför att använda sig av 

populärkulturen i verksamheten. De svårigheter som de upplever med att ta in och arbeta 

med populärkultur i förskolan är att den är våldsam och stereotyp men samtidigt ser de 

potentialer med att ta tillvara på barns intresse för populärkultur.  

 

7.2	  Resultatdiskussion	  

Vårt resultat visar att förskollärarna i vår studie upplever att det är för mycket våld inom 

populärkulturen och runt populärkulturella karaktärer. Pedagogers upplevelser av för 

mycket våld i populärkultur lyfter både Fast och Rönnberg fram (Fast 2007, s. 183-185, 

Rönnberg 2006, s. 171-172). Förskollärarna i vår undersökning uttrycker ovisshet inför hur 

de ska förhålla sig till våldet. De är osäkra på om de ska ta in populärkulturen i 

verksamheten då de upplever att den är våldsam. De upplever också att de inte 

har redskapen för hur de ska ta sig an den. Samtidigt inser de att det är lämpligt att ägna sig 

åt det som barnen är intresserade av. Rönnberg menar att många gånger handlar barns lek 

som är inspirerad av populärkultur inte om våldsimitation utan om lekimitation. Det gäller 

som vuxen att ta reda på barnens avsikter med lekarna (Rönnberg 2006, s. 129). 

Förskollärarna i vår studie upplever det som en negativ aspekt av populärkultur när barnen 

leker krig, att de “dödar”. De väljer oftast att stoppa och förbjuda dessa lekar. Rönnberg 

skriver att när förskolepojkar leker att de skjuter och dödar varandra så betyder det något 

annat för dem än vad det gör för en vuxen. Det är vuxna som har problem med att skilja på 

fantasi och verklighet. Barn uppfattar inte heller döden som något bestående utan barnet 

tänker på det som händer just nu och inte på det som nyss hände eller på det som ska hända 

sedan. Om de låtsas att de dödat någon i ena sekunden så pratar de med den personen i 

nästa sekund (Rönnberg1997, s. 251, 257-258).  
 

Förskollärarna upplever att barnen är väldigt engagerade och använder sig av populärkultur 

i den fria leken och att de tar in den i de olika uttryckssätten som det arbetas med i 

förskolans verksamhet såsom musik, dans, måleri, skapande och konstruktion. Arthur 

menar att om man tar in populärkultur i förskolan visar man respekt för barnen och 

uppmärksammar deras glädje och intresse för den (Arthur 2005, s. 124, s. 131-135). Vi 

tänker att genom att barnen själva tar med sig populärkulturen in i verksamheten så kan 

man som förskollärare använda och utveckla detta intresse och skapa utmaningar utifrån ett 

lärande perspektiv till barnen utifrån deras intressen.  
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Förskollärarna tycker att det är viktigt att ta tillvara barns intresse för populärkultur då de 

upplever att den ger möjlighet till lärande och är en källa till glädje och samhörighet hos 

barnen. Detta resonemang är något som vi ser hos flera forskare i vår studie. Persson 

skriver att man inte kan bortse från den kultur som är meningsfull för elever utan istället 

bör man använda sig av populärkulturen i undervisningen (Persson 2000, s. 16). Fast 

menar att genom att ta in barnens intressen så gynnar det barns lärande och deras sociala 

samspel (Fast 2007, s. 124, 126). Hon tar även upp att barnen delar erfarenheter och 

kunskaper kring populärkulturella inslag och att de själva sätter värde på det i mötet med 

sina kamrater (Fast 2007, s. 124, 126). Marsh och Arthur anser att barns intresse för 

populärkultur leder till lust och engagemang hos dem, att de blir mer nyfikna på skrivande 

och läsande genom populärkulturen (Marsh 2005, s. 21-38, Arthur 2005, s. 124, s. 131-

135). Rönnberg menar att det är viktigt som vuxen att sätta sig in i och hänga med i det 

som intresserar barnen. Gör man det så har man möjligheter att kunna dra användning av 

deras intressen till att också fundera kring om saker och ting skulle kunna vara på ett annat 

sätt. Man kan leda barnens funderingar på nya spännande spår om man har tillräckliga 

kunskaper om figurerna som barnen är intresserade av (Rönnberg 1997, s. 257-258). 

 

Förskollärarna vill gärna arbeta med ett normkritiskt perspektiv där barnen får reflektera 

kring karaktärer och problematisera dem. Karaktärer som till exempel är stereotypa och 

våldsamma. Dessa tankar överensstämmer med Änggård, Vasquez och Arthur som alla 

skriver om critical literacy (Änggård 2005, Vasquez 2005, Arthur 2005). De menar att 

genom att använda sig av critical literacy så kan man hjälpa barnen att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till populärkulturen. Detta är något som Persson också skriver om, att 

lärare behöver hitta produktiva sätt att hantera populärkulturen istället för att möta den med 

misstro (Persson 2000). 

 

Änggård skriver om skolkommitténs betänkande där man som pedagog uppmanas till att se 

på mediekulturen som en berikande del i barn och ungdomars liv där de även ska ges 

möjligheter till att lära sig att kritiskt granska och använda sig av populärkulturen 

(Änggård 2005, s. 206). Vi har reflekterat över att om man ska arbeta utifrån ett 

normkritiskt perspektiv så behövs tid för reflektion tillsammans med kollegorna. Vi 

behöver diskutera med varandra i arbetslaget för att hitta sätt att hantera populärkulturen 

på. Det är också något som förskollärarna tog upp i intervjuerna. Förskollärarna upplever 

att de inte har något gemensamt förhållningssätt till populärkultur på deras respektive 
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arbetsplatser. De har inte diskuterat detta med sina kollegor vilket gör att de förhåller sig 

olika till populärkulturen i verksamheten. Detta upplever de som ett hinder i arbetet med 

populärkultur.  

 

Att barnen tar med sig leksaker till förskolan är något som förskollärarna tycker är ett 

problem. De menar att de kan användas som ett maktmedel för att skapa status, att de 

skapar avundsjuka, kan gå sönder, det kan bli konflikter runt dem och det är inte alla 

familjer som har ekonomi för att skaffa dessa leksaker. Förskollärarna har därför 

leksaksförbud på sina respektive förskolor. Detta är något som Fast belyser i sin studie där 

lärarna ser på populärkultur som ett problem och nämner liknande tankar kring leksaker. 

Lärarna ser att leksaker skapar ojämlikhet när vissa har råd med nya saker och andra inte. 

De vill inte ta ansvar för konflikter kring leksaker eller att de kommer bort eller går sönder 

(Fast 2007, s. 183-185). I kontrast till förskollärarnas dilemma i vår studie kring leksaker 

så säger Marsh att leksaker med kopplingar till populärkultur är meningsfulla för barnen 

och kan skapa större motivation till lärande. Hon ser också att leksaker från 

populärkulturen har stor betydelse i barnens identitetsskapande (Marsh 2005, s. 21-38). 

Fast menar att leksaker skapar möjligheter till dialog mellan pedagog och barn (Fast 2007, 

s. 187-188). Även Rönnberg har liknande tankar som Marsh och Fast. Hon menar att det 

kan vara betydelsefullt att barnen får ta med leksaker till förskolan. Barnen kan bearbeta 

sin vardag med hjälp av figurer från leksaksvärlden. Barnet kan känna att det får ett slags 

skydd eller att ett aktuellt tillstånd hos barnet kan göra att de egenskaper mediehjälten har 

känns som lämpligt att prova på för att klara av tillvaron. Barnen kan berätta saker för oss 

genom leksakerna. Leksakerna kan ses som om att ha en beskyddare i fantasin bredvid sig, 

de inbjuder till att ha roligt och kan vara ett sätt att söka kontakt. De kan också kompensera 

vanmaktskänslor, hjälpa till att bli av med rädsla och få stopp på konflikter (Rönnberg 

1997, s. 256-257). Vi kan som blivande förskollärare känna igen oss i våra 

intervjupersoners tankar kring leksaker i förskolan, då vi själva har upplevt de svårigheter 

med medhavda leksaker som de beskriver.  

 

Vi har reflekterat över att man skulle kunna köpa in populärkulturella leksaker till sin 

verksamhet utifrån barnens intressen. Då kan alla barn få tillgång till dem på samma 

villkor. Arthur ger ett exempel på när pedagoger valde att köpa in Pokemon kort eftersom 

de märkte att barnen var intresserade av det och de vill uppmuntra barnens intresse. 

Resultatet av detta blev att barnen blev mer aktiva och nyfikna på att skapa, skriva och läsa 
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(Arthur 2005, s. 124, s. 131-135). Rönnberg menar att det finns en vinst med att barnen får 

ta med egna leksaker (Rönnberg 1997, s. 256-257). Det ser vi också som en viktig aspekt 

ur ett barnperspektiv. Men samtidigt så tänker vi att kanske det är så att förskolan ska vara 

en frizon från medhavda leksaker för att underlätta för både barn och pedagoger. 
 

Vi tolkar det som om att en del i tveksamheten hos förskollärarna om populärkulturens 

vara eller icke vara i förskolan skulle kunna bero på att de är påverkade av samhällets 

värderingar och syn på populärkulturen som den sämre kulturen. Det är något som 

Sparrman belyser. Hon skriver att när man talar om barns populärkultur så benämns den 

ofta som den sämre kulturen. Hon menar att samhällets värderingar om vad som anses vara 

bra och dålig kultur påverkar människors uppfattningar (Sparrman 2002, s. 11-13). Fast 

berättar om liknande tankar där hon har sett hur pedagoger väljer att kompensera för den 

populärkultur som barnen tar del av genom att erbjuda den kultur som man som pedagog 

anser är bättre. Fast nämner till exempel “fem myror är fler än fyra elefanter” som kultur 

som pedagoger ser som bra kultur (Fast 2007, s. 168, 186).  

 

Flera av förskollärarna nämner också den makt som de har i kontexten kring barnens 

intressen. De menar att det är de som har makten och i slutändan är det de som bestämmer 

vad som väljs att fokusera på i verksamheten och vad som väljs att inte anamma av barnens 

intressen. Detta ser de också som en fara då det lätt kan bli att de vuxna bestämmer vilket 

som ska vara barnens kultur istället för att fokusera på idéerna som barnen kommer med. 

Rönnberg skriver om makten som vi vuxna, föräldrar, lärare har och hur barn ses som “ett 

tredje kön” längst ned i hierarkin när det handlar om att själva kunna påverka och välja vad 

som är intressant för dem (Rönnberg 2006). Detta upplever förskollärarna i vår studie 

också. De menar att det är de som till sist väljer vilken kultur som ska fokuseras på istället 

för att ta in det som barnen visar intresse för. Vi tänker att det är viktigt i vårt yrke som 

förskollärare att reflektera över vilken makt vi har över att kunna bestämma vilken plats 

som populärkulturen får ha i förskolan. Trots den ambivalens som man kan känna så är det 

viktigt att vi tar barnens perspektiv på allvar och tar tillvara på deras intressen. 

 

Marsh menar att barns användande av populärkultur i form av olika medier och material 

har stor betydelse för barn i deras identitetsskapande (Marsh 2005, s. 21-38). 

Förskollärarna i studien tar också upp mediers betydelse då de säger att de använder sig av 

olika medier beroende på vad barnen visar intresse för. De upplever att barnen har ett stort 
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intresse för iPads och att de anser att iPads kan underlätta och stimulera till lärande. Vi har 

reflekterat över och anser att iPads är ett lämpligt redskap som man kan använda i arbetet 

med populärkultur på många sätt. Att låta barnen få möta olika typer av informations- och 

kommunikationsteknik redan i tidig ålder i förskolan, dessutom ihop med ett ämne som 

intresserar dem, kan gynna deras användning av denna typ av teknik längre upp i 

skolåldern. 

 

Slutligen så har vi genom att undersöka förskollärares livsvärldar fått en ökad förståelse för 

att det är betydelsefullt för oss som förskollärare att vara insatta i och ha kunskap om den 

populärkultur som barnen visar intresse för. Det är också viktigt att vi har kunskap om hur 

man skulle kunna arbeta med den tillsammans med barnen. Har vi kunskapen så tror vi att 

det är lättare att se möjligheterna istället för hindren med populärkultur i förskolan. Vi 

tänker att som förskollärare är det en vinst att vara insatt i barnens populärkultur. Det kan 

inbjuda till dialoger mellan pedagog och barn. Detta är något som Fast beskriver som ”ett 

tredje rum” där barn och pedagog kan mötas i samtal kring barns intressen och där barnens 

erfarenheter och kunskaper tas till vara (Fast 2007, s. 187-188).  

 

7.3	  Metoddiskussion	  

7.3.1	  Fenomenologi	  som	  teoretisk	  utgångspunkt	  

Fenomenologin är en omfattande filosofisk teori med många olika variationer (Bengtsson 

2015, s. 11). Den är därför alldeles för stor att ta till sig och sätta sig in i vid skrivandet av 

en c-uppsats. De delar som har inspirerat oss och som vi finner relevanta för vår studie är 

begreppen livsvärld, essens och meningsskapande.  

 

7.3.2	  Förförståelse	  för	  ämnet	  

Inom fenomenologin är det viktigt som forskare att eftersträva att endast beskriva 

fenomenet som det visar sig och sätta sin egen förförståelse inom parantes (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 28). Vi har diskuterat med varandra om att vi har förkunskaper om 

populärkultur och att det kan påverka studien både vid intervjusituationerna och när vi 

analyserar resultatet. Vi känner båda att det är en omöjlighet att sätta sina förkunskaper och 

sin förförståelse om och hur vi upplever populärkultur i förskolan åt sidan under studiens 

gång. Vi har mött populärkulturen samt diskuterat den med barn, föräldrar och andra 
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pedagoger i förskoleverksamheten då vi har arbetat i den verksamheten under många års 

tid. Vi hör ofta pedagoger diskutera sina olika åsikter och ståndpunkter om den 

populärkultur som barnen visar intresse för vilket påverkar oss. Vi har också skaffat oss ny 

kunskap om populärkultur i samband med litteraturgenomgången av tidigare forskning i 

ämnet. Detta har gett oss en viss förförståelse av fenomenet populärkultur. Vi är medvetna 

om att vår förförståelse är ett hinder och att vi inte kan göra oss av med den. Det vi kan 

göra är att sträva efter att sätta den inom parantes. Under arbetets gång har vi reflekterat 

och påmint varandra om detta för att försöka sätta vår förförståelse åt sidan vilket är viktigt 

ur ett fenomenologiskt synsätt. Ett exempel på hur vi har försökt att hålla vår förförståelse 

utanför studien är i sista steget i vår analysmetod. Där gick vi tillbaka och kontrollerade så 

att de meningsbärande enheter som vi fått fram stämde överens med det transkriberade 

materialet för att se att vår tolkning varit korrekt. Att vår förförståelse inte tagit över under 

analysens gång. 

 

7.3.3	  Halvstrukturerad	  livsvärldsintervju	  

En viktig aspekt att tänka på vid halvstrukturerade livsvärldsintervjuer är att forskarens 

beteende både utifrån hur denne uttrycker sig rent verbalt och kroppsligt kan påverka 

intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 182-183). Det finns en risk att 

intervjupersonerna under våra intervjuer påverkats att svara på ett visst sätt då de kanske 

uppfattat det som om vi var ute efter vissa svar. Det kan också finnas en risk att 

intervjupersonerna blivit nervösa i situationen och att detta påverkat hur de svarat på 

intervjufrågorna. Vi tror inte detta påverkat vårt resultat i någon större utsträckning men vi 

tycker ändå att det är viktigt att belysa denna problematik. I övrigt vad det gäller 

intervjuerna så anser vi att de gav oss en riklig empiri som har varit användbar i vår studie. 

 

7.4	  Vidare	  forskning	  

Under arbetets gång så har vi diskuterat andra undersökningar som skulle vara intressanta 

att göra som en förlängning på vår studie. Vi tycker att det skulle vara intressant att titta på 

populärkultur ur barnens perspektiv. Upplever de att de får ta med sitt intresse för 

populärkultur in i förskolans verksamhet? Det skulle vara intressant att intervjua barn om 

detta och även göra observationer på hur barnen använder sig av populärkulturen i 

förskolans verksamhet. Det skulle också vara intressant att göra en fältstudie där man 

observerar pedagoger för att se hur de tar sig an populärkulturen i förskolans verksamhet. 
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9. Bilagor 
9.1	  Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  

Intervjuguide: 

Bakgrund- och uppvärmningsfrågor: 

1. Vad heter du? 

2. Ålder? 

3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

4. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

5. När och var gick du ut förskollärarutbildningen? 

Tema 1: Uppfattning om populärkultur 

Forskningsfråga: Hur uppfattar förskollärare begreppet populärkultur? 

• Kan du berätta om vad du har för uppfattning om begreppet populärkultur? Vad 

innebär det för dig?  

• Kan du se att barnen spontant använder sig av populärkultur i lekar? Eller i andra 

aktiviteter eller situationer? Berätta om lekarna. 

• Berätta om vilken sorts populärkultur som barnen är intresserade av just nu? 

Tema 2: Användning av populärkultur 

Forskningsfråga: Hur upplever förskollärare att de kan använda populärkulturen i 

förskolans verksamhet? 

• Vilka slags medier finns att tillgå för barnen på er förskola? Hur får de använda sig 

av dessa? 

• Kan du berätta om hur ni arbetar med populärkultur i er pedagogiska verksamhet? 

Om ni inte gör det, varför? 

• Anser du att det finns möjligheter till lärande genom användande av populärkultur i 

verksamheten? Om ja, vad tycker du att barnen kan lära sig? 

• Har du någon uppfattning om hur man skulle kunna arbeta med populärkultur i 

förskolan? Berätta. 

• Hur tänker du att ni skulle kunna väva in läroplanen i arbetet med populärkultur?  

Tema 3: Populärkulturen som hinder eller möjlighet 

Forskningsfråga: Vilka hinder eller möjligheter ser förskollärare med att använda 

populärkultur i förskoleverksamheten? 

 



45 
 

• Får barnen ta med sig populärkultur till förskolan? Finns det vissa saker som är 

tillåtna och andra som inte är tillåtna, varför/ varför inte? 

• Ser du några fördelar/ nackdelar med populärkultur i barns vardag på förskolan? 

• Kan du berätta om din förskolas förhållningssätt/synsätt på populärkulturen? Hur är 

ditt synsätt/förhållningssätt? 

• Anser du att populärkulturen bör ha en plats i förskolans verksamhet? Varför? 

Varför inte? 

Avslutande fråga: 

• Har du något mer som du vill berätta, tillägga om populärkultur? 
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9.2	  Bilaga	  2.	  Missivbrev	  

 

Stockholm den 1/10-15 

  

Hej! 

 

Vi är två studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en 

mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om populärkultur. Syftet är att undersöka hur 

pedagoger ser på populärkultur och populärkulturens plats i förskolan. Vi kommer att 

använda oss av en fenomenologisk ansats vilket innebär att vi vill höra vilka upplevelser 

och uppfattningar förskollärare har av populärkultur. Vi är inte ute efter några ”rätta” svar. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet någon gång 

under perioden 9/10-15 – 16/10-15 på en tid som passar er för att genomföra intervjuer. Vi 

skulle då vilja intervjua förskollärare, en och en, för att ta reda på hur de ser på 

populärkultur i förskolan. Vi kommer att anteckna för att dokumentera intervjuerna men vi 

vill också göra en ljudinspelning av intervjun om intervjupersonerna ger tillåtelse till detta. 

Varje intervju tar ca 30 min. Vi kommer att vara med båda två vid intervjuerna. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar 
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Carolina Josephsson och Gerd Larsson 

Kontaktuppgifter: 

Carolina Josephsson e-post: xxx 

Gerd Larsson e-post: xxx 

Handledare: Linda Murstedt 
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Tele: 08 – 608 46 79 
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