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SYFTE Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärarnas inställning ser ut 
till populärkulturen som fenomen i förskolan och i vilken utsträckning samt på 
vilket sätt populärkulturen används av förskollärarna i verksamheten. Syftet är 
dessutom att undersöka om det finns något samband mellan inställningen och 
användandet.   
 

METOD Undersökningen bygger på en kvantitativ forskningsmetod och är gjord genom 
en enkätstudie. Totalt åtta stycken olika förskolor i Mellansverige har deltagit i 
studien. Av de totalt 51 stycken medverkande i enkätundersökningen angav 41 
stycken sig för att vara förskollärare. 
 

RESULTAT Likt tidigare forskning visar vår undersökning att populärkulturen är en del av 
barnens vardag och att det framförallt kommer i uttryck genom barnens fria lek. 
Till skillnad från tidigare forskning visar vår undersökning att förskollärare är 
mer positiva och benägna till att använda populärkulturen medvetet i förskolan. 
Undersökningen visar också att förskollärare som använder populärkulturen 
gör det framför det egna intresset på grund av vetskap om populärkulturens 
påverkan på barns utveckling och lärande. Studien visar att det finns ett 
samband mellan förskollärares inställning till och användande av 
populärkulturen i förskolan då fler har en positiv bild av populärkulturen i 
förskolan och dess inverkan på barns utveckling och lärande bland de som 
medvetet använder populärkulturen än de som inte använder ämnet.  
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1.0 Inledning 
Samtliga förskolor i Sverige ska grunda sin pedagogik i den värdegrund och de 
riktlinjer som Läroplanen för förskolan ger uttryck för (Skolverket, 2014). Uppdraget 
är att lägga grunden för ett livslångt lärande där verksamheten ska kännetecknas av 
ett medvetet brukande av barnens lek. Den dagliga verksamheten ska dessutom 
utformas genom demokratiska principer där bland annat hänsyn tas till alla 
människors lika värde. En annan sådan riktlinje handlar även om att varje barn har 
rätt att få vara delaktiga i verksamhetens utformning (Utbildningsdepartementet, 
2010). I Läroplanen definieras även barns lärande och utveckling som lustfyllt om det 
får utgå från barnens egna erfarenheter och intressen. Denna föreställning går i linje 
med sociokulturella teorier om lärande och utveckling, vilka menar att lärande är 
mest gynnsamt om det utgår från individens tidigare erfarenheter (Strandberg, 
2006).  
       Några som betonar vikten av att utgå från barnens intressen och erfarenheter i 
utformandet av den pedagogiska verksamheten är författarna till boken Barns 
lärande – fokus i kvalitetsarbetet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009).  Enligt 
författarna uppnår man som förskollärare den ideala förskolepedagogiken när man 
tar upp barnens lek i de teman man arbetar med och när barnen i sin tur använder 
det innehåll man arbetar med i sin lek. På så sätt menar författarna att förskolan blir 
”en arena för lek och lärande!” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Detta går 
även i linje med Läroplanens intentioner som bland annat uttrycks i följande 
formulering:  
 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 
av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7) 

 
Trots Läroplanens intentioner finns det forskning som visar hur barn bygger upp en 
egen ”tredje värld” av lek mellan hem och förskola på grund av deras intresse för 
populärkulturella fenomen eftersom populärkulturen inte tycks ha någon given plats 
i förskolans pedagogiska verksamhet (Fast, 2007; Shegar & Weninger, 2010; Levy, 
2008). Med populärkulturella fenomen avses här figurer som är uppskattade av 
många och som kan komma till uttryck i teveserier, biofilmer, spel, reklamer osv. 
(Lindgren, 2009). Internationell forskning pekar dessutom på att populärkulturen 
inte fått något stort genomslag i utbildningssammanhang (Shegar & Weninger, 2010; 
Persson, 2009). På liknande sätt visar Fasts (2007) undersökning Sju barn lär sig 
läsa och skriva att lärarna runt de sju barnen till större delen också ställer sig 
ogillande till att använda populärkulturen i förskolan. Å andra sidan menar 
sociologen Thomas att inställningen inte är beroende av användandet eller 
avståndstaganden till ett fenomen (Egidius, 2008). Det handlar snarare om hur 
människor uppfattar populärkulturen och sin möjlighet till att kunna påverka 
fenomenet. 
       Samtidig finns det forskning som visar att populärkulturen på ett lustfyllt sätt kan 
hjälpa barn att omedvetet göra stora framsteg i deras utveckling och lärande 
(Persson, 2000). Shegar och Weninger (2010) drar det till och med så långt att de vill 
mena att populärkultur många gånger är barns enda kulturella kapital. Med andra 
ord bör denna så kallade ”tredje världen”, dvs. leken och barnens intresse för 
populärkulturella fenomen, ses som ett viktigt lärandetillfälle i förskolan. Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2009) menar dock att all lek inte är positiv för 
utvecklingen och lärandet, speciellt inte den som skiljer sig från verksamhetens 
övriga innehåll, då man sällan kan veta om det strävar mot Läroplanens 
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grundläggande värden och riktlinjer. Flera forskare och författare menar att 
populärkulturen, och även leken, inte är helt fri från normer och många gånger inte 
överensstämmer med Läroplanens grundläggande värden och riktlinjer (Lindgren, 
2009, Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med följande examensarbete är att undersöka hur förskollärare möter barns 
intresse för populärkultur samt även kartlägga om användandet, likt tidigare 
forskning inte fått något större genomslag i utbildningssammanhang. Vi vill också ta 
reda på hur inställningen till populärkulturens existens i förskolan bland 
förskollärare ser ut för att vidare kunna undersöka om det finns något samband 
mellan inställningen till och användandet av populärkulturen i förskolan. Vi har 
därför formulerat följande tre forskningsfrågor: 
 

• I vilken utsträckning samt på vilket sätt används populärkultur i förskolans 
verksamhet? 

 
• Vilken inställning har förskollärare till populärkulturens plats i förskolan?  

 
• Finns det ett samband mellan förskollärares inställning och hur 

populärkulturen används i förskolans verksamhet? 
 
1.2 Uppsatsens disposition 
Här presenteras en kort beskrivning av studiens disponering och dess rubriker som 
den omges av. Inledande i uppsatsen presenteras de centrala begreppen för studien, 
så du som läsare kan sättas in i de teorier studien utgår ifrån. Följt av avsnittet 
teoretisk bakgrund ges läsaren ett ytterligare djup i de teorier och den tidigare 
forskning som format studiens problemställning.  
     Därefter följer stycket metod som presenterar studiens forskningsstrategi, 
datainsamlingsmetod samt analysmetod. Avsnittet rymmer också urvalet för studien 
samt en konstruktiv metoddiskussion. Därefter presenteras studiens resultat som 
följs åt av ett diskussionsavsnitt där resultatet diskuteras för att ge svar på studiens 
frågeställning. I diskussionen ges även förslag för fortsatt forskning och 
avslutningsvis presenteras studiens slutsats med avseende för vår framtida yrkesroll 
som förskollärare. 
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2.0 Centrala begrepp 
2.1 Populärkultur 
Populärkulturen som ord är ett svårdefinierat begrepp (Lindgren, 2009). 
Nationalencyklopedin beskriver att ordet är ”ett vagt begrepp som används i flera 
betydelser” (n.d.). I detta arbete operanationalisera begreppet utifrån Perssons 
(2000) och Lindgrens (2009) beskrivning av populärkultur som någonting som är 
”uppskattat och omtyckt av många människor”. De menar att populärkultur är en del 
av kulturen som sätter sin prägel i många människors vardag genom inslag från olika 
medier såsom tv, reklam, radio, internet, kläder, spel etc. och att den på så vis kan ge 
ett gott inflytande till motivation och lusten till lärande. En annan författare, 
Rönnberg (2003) menar att begreppet populärkultur är viktigt på så sätt att den kan 
vara en bro mellan förskola och hem och kan därmed ge barnen en trygghet inom 
förskolans väggar. En djupare beskrivning finns under rubriken ”3.1 Populärkultur”. 
 
2.2 Inställning  
Vi vill i detta arbete i likhet med Nationalencyklopedin (n.d.) och Egidius (2008), 
likställa inställning med begreppen attityd och förhållningssätt. Genom att beskriva 
begreppet attityd utifrån modern psykologi och inte efter Charles Darwins 1800-tals 
beskrivning som beskrev attityd som människor och djurs yttre kroppsställning för 
att visa inställningen till något (Egidius, 2008).  Sociologen William Isaac Thomas 
som varit med och format modern psykologi beskriver däremot att attityder och 
inställningar bildas i socialt samspel. Thomas menar att människors uppfattning 
påverkar hur vi väljer att förhålla oss till, populärkulturen i detta fall, enligt de olika 
samhällsnormer som finns. Egidius (2008) redogör dessutom att Thomas ansåg att 
det gäller att undersöka hur människor uppfattar sin situation och hur de visar sig 
vara ställda till den. Det är med denna syn på begreppet inställning vi formulerat vår 
undersökning. 
 
2.3 Lustfyllt lärande 
Svenska akademien (n.d.) beskriver att lust är en begäran, en känsla av glädje eller ett 
nöje för individen. Även Nationalencyklopedin (n.d.) beskriver detta, men lägger till 
att ordet lust även är något man önskar pröva som skulle skänka en känsla av nöje 
eller tillfredsställelse för. Begreppet lärande beskrivs i nationalencyklopedin (n.d.) att 
vara när man förmedlar eller tar emot kunskaper och/eller färdigheter till något eller 
någon så att en del av kompetensen tas emot.  
       Lustfyllt lärande kan med andra ord ses på två sätt (Säljö, 2000). Å ena sidan som 
något som skänker lust och glädje, en vilja av att delta i en lek/aktivitet. Å andra 
sidan beskriver Säljö (2000) att det lustfyllda lärandet även kan vara något som 
skänker glädje och nöje efter att en lek/aktivitet gjorts. Det är även utifrån denna 
definition som vi valt att utgå ifrån i vårt arbete, då även läroplanen för förskolan 
lämnar denna tolkningsfrihet till förskollärare.  

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation… 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6). 
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3.0 Teoretisk bakgrund 
3.1 Populärkultur 
Begreppet populärkultur är ett brett och komplext begrepp (Persson, 2000; 
Lindgren, 2009). Vilket Persson (2000) sammanfattar väl på följande vis: 
”Populärkulturen har många ansikten och uppträder i många oväntade former”. 
Lindgren (2009) beskriver begreppet som oproblematiskt, då det sammanfattar 
något som är populärt för folket och något som riktar sig mot alla människor i största 
allmänhet. Vilket enligt Lindgren (2009) innebär att de flesta i dagens vardagsliv kan 
peka ut populärkulturella fenomen i form av teveserier, biofilmer, spel, reklamer, 
tryck på kläder med mera. Persson (2000) menar utöver Lindgrens (2009) 
beskrivning att begreppet dessutom är omtvistat, irrationellt och laddat. Detta 
eftersom ordet populär både kan ha positiva och negativa innehåll och det beror med 
största sannolikhet på vem det är som använder det, var det används och när det 
används.  
       Båda författarna, Persson (2000) och Lindgren (2009), menar att begreppet 
populärkultur ofta förknippas ihop med masskultur och massmedia. Där kulturen 
anpassats för masskonsumtion och som Persson (2000) menar är sammankopplat 
med det moderna samhället. Persson (2000) anser även att populärkulturen bidrar 
med panikartade reaktioner, bland annat eftersom många tycks uppfatta 
populärkulturen att enbart handla om våld i dataspel och internetanvändandet. Detta 
gör att debattörerna sprider rädsla och okunnighet istället för information och tar 
ansvar (Persson, 2000). 
       Oavsett utseende och form så sammanfattar Lindgren (2009) populärkulturens 
gemensamma drag i fyra punkter; kommersiellt, lättillgängligt, lättförståeligt samt 
folkligt. Å andra sidan menar Persson (2000) dessutom att populärkulturen kan vara 
mer än bara nöje och underhållning. Författaren menar att för vissa så är 
populärkulturen dessutom med och aktivt formar värderingar och budskap till 
användarna. Att populärkultur väcker känslor är det ingen fråga om (Persson, 2000; 
Lindgren, 2009). 
 
3.2 Populärkultur och barns lärande 
Genom den populärkulturella definitionen ovan som vi valt att utgå ifrån kan man se 
hur viktigt detta ämne är inom förskolans väggar. Detta eftersom mycket av det som 
populärkulturen riktar sig mot når barnen, deras intresse och även erfarenhetsvärld. 
Å andra sidan kan man se på teorin om det normerande i populärkulturen på flera 
olika sätt. Ett sätt är ideologikritiken som är intresserade av att analysera vad de olika 
populärkulturella fenomenen sänder ut för normer och signaler (Persson, 2000). 
Detta förhållningssätt är enligt författaren Persson (2000) inte vanligt 
förekommande i förskolan utan motsatsen till ideologikritiken är 
erfarenhetspedagogiken. 
       Inom erfarenhetspedagogiken finns ett perspektiv på hur man kan bemöta barns 
tidigare erfarenheter. Det är genom att se erfarenheterna som en hjälpreda eller som 
Persson (2000) kallar det ”inlärningsmorot” för att få barnen mer intresserade av 
ämnesspecifik färdighetsträning. Detta arbetssätt är tematiskt och rekommenderas 
dessutom av Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Läroplan 
menar att barnen på så sätt får ett mångsidigt och sammanhängande lärande om 
arbetssättet är tematiskt. Man kan genom detta arbetssätt ta hjälp av, som Lindgren 
(2009) skriver, det som just nu är populärt för barnen, populärkulturella fenomen 
såsom tv, filmer, spel med mera. Där får de tidigare erfarenheterna och intressena stå 
som tema för att utforska och utveckla kunskap inom andra områden. 
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       Flera forskare presenterar hur populärkultur kan främja utvecklingen inom 
specifika ämnesområden för barn i förskolan (Shegar & Weninger, 2010; Orellana, 
1994; Fast, 2007). De tre studier som följer nedan handlar alla om populärkulturen 
som ett pedagogiskt hjälpmedel inom förskolans verksamhet. Shegars och Weningers 
(2010) studie är gjord med longitudinell design där forskarna följde barn i 
förskoleåldern under en längre tid och fick en djupare förståelse för hur intresset för 
populärkulturen ökade barnens läs- och skrivförmåga. Deras forskning visar hur 
barnens genuina intresse för olika populärkulturella karaktärer fick barnen att 
omedvetet och ofta informellt utveckla sin skriv- och läsförmåga. Denna forskning 
visar även på hur omedvetna de flesta lärare kan vara om elevers engagemang 
gentemot populärkulturen och hur populärkulturen kan bidra till ett ökat intresse för 
att fortsätta lära. Shegar och Weninger menar att man kan använda populärkulturen 
som en gemensam plattform att utgå ifrån i lärandet. På så vis menar de att 
motivationen kan bli starkare för utvecklingen och lärandet hos barnen. 
       Orellanas (1994) studie gjord på barn i tvåspråkiga familjer visar att barnen i sin 
egen lek, fri från vuxna, brukar sitt minoritetsspråk när de leker superhjältar hellre 
än språket de talar flytande. Även Fasts (2007) studie visar att barnen i hög grad på 
egen hand engagerar sig i språk och skriftutvecklingen genom populärkulturella 
fenomen. Bland annat genom att skriva av ord ur böcker och reklamblad till 
önskelistor, läser skyltar och tittar i böcker. Shegars och Weningers (2010), Fasts 
(2007) och Orellanas (1994) studier bekräftar Levys (2008) resultat som funnit att 
barn i förskoleåldern med hjälp av populärkulturella fenomen skapar en egen 
”tredjevärld” mellan förskolan och hemmet. Fast (2007, s. 180) beskriver att den 
glädje populärkulturen ger barnen är gränslös och svår att skildra men ”jämför med 
den känslan som kan infinna sig när man läser en bok och helt och hållet glömmer sin 
omgivning”. Fast (2007) fortsätter beskriva att gränsen för vad som kan läras med 
hjälp av sina leksaker inte finns. Hon menar för att ett resultatrikt lärande ska ske 
krävs det också att lärandet för stunden sker i ett utvecklande och meningsfullt 
samband, där lusten, glädjen och intresset hos barnen för populärkulturen kan vara 
en av drivkrafterna. Även Rönnberg (2009) menar att genom att väva samman det 
som intresserar barnen med vardagssituationer kan ge en motivation och 
introduktion för barnen till bland annat den mystiska världen inom bokstäver och 
siffror.  
 
3.3 Populärkulturens plats i förskolan 
Även om det finns forskning som visar hur populärkulturen kan bidra till att barn gör 
stora framsteg i deras utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt, visar också forskning 
att populärkulturen inte fått något stort genomslag i förskolan ännu (Shegar & 
Weninger, 2010, Persson, 2000). Även Fasts (2007) studie som följer sju stycken 
barn under tre år visar att majoriteten av de möten barnen har med förskollärare och 
lärare under dessa år ställer sig avståndstagande mot populärkulturella fenomen. 
Shegar och Weninger (2010) menar att skälet till detta hänger helt och hållet på 
lärarens inställning. Vanligaste skälet enligt forskarna är att populärkulturen har ett 
mindre värde än finkulturella fenomen för förskollärarna. Fast (2007) lyfter även 
fram detta då lärare känner ett ansvar till att barnen får ta del av finkulturen då 
populärkulturen har en så stor plats i hemmen. En av respondenterna uttrycker sig 
uppgivet ”Vi hamnar nog där en dag, att vi måste ha en dator” (Fast, 2007, s. 186). 
       Fast (2007) lyfter även fram tre andra skäl för populärkulturens ickeexistens i 
förskolan. Det första är okunskap och exkludering där forskningen visar att 
förskollärare känner att de inte är insatta och därför undviker att ta hjälp av 
populärkulturen i förskolan. Det andra är förskollärare som med sin bristande 
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kunskap om aktuell populärkultur anser att barnens kunskap i ämnet bidrar till ett 
brott mot traditionell undervisning. Vilket i detta fall innebär att barnen bär på mer 
kunskaper om ämnet populärkultur än vad pedagogerna gör. Fasts (2007, s. 185) 
undersökning visar att samtliga avståndstaganden är på grund av 
”trosföreställningar, känslor och fördomar snarare än välgrundade argument”. Då det 
tredje skälet är just att förskollärarna anser att det är för mycket våld och stereotypa 
könsroller (Fast, 2007, Shegar; Weninger, 2010). Där en del av förskollärarna ser 
konsumenterna, barnen i detta fall, som passiva mottagare till de värden och normer 
som sänds ut genom populärkulturen och anser därför att förskolan ska vara en plats 
fri från detta (Persson, 2000, s. 17).  
       Å andra sidan tar populärkulturen en stor plats i förskolan enligt forskning, men 
genom den tidigare nämnda ”tredje världen” eller även så kallade fria leken (Fast, 
2007; Orellana, 1994; Levy, 2008). I Fasts (2007) forskning görs det tydligt genom 
dels bilder men även text, hur barnen själva återskapar populärkulturen. Även Dyson 
(1997) lyfter fram hur barnen skapar en egen kultur av populärkulturella fenomen. I 
den kulturen menar författaren att kunskaperna har en betydande roll för 
möjligheterna att få delta i kulturen, leken. Vilket även Shegar och Weningers (2010) 
observationer av barnens lek visar då barnen skapar regler i leken utifrån de 
populärkulturella fenomenens egenskaper. Fasts (2007) studie lyfter även fram hur 
barn av dagens konsumtionssamhälle påverkas av reklam och skapar normer för vad 
som är ”rätt” och ”fel” vad gäller lekar respektive leksaker. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) menar att detta är bidragande till att leken inte alltid är positiv. 
Framförallt då lärare nästan alltid skiljer på lek och lärande, där leken oftast äger 
rum utan vuxna. Både Rönnberg (2003) och Fast (2010) menar att ett 
förhållningssätt bland förskollärare som tar avstånd till att möta barns intresse för 
populärkulturen också kan ses som medskapare av barnen som en passiv publik. Då 
populärkulturen lämnas fritt åt barnen att själva tolka dess värderingar och omsätta 
dem som givna normer (Fast, 2010; Rönnberg, 2003). 
       Williams (2006) lyfter fram att all samverkan och samlärande i förskolan är 
beroende av den vuxnes attityd. Populärkulturen kan med ”rätt” inställning vara en 
brobyggare mellan förskola och hem samt vara en port till det lustfyllda lärandet 
(Rönnberg, 2003). Att i förskolan försöka sammanföra dessa två viktiga världar, hem 
och förskola, genom den populärkulturella världen kan på sikt ge barnen en ”vi-
känsla” och minska den samhälleliga klyftan som finns. Genom att ha en god relation 
mellan förskola och hem samt att barnen känner att relationen till de vuxna är 
positiv, kan det stärka barnens självkänsla (Rönnberg, 2003). Rönnberg (2003) 
föreslår att förskolan utgår från det kulturella kapital barnen själva har skapat för att 
bygga relationen. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) är inne på samma spår 
och menar att den optimala pedagogiken i förskolan förenar både lek och lärande. 
Något som återspeglas genom att förskolans arbete ges i uttryck i leken och leken 
ligger som grund för avdelningens teman och arbeten. 
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3.4 Läroplanen för förskolan 
Förskolans huvudsakliga syfte är att komplettera hemmen för att göra det möjligt så 
varje barn utvecklas rikt och mångsidigt på bästa sätt, genom en pedagogik där 
omsorg och lärande bildar en helhet (Utbildningsdepartementet, 2010). 
Verksamheten ska dessutom utformas genom demokratiska principer och ska ta 
hänsyn till alla människors likavärde för att samtidigt sträva mot målen som innebär 
att varje barn ska utveckla denna förståelse. Lärandet ses i läroplanen med andra ord 
som något som sker i samspel med andra människor.  
              Skolverket (2013, 22 januari) beskriver att den bästa utbildningsformen är 
den som ses som evidensbaserad, vilket i utbildningssammanhang och av Skolverket 
innebär att man ställer sig frågan ”Vad fungerar för vem och i vilket sammanhang”. 
Detta speglas tydligt i Läroplanen för förskolan som beskriver hur verksamheten ska 
anpassas till varje enskilt barn så ”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger 
att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). Detta ska enligt svensk skollag 
(Regeringskansliet, 2010 kap1 § 5) grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Skolverket (2013, 22 januari) beskriver att vetenskapliggrund kräver att verksamma 
pedagoger tar del av aktuell forskning och att erfarenheter som prövats under en 
längre tid, ska ha granskats och dokumenterats för att kunna användas som 
kunskapskällor. 
       Läroplanen definierar orden utveckling och lärande som lustfyllt för barnen när 
man tillsammans utgår från deras egen erfarenhetsvärld och intressen 
(Utbildningsdepartementet, 2010).  Genom att utforma verksamheten i förskolan 
utifrån detta så utvecklar barnen en förståelse för sin omgivning och sig själva. 
Läroplanen för förskolan uttrycker även leken som en av de viktigaste delarna för 
lustfyllt lärande om den används genom medvetenhet. För att skapa en helhet bör 
barnens olika intressen och behov komma i första hand när man utformar miljön och 
planerar verksamheten, inte bara genom att lämna utrymme för barnen att själva 
leka (Utbildningsdepartementet, 2010). Därför är det förskollärarnas ansvar att alla 
barn får ett verkligt inflytande i verksamhetens innehåll, precis som läroplanen ger 
uttryck för. Gemensamt ska detta prägla hela verksamheten i förskolan som i sin tur 
ger ett livslångt och lustfyllt lärande.  
 
3.5 Teoretisk utgångspunkt: det sociokulturella perspektivet 
Denna studie har utgått ifrån det sociokulturella perspektivet då likt tidigare 
forskning visat populärkulturen som en kulturell artefakt och att den finns i 
förskolans verksamhet även om pedagoger är medvetna om det eller inte.  
       Det sociokulturella perspektivet sammanfattar ett perspektiv på utveckling och 
lärande utifrån psykologen Lev Vygotskij som levde under 1900-talets början. I 
denna teori menar man att alla människor lär sig i sociala sammanhang (Strandberg, 
2006). Vygotskijs teorier motsatte sig dåtidens dominerande pedagogik som var av 
förmedlande form. Förmedlingspedagogikens teorier grundade sina tankar i att oftast 
vuxna eller mer kunniga skulle överföra sin kunskap till mindre icke kunniga. 
Vygotskij och det sociokulturella perspektivet ville däremot lyfta fram lärandet som 
utvecklande för alla deltagande i de sociala processerna (Strandberg, 2006). Något 
som Williams (2006) betonar som samlärande.  
       Lärandet enligt det sociokulturella är dock mer än bara det som sker mellan 
människor. Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs teori som att det är tillsammans 
med allt det kulturella man lär sig. Med kultur menas den mänskliga världen och det 
som är uppbyggd i ett socialt samhälle. Författaren skriver att han själv föredrar att 
använda ord som ”rum” och ”plats” för det kulturella (Strandberg, 2006). 
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Omgivningens material kallas inom det sociokulturella däremot för artefakter. 
Artefakterna är skapade av mänskligt handlande och påverkar vårt beteende och 
tänkande (Strandberg, 2006). Det kan vara saker som serietidningar, arbetsverktyg, 
surfplattor, övergångsställen men likaväl en mormor som en vän. Individer är 
nämligen också kultur (Strandberg, 2006). Säljö (2010) stämmer in och förklarar att 
vi likt omgivningen är återskapade och formade av tidigare kunskaper och 
färdigheter. Strandberg (2006) menar att man som människa formas av, men även 
formar, kulturen man växer upp i. Säljö (2010) tillägger att det sociokulturella 
perspektivet därmed är lärande. Med andra ord sker lärandet i samspel med såväl 
andra individer men även med och genom omgivningen.  
       Vygotskij talar också om den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006). 
Vilket innebär att hitta den absolut optimala nivån av utveckling för att fortfarande 
kunna låta den lärande känna lust och tilltro till sin egen förmåga. Vygotskij menar 
med andra ord att alla barn utvecklas i olika takt. Med det menas att till exempel barn 
imiterar någon annan, antingen en kompis eller en vuxen, i praktisk handling och på 
så sätt lär sig barnet tillsammans med den som lärt ut. Genom detta lärande gör 
barnet kunskapen till sin egen (Säljö, 2010). Det kan också innebära att en vuxen tar 
del av ett populärkulturellt fenomen genom att exempelvis observera barns lek eller 
se ett tv-program för att kunna utveckla sin kunskap i ämnet för att i sin tur sedan 
kunna utmana barnet vidare i dess upplevelser. Till skillnad från tidigare 
förmedlingsteorier kan vuxna lika väl läras av barn som barn av vuxna. 
       Strandberg (2006) beskriver läroprocesserna som två, först i yttre processer där 
man tar hjälp av artefakter, till exempel en hammare och sedan i inre där man 
utvecklar sina egna kunskaper. Viktigt för de sociokulturellas teorier är att dessa 
läroprocesser inte kan existera utan varandra. Det sociokulturella perspektivet 
beskrivs som en form av ofrivilligt medlemskap, något som man som enskild inte 
deltar i utan något man ständigt är med i tillsammans med andra (Williams, 2006). 
Genom detta perspektiv blir det därför extra viktigt att låta barnen vara delaktiga i 
skapandet av miljön på förskolan, så man tillsammans skapar lärprocesserna. Det 
resulterar enligt Strandberg (2006) i att barnen på ett medvetet sätt blir mer 
engagerade i de aktiviteter som uppstår. På så sätt utvecklar barnen en förståelse för 
sin omgivning och för sig själv, vilket även läroplan för förskolan ger uttryck för 
(Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
 
 
  



15	  

	   	   	  

4.0 Metod  
4.1 Forskningsstrategi och design 
För att kunna kartlägga förskollärares inställning till och användning av 
populärkultur i förskolan så utgår studien från en tvärsnittsdesign. Bryman (2011, s. 
84) beskriver denna forskningsdesign som den främsta för att kunna lyfta fram 
variationen i urvalsgruppen vid en viss tidpunkt. För att däremot kunna generalisera 
inställningen och användandet av populärkulturen i urvalsgruppen förskollärare 
utgår studien från en kvantitativ forskningsansats (Bryman, 2011).  
 
4.2 Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av en enkätstudie. Detta för att 
systematiskt kunna få in så många fall som möjligt för att få mer exakta distinktioner 
inom forskningsfrågan (Bryman, 2011). Enkäten konstruerade vi i två olika 
enkätformer och vi började med att forma den i pappersform med hjälp av Microsoft 
Word. Därefter förde vi över samtliga frågor och svarsalternativ identiskt in i en 
webbsurvey på www.webbenkater.se. Bryman (2011) menar att en identisk enkät i 
olika former inte bör påverka svarsresultatet.  
       Vi valde denna kombination av enkätformer på grund av frågor som rör 
respondenterna. Yrkesgruppen förskollärare bör, likt vad Bryman (2011) anser, ha 
tillgång till och vara vana vid datorer och internet som de allra flesta arbetande i 
Sverige idag. Åt andra sidan sker det mesta av arbetet offline i denna urvalsgrupp 
men tidsramen och möjligheten att nå ut till så många verkande förskollärare på en 
gång krävde att respondenterna deltog under sin arbetstid. Skälet till att vi valde att 
besöka respondenterna var för att det minskar antalet bortfall och dessutom hade vi 
fler möjliga respondenter samlade samtidigt. Närmare hur den exakta insamlingen 
gick till beskrivs under rubriken ”Enkätinsamling”.  
       Fördelar med webbsurveys är dels möjligheten att den systematiskt kodar 
resultatet åt en, men även hur den går att utforma (Bryman, 2011). Utformningen 
med webbsurvey gör det nämligen möjligt att använda en så kallad filterfråga vilket 
var ytterst aktuell i vår undersökning (se fråga 8 följt av fråga 9 och 10 i bilaga 2). 
Filterfrågan i pappersenkäten hänvisar den svarande genom en text ”Om svaret är ja, 
fortsätt på fråga nio, om nej, gå till fråga tio” medan webbenkäten direkt förde den 
svarande till nästa aktuella fråga. Enkäten online gjorde även att vi kunde undvika 
interna bortfall på grund av att respondenten valt att inte svara på enkäten, detta då 
enkäten inte kunde slutföras om man inte svarat på de obligatoriska frågorna. 
Enkätens utformning tillät respondenterna att kunna svara ”Vet ej”. 
       Inledningsvis i enkäten (se bilaga 2) tar vi utgångspunkt i Perssons (2000) och 
Lindgrens (2010) definition av begreppet populärkultur. Där har vi med hjälp av 
författarna (Persson, 2000; Lindgren 2010) beskrivit begreppet som något nästintill 
alla har tillgång till genom massmedia och masskultur. Vi beskriver också hur dessa 
fenomen kan ha många olika utseenden och former som tillexempel reklam, tv, spel 
och kläder med mera (Persson, 2000). Utifrån tidigare forskning formulerades även 
12 frågor till enkäten varav 10 stycken var slutna frågor (Bryman, 2011). Valet av så 
många slutna frågor var främst för att vi utgår ifrån tidigare teorier och forskning. De 
slutna frågorna är också enligt Bryman (2011) lättare att svara på samtidigt som de 
ökar jämförbarheten bland svaren, vilket i sin tur gör det lättare att bearbeta. Sex av 
dessa slutna frågor var utformade i en så kallad likertskala (Bryman, 2011, s. 235), 
där respondenternas attityd mäts i olika påståenden om populärkultur för barn och i 
förskolan. Svaren anges i en skala från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt” 
bestående av fyra kolumner för att respondenterna inte ska kunna ställa dig neutral 
mellan påståendena. Denna utformning har skett för att förskollärarna, enligt 
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Läroplanen för förskolans innehåll, ska utgå ifrån beprövad erfarenhet och tidigare 
forskning, vilket kräver en medvetenhet av verksamhetens utformning 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 
       De resterande fyra slutna frågorna har däremot svarsalternativ i vertikalt format 
(Bryman, 2011), där en av frågorna innebär att respondenten fick rangordna sin åsikt 
om populärkulturens synlighet i förskolan. De tre övriga är personliga faktafrågor, 
där de personliga faktafrågorna lät respondenten i vår enkät ange ålder, 
anställningsform och även pedagogisk inriktning/inspiration som de arbetar utifrån i 
sin tjänst. Frågan om anställningsform lade vi dit för att eventuellt kunna bryta ner 
urvalsgruppen efter kategorin förskollärare om antalet deltagande förskollärare 
uppnådde en godkänd nivå. Enkäten har också två öppna åsiktsfrågor där vi 
efterfrågar att få en inblick av förskollärarnas bild av begreppet ”populärkultur för 
barn” (se fråga 4 samt 5 i bilaga 2). Variationen i utformningen av frågorna är till för 
att ge enkäten ett luftigt utseende något som Bryman (2011) anser kan minska 
bortfallet, då det kan ge deltagarna en känsla av att enkäten är lätt att genomföra. 
        Genom aktiv reflektion och analys med vår handledare fick vi hjälp att 
omformulera och revidera frågorna för att öka ytvaliditeten. Detta innebar att hon 
fick oss att reflektera över huruvida våra frågor strävar efter att mäta inställningen till 
populärkulturen i förskolan (Bryman, 2011). Frågorna granskades kritiskt samt 
reviderades av oss. Fyra av de slutna frågor är till för en ökad kausalitet, detta för att 
vi inte endast vill beskriva hur inställningen är utan även varför de har den 
inställning de har (Bryman, 2011). Se fråga 7, 9, 10 samt 12 för exempel i den bifogade 
enkäten på frågor som ökar kausaliteten. Två av de totalt 12 frågorna är däremot 
öppna frågor. Dessa lämnades öppna för att få en bild av vad förskollärarna relaterar 
till i begreppet populärkultur för barn.  
 
4.3 Urval 
Studien har gjorts på totalt 8 olika förskolor i en kommun i Mellansverige. 
Förskolorna och kommunen valdes genom bekvämlighetsurval på grund av den korta 
insamlingstiden (Bryman, 2011). Valet av deltagande utgick ifrån önskan att ha en så 
heterogen urvalsgrupp som möjligt där förskolorna låg som grund för variationen. 
Variationskraven för urvalsförskolorna var: ålder, placering och pedagogisk 
inriktning. Med ålder syftar vi dels på hur länge förskolan funnits, där 
utgångspunkten var att ha med äldre förskolor (funnits i 20 år eller mer) som nyare 
(max sju år). Vi ville även se till så att personal i såväl yngre som äldre barngrupper 
deltog. I kriteriet placering, hade vi i åtanke att söka oss till förskolor som var 
belägna på olika platser i kommunen. Förskolor i tät-, gles- och på landsbebyggda 
områden. Samhällen i Sverige är relativt segregerade så vi ville även få med förskolor 
som uttalat ansåg sig mångkulturella eller interkulturella. Där kommer vi också in på 
det sista kriteriet: pedagogisk inriktning som syftar till framförallt förskolans 
uttalade pedagogiska inriktning när vi valde att kontakta förskolan.  
       Totalt har de 8 förskolorna tillsammans 140 anställda personer i barngrupperna, 
varav 75 stycken anställda som förskollärare. På grund av tidspressen valde vi att låta 
all personal som arbetade i de olika barngrupperna, oavsett utbildning, att få delta. 
Detta för att öka möjligheterna för oss att uppnå arbetets riktlinjer kring antalet 
deltagande, där minsta kravet var 30 deltagande. Det var totalt 51 personer som 
deltog i enkäten och av dessa uppgav 41 personer sig för att vara förskollärare. Med 
det deltagarresultatet valde vi då att göra ett kvoturval att endast ha de som sagt sig 
vara förskollärare som urvalsgrupp. Av dessa 41 förskollärare fick vi ett internt 
bortfall på grund av att en av respondenterna inte valde att fullfölja hela 
enkätundersökningen.  
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       De åtta förskolorna består av fyra stycken äldre förskolor varav två i en större stad 
i tätbebyggda områden, en i en mindre tätort och en på landsbygden. Av de två äldre 
förskolorna inne i den större tätorten är den ena förskolan en stor mångkulturell 
förskola med Reggio Emilia inspirerad pedagogik och den andra är en mindre 
förskola med en mer homogen barngrupp. Förskolan i den mindre tätorten arbetar 
utifrån montessori pedagogik. De resterande fyra av de åtta förskolorna i vår 
undersökning är nya, varav en av dessa nya förskolor arbetar med utomhuspedagogik 
och med ett interkulturellt förhållningssätt. De övriga två nya förskolorna arbetar 
med vad de uttrycker på sina hemsidor, läroplanspedagogik.  
 
4.4 Enkätinsamling 
Samtliga deltagande förskolechefer kontaktades via telefon i första hand och i andra 
hand via epost om vi inte nådde fram till dessa på telefonen. Samma information gavs 
på telefon som på e-post, där vi informerade om vilka vi var och om vårt 
undersökningssyfte (se bilaga 1). Därefter frågade vi om det gick bra att vi kom ut vid 
ett mötestillfälle där all personal fanns samlad. Detta för att få ett så högt deltagande 
som möjligt. Eftersom tiden var knapp så hörde vi även efter om vi kunde komma vid 
något annat tillfälle som passade dem för att göra vår enkätundersökning.  
       Endast en av de kontaktade förskolorna hade någon form av möte under närmsta 
tiden. Detta möte var ett möte med arbetslagsledarna för den besökta förskolans 
hemvister. Där presenterade vi vår undersökning och de tog emot enkäten i dels 
pappersform men även som webbenkät som deras kollegor fick en vecka på sig att 
besvara. Ytterligare tre förskolor tog emot enkäten i pappersform och samtliga fyra 
förskolor besökte vi åter efter en vecka, för att samla in materialet. Tre av de 
resterande fyra förskolorna föredrog att få enkäten via e-post, de fick enkäten som 
bifogat dokument med direktlänk till den elektroniska enkäten (se bilaga 2). Detta 
dokument ombads cheferna att omgående sända ut till sina anställda i och med 
studiens tidsram.  På den sista, åttonde förskolan avsattes en plats för oss en 
förmiddag i deras verksamhet. Dit kom personalen i omgångar och besvarade 
enkäten på webben via en surfplatta. 
 
4.5 Etiska ställningstagande 
Vi har i text informerat alla som deltagit i enkäten att materialet vi samlar in kommer 
att behandlas enligt konfidentialitets- och samtyckeskravet (Bryman, 2011). Med 
konfidentialitet menas att alla uppgifter vi tar emot i undersökningen kommer att 
behandlas med största möjliga tillit och skyddas från att obehöriga kommer åt 
informationen. Medan samtyckeskravet innebär precis som det låter, att de som 
deltar i undersökningen har all rätt att själva bestämma om de vill medverka eller 
inte, ingenting är påtvingat (Bryman, 2011). Samtliga deltagande fick också 
information om nyttjandekravet som i detta arbete innebar att samtlig rådata endast 
användes till denna uppsats. Vi underrättade även förskolecheferna via telefon och 
epost om detta samt förtydligade att ingen deltagande förskola, kommun eller 
anställd kommer att nämnas i arbetet. Information framgick på detta vis i enkäten: 
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Samtliga enkätsvar kommer endast att användas för denna uppsats. Materialet kommer 
även hanteras med konfidentialitet, vilket innebär att all information skyddas mot 
obehöriga och samtliga deltagande förskollärare och förskolor kommer aldrig att 
nämnas i uppsatsen. Att delta är även helt frivilligt och du kan när som helst under 
enkätens gång välja att avbryta. 
 

Vi informerade alla deltagarna om undersökningens syfte men valde att inte nämna 
kvoturvalet för att det var beroende av hur många deltagande enkäter vi fick in. 
Undersökningens syfte lämnades framför allt muntligt vid de besök vi gjorde, men 
även genom skrift via enkäten och de mejl vi sände ut (Bryman, 2011).  
 
4.6 Analysmetod 
Den domän vi valde att utforma vår webbenkät på (www.webbenkater.com) kodade 
och sammanställde det insamlade materialet åt oss. Genom domänen 
webbenkater.com kunde även svaren filtreras. Vilket innebär att man kan klicka på 
en grupp respondenters svar i en viss fråga för att se hur de även svarat i andra 
frågor.  
       Eftersom en av våra forskningsfrågor var att ta reda på vilken utsträckning samt 
på vilket sätt populärkulturen används i förskolans verksamhet började vi med en 
univariat analys som innebär att analysera en fråga åt gången. Detta gjordes på 
filterfrågan ”Använder du populärkulturen som ett medvetet inslag i förskolans 
verksamhet?” (Bryman, 2011).  Variabeln har två svarskategorier: 1 De som medvetet 
använder populärkulturen och 2 De som inte använder populärkulturen medvetet. 
Resultatet sammanställdes i ett cirkeldiagram som ger en sammanfattning av 
fördelningen bland de deltagande respondenterna (se figur 1.1 i resultatet).  
       Därefter delade vi upp arbetet utifrån de två kategorierna och gjorde två univariat 
analyser för att se hur respektive grupp svarat på de påståendena som följde i och 
med den tidigare filterfrågan (Bryman, 2011). En av oss analyserade hur 
respondenterna i kategori 1 svarat i påståenden om varför men även hur 
respondenterna svarat att de arbetar medvetet med populärkulturen i förskolan 
(fråga 9 bilaga 2). Detta sammanställdes i frekvenstabeller (se tabell 1.1 och 1.2). Den 
andre av oss gjorde likadant med respondenterna i kategori 2, de som svarat varför 
de inte arbetar medvetet med populärkultur, och även detta resultat sammanställdes 
i en frekvenstabell (fråga 10 bilaga 2, se tabell 1.3). Därefter kontrollräknade vi 
varandras sammanställda data samt jämförde det med resultatet som fanns i 
webbenkäten.  
       I frågan om populärkulturens utsträckning i förskolan gjordes en univariat analys 
av hur samtliga respondenter ansåg att populärkulturen syns mest i förskolan (fråga 
6 bilaga 2). Detta resultat presenteras i ett stapeldiagram (se figur 1.2). För att 
försöka få en bild av relationen mellan kategori 1 och kategori 2 gjordes en bivariat 
analys av respondenternas svar på vart de anser att populärkulturen syns mest i 
verksamheten. Detta gjorde vi för att få en bredare bild av om de respondenter som 
själva inte använder populärkulturen medvetet kanske finns i miljöer tillsammans 
med de respondenter som angett att dem använder populärkulturen medvetet inom 
förskolans väggar (se figur 1.3 och 1.4).  
       Den andra forskningsfrågan i studien söker efter hur inställningen till 
populärkulturen i förskolan ser ut bland förskollärare. Eftersom vi har valt att utgå 
ifrån den moderna psykologins beskrivning av begreppet inställning (Egidius, 2008), 
univariat analyserades enkätfrågan ”hur anser du att populärkulturen i förskolan 
påverkar barns utveckling och lärande” (fråga 12 bilaga 2). Resultatet av 
respondenternas svar redovisas i två frekvenstabeller (se tabell 1.4 samt 1.5). Då 
tabell 1.4 visar hur respondenterna valt att svara på påståenden som strävar mot 
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läroplanens intentioner med förskolans verksamhet och tabell 1.5 visar resultatet 
bland respondenterna i påståenden mot läroplanens intentioner. I den löpande 
texten har vi sammansatt resultatet för respondenterna som svarat ”instämmer helt” 
och ”instämmer delvis” samt slagit ihop de som ”instämmer delvis inte” och 
”instämmer inte alls ”. Detta för att helheten av resultatet ska bli lättare att få en 
överblick på. Vi gjorde dessutom en univariat analys på frågan om ”hur 
respondenterna anser att barnen reagerar på inslag av populärkulturen i förskolan” 
(fråga 11 bilaga 2) eftersom även det ger en bild av respondenternas inställning till 
populärkulturen. Resultatet sammanställdes och presenteras i ett cirkeldiagram (se 
figur 1.5).  
       Studiens syfte var dessutom att undersöka om det fanns ett samband mellan 
förskollärares inställning till populärkulturen och hur populärkulturen används i 
förskolans verksamhet. För att undersöka detta gjorde vi en bivariat analys på hur de 
två grupperna (kategori 1 och 2) svarat på filterfrågan ”Hur anser du att 
populärkulturen i förskolan inverkar på barns lärande och utveckling?” (fråga 12 i 
bilaga 2). Resultatet har sammanställt i en korrelationstabell för att söka samband 
mellan inställningen och användandet (Bryman, 2011). I denna korrelationstabell (se 
tabell 1.5) har vi dessutom satt ihop påståendena ”instämmer helt” och ”instämmer 
delvis” med varandra och ”instämmer inte alls” med ”instämmer delvis inte”. Dessa 
påståendesvar fick därmed gå under namnen ”instämmer” och ”instämmer inte”.  
       I filterfrågan ”Hur tror du barnen reagerar på inslag av populärkulturen i 
förskolan?” (fråga 11 i bilaga 2) gjorde vi en bivariat analys på hur de två grupperna 
svarat på enkätfrågan. Detta resultat sammanställdes och kontrollerades av varandra 
och sedan skapade vi en korrelationstabell (se tabell 1.6). Enkätfrågan krävde även en 
motivering av alla respondenter. Samtliga motiveringar analyserade och 
kategoriserade vi i totalt 6 underkategorier. 
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4.7 Metoddiskussion  
Vi är medvetna om att urvalsramen inte är representativ för populationen 
förskollärare i Sverige. Detta eftersom deltagarantalet, i jämförelse med verksamma 
förskollärare i Sverige, är långt ifrån högt. Den senaste statistiken, från 2013, för 
utbildade förskollärare i Sverige visar att det totalt fanns 53 663 verksamma 
förskollärare då (Utbildningsstatisktiksenheten, 30 september 2014). Dessutom bör 
den geografiska bekvämlighetsavgränsningen beaktas för arbetet samt metoden där 
vi specifikt sökte oss till en så stor variation av förskolor som möjligt vilket innebär 
att urvalet inte kan spegla populationen. Deltagarantalet bör även tas i hänsyn för att 
respondenterna inte kan vara representativa för populationen då endast 53 procent 
av de verksamma förskollärarna på de deltagande förskolorna deltog. Med detta i 
åtanke bör studiens resultat inte överskattas eller generaliseras.  
       Vi upplever att en vecka var en alldeles för kort tid för insamlingen av data dels 
för bortfallet av respondenter men även för att kunna generalisera studien bland 
verksamma förskollärare i Sverige. Det hade varit mer givande om vi kunnat besöka 
verksamheterna under olika mötesformer på förskolorna, där all personal är samlade 
utan barn och då med den närmsta månaden som ram istället för veckan. Vilket är en 
metod vi tror skulle resultera i ett minskat bortfall. Bryman (2011) menar nämligen 
att bortfallet minskar om man ger respondenterna en känsla av att behöva genomföra 
enkäten ”just nu”, något som ett besök under personalmöte skulle kunna bidra till.  
       Det kan tyckas att arbetet likaväl kunnat hålla sig till endast den traditionella 
pappersformen av enkäten som insamlingsmetod då vi ändå besökte förskolorna men 
då rör det sig dels återigen om en fråga kring tid. Tid i att hinna systematiskt koda 
resultatet men även en kostnadsfråga i tillverkningen av enkäter i pappersform. Att vi 
gav respondenterna möjlighet att kunna besvara enkäten i pappersform kändes som 
ett bra beslut då många föredrog att få enkäten i just den formen. På så vis undvek vi 
vad vi tror kunde blivit ett betydligt större bortfall med tanke på att förskollärare i 
första hand arbetar offline, men även då förskollärare påverkas av många 
ramfaktorer som försvårar möjligheterna att lämna barngruppen. 
 
 4.7.1 Reliabilitet och validitet  
Enligt Bryman (2011) handlar reliabiliteten om studiens tillförlitlighet och validiteten 
om mätningens giltighet, begreppen ligger med andra ord nära varandra och används 
för att undersöka hur vidare metoden är pålitlig för att uppnå studiens syfte.  
        Bryman (2011) beskriver att validiteten i arbetet undersöks när vi ställer oss 
frågan om hur vidare enkätfrågorna i detta arbete kan ge en bild av, i detta fall, 
förskollärares inställning till eller utsträckningen av populärkulturens existens i 
förskolan. Utgår man likt vi gjort i studien, från sociologens Thomas beskrivning av 
begreppet inställning vill vi mena att arbetets validitet således är relativt högt. Då 
inställningen påverkas av individens uppfattningar av ett fenomen snarare än av 
själva användandet och enkätfrågor har formulerats för att fånga respondenternas 
åsikter kring populärkulturen i förskolan (Egidius, 2008). Frågorna som däremot 
berör just användandet och förskollärarnas bild av var populärkulturen kommer i 
uttryck i verksamheten ger oss en bild av vår första forskningsfråga som innebar att 
kartlägga i vilken utsträckning samt på vilket sätt populärkulturen används i 
förskolan.  
       Som vi beskrev under avsnittet datainsamlingsmetod strävade vi hela tiden efter 
att få en så hög ytvaliditet som möjligt (Bryman, 2011). Detta gjordes genom att 
konstruera samtliga enkätfrågorna utifrån det forskning men även litteratur sade om 
ämnet med relevans för förskolan, samtidigt som vår handledare kontinuerlig hjälpte 
oss genom konstruktiv kritik. Mätningen gjordes dessutom bland verksamma i 
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förskolan genom ett direkt möte med oss på deras arbetsplats eller genom direktiv 
från deras chefer. 
       Vi inledde enkäten genom att klargöra för respondenterna vad vi menade med 
begreppet populärkultur. Vi kontrollerade respondenternas uppfattning av begreppet 
genom att be dem att besvara på frågor om vad de förknippar med populärkultur och 
hur de anser att barnens intresse för ämnet kommer i uttryck på förskolan. Detta för 
att vara säkra på att resterande frågor som de besvarade i arbetet var väsentliga för 
arbetet. Samtliga svar av respondenterna bekräftade det vi med hjälp av författarna 
(Persson, 2000 samt Lindgren, 2009) definierade som populärkultur. Vilket gjorde 
det lättare för oss att få en sammanhängande bild av det respondenterna i övrigt 
svarade i enkäten. Metoden och utformningen mäter med andra ord studiens syfte. 
       En hög validitet bygger å andra sidan på förutsättningen av en hög reliabilitet. 
Reliabiliteten påverkas i sin tur av hur vidare tillförlitligt ett resultat är och då spelar 
bland annat deltagarantalet in. Ett deltagande på 53 procent som denna studie har, är 
en knappt godkänd nivå enligt Bryman (2011). Samtidigt menar författaren att det är 
viktigt att ta hänsyn för de tänkbara begränsningarna som påverkat bortfallet. 
Deltagarnivån gör att reliabiliteten med andra ord inte är speciellt hög. Rent krasst 
menar Bryman (2011) å andra sidan att reliabiliteten handlar om att kunna göra 
samma undersökning och få ett likvärdigt resultat, tillförlitligheten. Urvalsgruppen 
förskollärare är en urvalsgrupp som absolut är möjlig att återskapa. Det resultat som 
studien kommit fram till är uträknade via webbenkäten och kontrollerade utav oss då 
vi sammanställde tabeller och diagram för uppsatsen. På så sätt har datorn 
minimerat eventuella felräkningar som skulle kunna uppstå om vi räknat manuellt. 
Genom att utgå från denna studies teoretiska utgångspunkter och enkätfrågor som 
finns bifogade så vill vi mena på att resultatet om förskollärares inställning och 
användning av populärkultur inte bör skilja sig i speciellt stor utsträckning om det 
hade mätts igen. Reliabiliteten i arbetet är således hög. 
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5.0 Resultat och Analys 
 
5.1 I vilken utsträckning samt på vilket sätt används populärkultur i 
förskolans verksamhet? 
Syftet med studien är dels att kartlägga i vilken utsträckning samt på vilket sätt 
populärkultur används i förskolans verksamhet. Av de 40 deltagande respondenterna 
är det 77 procent av förskollärarna (n=31) som svarat att de använder 
populärkulturen som ett medvetet inslag i förskolans verksamhet, dessa 
respondenter utgör kategori 1 (se figur 1.1). Resterande 23 procenten (n=9) har svarat 
att de inte använder populärkulturen medvetet i förskolan och utgör kategori 2. 
 
Figur 1.1 Cirkeldiagram över hur vidare man använder populärkultur som ett medvetet inslag i 
förskolans verksamhet eller ej. 

 
 
I tabell 1.1 och 1.2 presenteras resultatet av de fem påståenden som de 31 
respondenterna (77 procenten) fick ta ställning till i och med att de angett att de 
medvetet använder populärkulturen i förskolan (filterfråga). Tabell 1.1 visar resultatet 
för påståenden kring hur man använder populärkulturen som ett medvetet inslag i 
verksamheten. I enkäten gavs även respondenterna möjlighet att svara ”Vet ej” (se 
bilaga 2) på samtliga påståenden. Svarsfrekvensen för alternativet ”vet ej” var lågt i 
deltagandet genom hela enkäten och har därför inte skrivits ut eller räknats med i 
resultatet i tabellerna. Något som däremot synliggörs i den löpande texten där ”n” 
inom parentes visar antalet deltagande respondenter. 
       Genom att sätta ihop respondenterna som svarat ”instämmer delvis” och 
”instämmer helt” visar det sig vara totalt 94 procent (29 av n=31) av respondenterna 
som svarat att de använder populärkulturen för att koppla undervisningen till 
barnens vardag. 90 procent (27 av n=30) har svarat att de använder sig av 
populärkulturen som ett pedagogiskt hjälpmedel och hela 87 procent (27 av n=31) 
uppger att dem använder sig av populärkulturen som ett diskussionsunderlag. 
Respondenterna gavs även möjligheten att ange ”Annat” svar om de upplevde att inte 
svarsalternativen räckte. Av de som angett ”Annat” (2 av n=31) så förstärkte deras 

77%	  

23%	  

JA	  	  

NEJ	  	  
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svar endast de stängda svarsalternativen som redan fanns, genom att de tillexempel 
svarat ”Utgå från barnens intressen” samt ”Göra det till något som kan diskuteras”.  
 
Tabell 1.1 Frekvenstabell över hur respondenterna använder populärkultur i verksamheten bland 
gruppen som svarat att de medvetet arbetar med populärkultur.  
 

Ja, jag arbetar 
medvetet med 
populärkulturen i 
förskolans 
verksamhet… 
 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte delvis 

Instämmer inte 
alls 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

för att koppla 
undervisningen till 
barnens vardag 

 
21 

 
68  
 

 
8 

 
26  

 
2 

 
6 

 
- 

 
- 

som pedagogiskt 
hjälpmedel 

 
14 

 
47 

 
13 

 
43 

 
3 

 
10 

- - 

som ett 
diskussionsunderlag 

 
13 
 

 
42 

 
14 

 
45 

 
4 

 
13 

- - 

 
I och med filterfrågan i enkäten formulerades även en del påståenden som motiv till 
användandet av populärkultur snarare än hur användandet av populärkultur kommer 
till uttryck i praktiken (se fråga 9, bilaga 2). Tabell 1.2 visar en frekvensfördelning 
över motiv till användandet. Likt tidigare sammansättning av respondenter som 
angett att de ”instämmer delvis” samt de som svarat ”instämmer helt” så visar 
resultatet i undersökningen att 73,33 procent (22 av n=30) av respondenter 
instämmer i påståendet att de själva tycker om populärkulturen. 68 procent (21 av 
n=31) av respondenterna svarar att läroplanen är ett skäl till att de använder 
populärkulturen som ett medvetet inslag i förskolan. Fler instämmer däremot helt i 
påståendet att styrdokumenten kräver det än i påståendet att dem själva tycker om 
populärkulturen.  
 
Tabell 1.2 Frekvenstabell över motiv för att använda populärkulturen medvetet i förskolan  
 

Ja, jag använder 
populärkulturen 
medvetet i förskolans 
verksamhet…  

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer inte 
alls 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

för att jag tycker själv om 
populärkultur 

 
9 

 
30 

 
13 

 
43,33 

 
7 

 
23,33 

 
1 

 
3,33 

styrdokumenten kräver 
det 

 
13 

 
42 

 
8 
 

 
26 

 
4 

 
13 

 
6 

 
19 
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För att få en bild av respondenternas svar kring frågor som rör populärkulturens 
utsträckning i förskolan samt på vilket sätt populärkulturen används i förskolan, 
följer följande stapeldiagram (figur 1.2). Resultatet i diagrammet visar hur samtliga 
respondenter i enkäten rangordnat var de anser att populärkulturen syns mest (i 
första hand) respektive minst (i fjärde hand) i förskolans verksamhet. Resultatet visar 
att majoriteten av förskollärarna svarat att populärkulturen i första hand blir synlig 
genom den fria leken, i andra hand genom styrda aktiviteter och i tredje hand i 
miljön. 77,5 procent svarar att alternativet ”den syns inte alls” kommer sist, det vill 
säga uppger det som sitt fjärde alternativ.  
 
Figur 1.2 Stapeldiagram över hur respondenterna tycker att populärkulturen syns mest respektive 
minst i förskolans verksamhet. 
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För att jämföra hur de båda respondentkategorierna har rangordnat hur vida 
populärkulturen syns inom förskolans verksamhet har två stycken stapeldiagram 
utformats (se figur 1.3 och 1.4). Figur 1.3 visar resultatet för de som medvetet 
använder populärkulturen och hur de anser att populärkulturen blir synligt i 
förskolan. I figur 1.4 ses de respondenter som svarat att de inte använder 
populärkulturen som ett medvetet inslag och hur de svarat att populärkulturen blir 
mest synlig inom förskolans verksamhet. Resultatet visar att det inte finns några 
större skillnader mellan de två grupperna. 90 procent (av n=31) av de respondenter 
som svarat att de medvetet använder populärkultur i verksamheten och 100 procent 
(n=9) av de som svarat att de inte gör det uppger att populärkulturen i första hand 
kommer till uttryck i barns fria lek. Däremot är det något fler bland de som svarat att 
de medvetet använder populärkultur i verksamheten som valt svarsalternativet ”syns 
inte alls” som sitt sista och fjärde alternativ, 84 procent (26 av n=31) mot respektive 
56 procent (5 av n=9).  
 
Figur 1.3 Stapeldiagram över hur de som medvetet använder populärkulturen anser att 
populärkulturen syns mest respektive minst i verksamheten. 

   
 
Figur 1.4 Stapeldiagram över hur de som inte använder populärkulturen medvetet anser att 
populärkulturen syns mest respektive minst i verksamheten
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För att få en bild av skälen till varför respondenterna (n=9) som utgör kategori 2 
uppgett att de inte använder populärkulturen medvetet i förskolan så ställdes en 
fråga om bakomliggande motiv i enkäten (se fråga 10, bilaga 2). Resultatet i tabell 
1.3 visar att samtliga respondenter (n=9) instämmer på påståendet att barnen får så 
mycket av populärkulturen hemma som ett skäl till avståndstagandet. 100 procent 
(n=5) svarar dessutom att populärkulturen är normativ och därför ett skäl till att de 
inte använder populärkulturen. 87,5 procent (7 av n=8) svarar även att våldet i 
populärkulturen är ytterligare ett skäl till varför de inte använder populärkultur som 
ett medvetet inslag i förskolan. Däremot tycks motivet inte ligga i att 
respondenterna inte upplever sig vara insatta i dagens populärkultur, hela 89 
procent (8 av n=9) svarar att de delvis inte eller inte alls instämmer i detta 
påstående. Vidare svarar endast 50 procent av respondenterna (4 av n=8) 
instämmer helt eller delvis på att deras ointresse för populärkulturen är ett av 
skälen till att de inte använder populärkulturen i förskolan.  
       Undersökningen visar också att 71,5 procent (5 av n=7) svarat att deras 
pedagogiska inriktning är orsaken till att de inte använder populärkulturen 
medvetet i förskolan. Samtliga (5 av n=7) av dessa respondenter har angett Reggio 
Emilia som sin pedagogiska inriktning eller inspiration för deras arbetssätt i 
verksamheten.	  Dessa respondenter (n=9) som svarat att de inte använder 
populärkulturen som medvetet inslag i förskolan fick även de möjlighet att ange 
”Annat” skäl igenom en öppenfråga i enkät. Ingen angav annat skäl till varför de inte 
använder populärkulturen i förskolan. 
 
Tabell 1.3 Frekvenstabell över skäl till att respondenterna inte använder populärkulturen 
medvetet i förskolan. 
 

Nej, jag arbetar inte 
medvetet med 
populärkulturen som i 
förskolan… 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

Antal % Antal % Antal % Antal % 
för barnen får så mycket av 
det hemma 

 
4 

 
44 
 

 
5 

 
56 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

för att det är normativt  
2 

 
20 

 
3 

 
80 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

för att mycket av det 
innehåller våldsinslag 

 
1 
 

 
12,5 

 
6 

 
75 

 
1 

 
12,5 

 
- 

 
- 

jag är inte intresserad av 
populärkultur 

 
1 

 
12,5 

 
3 

 
37,5 

 
4 

 
50 

 
- 

 
- 

jag är inte insatt i dagens 
populärkultur 

 
- 

 
- 

 
1 

 
11 

 
6 

 
67 

 
2 

 
22 
 

på grund av min 
pedagogiska inriktning 
 

 
3 

 
43 

 
2 

 
28,5 

 
2 

 
28,5 

 
- 

 
- 
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5.2 Vilken inställning har förskollärare till populärkulturens plats i 
förskolan?  
Studiens syfte är dessutom att kartlägga förskollärarnas inställning till 
populärkulturens plats i förskolan. Eftersom arbetet utgår ifrån teorin om att 
inställningen människor har till, populärkulturen i detta fall, inte direkt är positiv 
bara för man använder ämnet så söker studien hur respondenterna uppfattar 
konsekvenserna av fenomenet: populärkultur i förskolans verksamhet. 
Uppfattningarna av populärkulturens konsekvenser i förskolans blir avgörande för 
hur inställningen till fenomenet ser ut. För att få bilden av förskollärarnas 
inställning ställdes frågor i enkäten som kunde spegla deras uppfattningar av 
populärkulturens påverkan i förskolan i enkäten (se fråga 11 och 12, bilaga 2).  
       Fråga 11 i enkäten handlar om att få en bild av hur respondenterna anser att 
barnen skulle reagera av populärkulturella inslag i förskolan, vilket är en bidragande 
faktor till vilken inställning man har till populärkulturen i förskolan. Resultatet i 
cirkeldiagrammet (se figur 1.5) visar att majoriteten, 75 procent (30 av n=40) av 
respondenterna anser att barnen skulle reagera positivt av populärkultur i 
förskolan. Endast 3 procent (1 av n=40) har svarat att de skulle påverkas negativt. 
Resterande 22 procent (9 av n=40) har svarat att barnen varken skulle reagera 
varken positivt eller negativt. 
 
Figur 1.5 Cirkeldiagram över hur samtliga respondenter anser att barnen reagerar på inslag av 
populärkulturen i förskolan. 
 

 
 
 
För att fånga en djupare bild hur respondenterna uppfattar populärkulturen i 
förskolan ställdes 12 stycken påståenden utifrån läroplanen för förskolan och med 
hjälp av tidigare forskning (se fråga 12, bilaga 2). Sju stycken av påståendena är 
formulerade i positiva konsekvenser och presenteras i tabell 1.4. Resultatet har likt 
tidigare slagits ihop mellan de som ”instämmer helt” och de som ”instämmer delvis” 
till att presenteras i den flytande texten som ”instämmer”. Respondenterna som 
svarat ”instämmer delvis inte” samt ”instämmer inte alls” har analyserats och 
resulterats som ”instämmer inte” i den löpande texten.  
       Resultatet i tabellen (1.4) visar att cirka 80 procent (31 av n=38) av 
respondenterna uppgett i undersökningen att populärkulturen i förskolan vidgar 
barns tidigare erfarenheter samtidigt svarar närmare 80 procent (31 av n=38) att 
populärkulturen i förskolan bidrar till ett lustfyllt lärande. Resultatet visar, även om 
det är jämt, att majoriteten uppgett, 55,9 procent (19 av n=34), att de ställer sig 

75%	  

22%	  

3%	  

PosiCvt	  

Varken	  posiCvt	  eller	  negaCvt	  

NegaCvt	  
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instämmande på att populärkulturen har en positiv påverkan på barns 
identitetsskapande. Å andra sidan är det även ett stort bortfall på 6 stycken 
respondenter som svarat att de inte vet hur vidare populärkulturen i förskolan har 
en positiv inverkan på identitetsskapandet eller ej. Resultatet i tabell 1.4 visar även 
att 81,1 procent av respondenterna (30 av n=37) uppgett att populärkulturen i 
förskolan utvecklar barns läs och skrivförmåga. I frågan om populärkulturen bidrar 
till att lära barn att samspela instämmer cirka 75 procent (29 av n=39) av 
deltagarna. 
 
Tabell 1.4 Frekvenstabell över hur samtliga respondenter svarat på påståenden om hur 
populärkulturen i förskolan påverkar barns utveckling och lärande positivt 
 

Populärkulturen i 
förskolan påverkar 
barns utveckling och 
lärande… 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

Antal % Antal % Antal % Antal % 
Motverkar barns syn på 
könsstereotyper 

 
6 

 
15,4 

 
11 

 
28,2 
 

 
12 

 
30,8 

 
10 

 
25,6 
 

Vidgar barns tidigare 
erfarenheter, åsikter och 
tankar 

 
12 
 

 
30,8 

 
19 

 
48,7 
 

 
7 

 
17,9 

 
1 

 
2,6 
 

Bidrar till ett lustfyllt 
lärande 

 
17 

 
43,6 

 
14 

 
35,9 
 

 
6 

 
15,4 

 
2 

 
5,1 
 

Stärker barns 
gruppsamhörighet  

 
7 

 
18,4 

 
15 

 
39,5 
 

 
13 

 
34,2 

 
3 

 
7,9 

Har en positiv inverkan på 
identitetsutvecklingen 

 
6 

 
17,7 

 
13 

 
38,2 
 

 
13 

 
38,2 

 
2 

 
5,9 
 

Utvecklar barns läs- och 
skrivförmåga 

 
11 

 
29,7 
 

 
19 

 
51,4 
 

 
6 

 
16,2 

 
1 

 
2,7 
 

Lär barnen att samspela   
14 

 
35,9 

 
15 

 
38,5 
 

 
8 

 
20,5 

 
2 

 
5,1 
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Då tabell 1.4 återspegla resultatet av hur respondenterna ställer sig till de 
påståendena om populärkulturen i förskolan som bidrar till positiva effekter, så 
visar följande tabell (1.5) de påståendena med negativa konsekvenser genom att inte 
sträva mot förskolans mål och uppdrag. Resultatet visar att det är något fler 
respondenter (22 av n=38) som instämmer i påståendet att populärkulturen i 
förskolan resulterar i ökade skillnader mellan könsrollerna snarare än att 
populärkulturen i förskolan motarbetar könsstereotypa roller (17 av n=38).  
       60,5 procent av respondenterna (23 av n=38) i enkäten svarar dessutom att 
populärkulturen inte minskar barns kreativitet och fantasi. I frågan om 
populärkulturen bidrar till ökade socioekonomiska klyftorna mellan barnen ställer 
sig flertalet neutrala till frågan, då endast 34 av 40 respondenter valde att ge svar. 
Av de svarande (n=34) visar resultatet att det är relativt jämt fördelat mellan 
instämmande, 52,9 procent (18 av n=34), och icke instämmande, 47,1 procent (16 av 
n=34).  
 
Tabell 1.5 Frekvenstabell över hur respondenterna svarat på påståenden om hur populärkulturen 
i förskolan påverkar på barns utveckling och lärande negativt  
 

Populärkulturen i 
förskolan påverkar 
barns utveckling och 
lärande… 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

Antal % Antal % Antal % Antal % 
Resulterar i ökade 
skillnader mellan 
könsrollerna 

 
8 

 
20,5 
 

 
14 

 
35,9 
 

 
9 

 
23,1 

 
8 

 
20,5 
 

Minskar barns kreativitet 
och fantasi 

 
2 

 
5,3 

 
13 

 
34,2 
 

 
11 

 
29 

 
12 

 
31,5 
 

Skapar socioekonomiska 
klyftor mellan barnen 

 
6 

 
17,6 

 
12 

 
35,3 
 

 
11 

 
32,4 

 
5 

 
14,7 
 

Har en negativ inverkan 
på identitetsutvecklingen  

 
1 

 
2,8 

 
13 

 
36,1 
 

 
9 

 
25 

 
13 

 
36,1 
 

Inverkar inte alls på barns 
lärande och utveckling 

 
4 

 
10 

 
11 

 
27,5 
 

 
11 

 
27,5 

 
14 

 
35 
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5.3 Finns det ett samband mellan förskollärares inställning och hur 
populärkulturen används i förskolans verksamhet? 
För att svara på forskningsfrågan om det finns ett samband mellan inställningen till 
populärkulturens plats i förskolan och hur populärkulturen används i förskolornas 
verksamheter så har en korrelationstabell används (tabell 1.6). Tabellen (1.6) visar 
jämförelsen mellan hur de som använder populärkulturen som ett medvetet inslag 
och hur de som angett att de inte använder populärkulturen som ett medvetet inslag 
svarat på hur vidare de uppfattar populärkulturen i förskolan. Korrelationstabellen 
ger en bild av inställningen bland de två grupperna av respondenter.  
       Resultatet i tabell 1.6 visar att samtliga (n=8) av de som inte använder 
populärkulturen medvetet anser att populärkulturen i förskolan resulterar i 
skillnader mellan könsrollerna. Vilket endast 45 procent (14 av n=31) av de som 
menar att de medvetet använder populärkulturen instämmer på. Samtidigt uppger å 
andra sidan 67 procent (6 av n=9) av de som inte använder populärkulturen 
medvetet och 37 procent (11 av n=31) av de som medvetet använder 
populärkulturen att dess existens i förskolan motverkar barns syn på 
könsstereotyper. Tabell 1.6 visar även att 62,5 procent (5 av n=8) av de som inte 
använder populärkulturen medvetet och 84 procent (26 av n=31) av de som 
använder populärkulturen medvetet svarar att populärkulturen i förskolan vidgar 
barns tidigare erfarenheter.  
       90 procent (28 av n=31) av de som använder populärkulturen medvetet i 
förskolan anser att det bidrar till ett lustfyllt lärande och hela 62,5 procent (5 av 
n=8) av dem som inte använder populärkulturen som ett medvetet inslag, 
instämmer. Resultatet visar att majoriteten av de som inte använder 
populärkulturen medvetet i förskolan valt att inte ta ställning i frågan om 
”populärkulturen i förskolan skapar socioekonomiska klyftor mellan barnen” då 
endast 4 av 9 respondenter valt att svara på frågan. Bland de som svarat menar 75 
procent (3 av n=4) att populärkulturen bidrar till socioekonomiska klyftor mellan 
barnen. Av de som använder populärkulturen medvetet är det däremot lika fördelat 
mellan de som instämmer (15 av n=30) och inte instämmer (15 av n=30).  
       73 procent (22 av n=30) av de som använder populärkulturen som medvetet 
inslag i förskolan instämmer på att populärkulturen i förskolan stärker barns 
gruppsamhörighet samtidigt som ingen av dem som inte använder populärkulturen 
medvetet i förskolan delar deras åsikt. I frågan om populärkulturens effekt på barns 
identitetsutveckling svarar 65 procent (17 av n=26) av de som använder 
populärkulturen i förskolan att populärkulturen har en positiv inverkan. Med andra 
ord väljer hela 5 stycken att svarar att de inte vet. 75 procent (6 av n=8) av dem som 
däremot inte använder populärkulturen håller inte med om att populärkulturen har 
en positiv inverkan på barns utveckling och lärande.  
       Hälften av de som inte använder populärkulturen medvetet svarar att 
populärkulturen i förskolan bidrar till utveckla barns läs- och skrivförmåga och hela 
90 procent av de som använder populärkulturen. Majoriteten av de som använder 
populärkulturen medvetet (24 av n=30) menar även att dess existens i förskolan lär 
barnen att samspela vilket 56 procent (5 av n=9) av dem som inte använder 
populärkulturen medvetet svarat att de håller med om. 
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Tabell 1.6 Korrelationstabell över hur respondenternas i uppfattningar om hur populärkultur i 
förskolan ser ut mellan kategori 1 och kategori 2. 
 
Populärkulturen i 
förskolan påverkar barns 
utveckling och lärande… 

Kategori 1: Använder 
populärkultur som medvetet 
inslag  
 

Kategori 2: Använder inte 
populärkultur som medvetet 
inslag  
 

Instämmer Instämmer 
inte  

Instämmer Instämmer 
inte 

Antal % Antal % Antal % Antal % 
Resulterar i ökade skillnader 
mellan könsrollerna 
 

 
14 

 
45 

 
17 

 
55 

 
 8  

 
100 

 
- 

 
- 

Motverkar barns syn på 
könsstereotyper 

 
11 

 
37 

 
19 

 
63 

 
 6 

 
67 

 
 3 

 
33 

Vidgar barns tidigare 
erfarenheter, åsikter och 
tankar 

 
26 

 
84 

 
 5 

 
16 

 
 5 

 
62,5 

 
 3 

 
37,5 

Bidrar till ett lustfyllt lärande  
28 
 

 
90 

 
 3 

 
10 

 
 3 

 
37,5 

 
 5 

 
62,5 

Minskar barns kreativitet och 
fantasi 

 
11 
 

 
35,5 

 
20 

 
64,5 

 
 4 

 
57 

 
 3 

 
43 

Skapar socioekonomiska 
klyftor mellan barnen 

 
15 
 

 
50 

 
15 

 
50 

 
 3 

 
75 
 

 
 1 
 

 
25 
 

Stärker barns 
gruppsamhörighet  

 
22 
 

 
73 

 
 8 

 
27 

 
 - 

 
- 

 
 8 

 
100 

Har en negativ inverkan på 
identitetsutvecklingen  

 
10 

 
36 

 
18 

 
64 
 

 
 4 

 
50 

 
 4 

 
50 

Har en positiv inverkan på 
identitetsutvecklingen 

 
17 
 

 
65 

 
 9 

 
35 

 
 2 

 
25 

 
 6 

 
75 

Utvecklar barns läs- och 
skrivförmåga 

 
26 
 

 
90 

 
 3 

 
10 

 
 4 

 
50 

 
 4 

 
50 

Lär barnen att samspela   
24 
 

 
80 

 
 6 

 
20 
 

 
 5 

 
56 

 
 4 

 
44 

Inverkar inte alls på barns 
lärande och utveckling 
 

 
10 

 
32 

 
21 

 
68 

 
 5 

 
56 

 
 4 

 
44 

 
  



32	  

	  
	  

Som tabell 1.7 visar svarar 80 procent (25 av n=31) av dem som använder 
populärkulturen medvetet att barnen reagerar positivt av dess inslag i förskolan och 
resterande 20 procenten (6 av n=31) anser samtliga att barnen reagerar varken 
positivt eller negativt. Av de respondenter som inte använder populärkulturen som 
ett medvetet inslag i förskolans verksamhet svara 55 procent (5 av n=9) att barnen 
reagerar positivt på inslag av populärkultur. 34 procent (3 av n=9) menar att barnen 
varken reagerar positivt eller negativt och endast 11 procent (1 av n=9) menar att 
barnen reagerar negativt på inslag av populärkultur i förskolan.  
 
Tabell 1.7 Korrelationstabell över hur respondenterna kategori 1 respektive kategori 2 
anser att barnen reagerar på inslag av populärkultur i förskolan. 
 

Hur tror du att barnen 
reagerar på inslag av 
populärkultur i 
förskolan? 
 

Använder 
populärkultur som 
medvetet inslag 

Använder inte 
populärkultur som 
medvetet inslag 

Antal % Antal  % 

Positivt 
 

25 80 5 55 

Varken positivt eller negativt 
 

6 20 3 34 

Negativt 
 

- - 1 11 

 
 
Samtliga respondenterna motivera även sitt svar genom en öppenfråga i enkäten. 
Dessa svar har kategoriserats. Av de 80 procenten (25 av n=31) som svarade att 
barnen skulle reagera positivt kunde vi urskilja två olika skäl deras positiva 
reaktioner: 
 

1. Populärkultur är något som barnen kan relatera till 
 

2. Populärkultur är lustfylld för barnen 
 
Hos de resterande 20 procenten (6 av n=31) som uppgav att barnen varken reagera 
positivt eller negativt kunde även två kategorier urskiljas för att: 
 

1. Populärkulturen i förskolan är för barnen en alldaglig företeelse  
 

2. Reaktionen är beroende av pedagogens bemötande till ämnet. 
  
Av de som däremot inte använder populärkulturen och svarade att barnen skulle 
reagera positivt (5 av n=9) motiverar samtliga av dessa respondenter att det är på 
grund av barnens eget intresse för populärkulturen. De 34 procent (3 av n=9) som 
svarat ”varken positivt eller negativt” motiverar samtliga att man aldrig kan veta hur 
de skulle reagera då ”alla barn är olika”. De elva procenten (1 av n=9) som svarat att 
barnen skulle reagera negativt av populärkulturella inslag i förskolan svarar att 
”populärkulturen har inget med förskolan att göra”. 
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6.0 Diskussion 
 
6.1 I vilken utsträckning samt på vilket sätt används populärkultur i 
förskolans verksamhet? 
Syftet med undersökning i denna studie var bland annat att kartlägga användandet 
men även undersöka inställningen bland förskollärarna till populärkulturen samt 
efterforska ett eventuellt samband mellan användandet av och inställningen till 
populärkulturen. Likt den tidigare forskning som presenterat i uppsatsen bekräftar 
vår undersökning att populärkulturen framförallt tar plats i barnens fria lek på 
förskolorna (Fast, 2007; Orellanas, 1994; Levys 2008 m.m.). Å andra sidan menar 
den tidigare forskningen att pedagoger ofta ställer sig avståndstagande till 
populärkulturens övriga existens i verksamheten vilket förskollärarna i vår studie 
inte gör medhåll för (Fast, 2007; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Då både 
de som medvetet använder populärkulturen och de få i vår undersökning som inte 
använder populärkulturen medvetet, uppger att den i högre grad syns via styrda 
aktiviteter framför miljöbundna attribut snarare än att den inte syns alls.  
      Hela 77 procent av respondenterna använder populärkulturen medvetet i 
förskolan och gör det framförallt för att koppla undervisningen till barnens vardag. 
Till skillnad från tidigare forskning ger vår studie oss en bild av att populärkulturen 
används medvetet av fler förskollärare på förskolorna än vad tidigare forskning visat 
på andra förskolor. Det skulle även vara intressant att få ta del av en kvantitativ 
studie som gör en liknande undersökning som dessutom går att generalisera bland 
verksamma förskollärare i hela Sverige. En av förskollärarna i Fast studie från 2007 
uttrycker en oro över att eventuellt behöva använda datorn mer i arbetet med 
barnen, vilket får oss med vårt resultat i studien att dessutom fundera kring hur 
surfplattans framväxt i förskolans verksamhet kan ha med resultatet att göra. Är 
populärkulturella fenomen mer tillgängliga för förskolor? Är det tillgängligheten 
som gjort att populärkulturen fått ett utökat utrymme? 
       Studien visar å andra sidan att respondenterna dessutom använder 
populärkulturen i hög grad som pedagogiskt hjälpmedel eller som 
diskussionsunderlag. Att använda populärkulturen som pedagogiskt hjälpmedel är 
något som överensstämmer med erfarenhetspedagogikens tematiska 
förhållningssätt och det sociokulturella perspektivet som ser populärkulturen som 
en artefakt för det lustfyllda lärandet (Persson, 2000; Strandberg, 2006). Med 
andra ord kan man se det som om de använder populärkulturen för att de är 
medvetna om dess påverkan av att det kan öka barnens intresse för andra ämnen 
likt populärkulturen gjort för barnen i Fasts (2007) studie. 
       En tolkning av att använda populärkulturen som diskussionsunderlag kan vara 
att förskollärarna är medvetna om populärkulturen som en egen artefakt i sig självt 
(Egidius, n.d.; Strandberg, 2006). Att populärkulturen i dess olika former påverkar 
barns tänkande genom de värderingar och normer som det sänder ut och genom 
diskussioner ökar förskollärarna barnens kritiska tänkande (Persson, 2000). Å 
andra sidan är detta som sagt bara en tolkning utifrån tidigare forskning som 
dessutom menar att det inte är lika vanligt förekommande arbetssätt i förskolan 
som i skolan. En annan tolkning kan nämligen vara att populärkulturen som 
diskussionsunderlag är till för att stärka barnens självkänsla genom att pedagogerna 
visar intresse för barnens egna intressen och kultur (Rönnberg, 2003). Detta gör det 
intressant att eventuellt forska vidare inom, då hela 87 procent anger att de 
använder populärkulturen som diskussionsunderlag i förskolan, frågan är bara på 
vilket sätt.  
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      Likt Fasts (2007) studie visar resultatet i vår undersökning att avståndstagandet 
till populärkulturen i förskolan sker på grund av respondenternas egna 
trosföreställningar och fördomar där samtliga svarat att ”Barnen får så mycket av 
det hemma” samt nästintill alla även svarar att populärkulturen innehåller för 
mycket våldsinslag snarare än välgrundade argument. Å andra sidan kräver 
läroplanen för förskolan att all undervisning i förskolan ska bedrivas på 
vetenskaplig grund så de som hänvisar sitt avståndstagande till sin pedagogiska 
inriktning bör enligt vår mening ses som ett befogat argument. Att samtliga i sin tur 
uppger sig för att arbeta utifrån en Reggio Emilia pedagogik kan vara intressant att 
eventuellt forska vidare inom.  
 
6.2 Vilken inställning har förskollärare till populärkulturens plats i 
förskolan och finns det något samband mellan deras inställning och 
användandet av populärkulturen i förskolan? 
I studien, utöver att kartlägga användandet av populärkulturen, undersöktes vilken 
inställning förskollärarna i förskolorna har till populärkulturen i förskolan och om 
det finns ett samband mellan inställningen och användandet. Likt Thomas 
definition av begreppet inställning går det inte på ett enkelt sätt att säga att 
människor som använder populärkulturen också är positivt inställda till fenomenet 
(Egidius, 2008). Vårt resultat bekräftar detta då cirka 27 procent av de som 
medvetet använder populärkulturen menar att de inte har ett eget intresse för 
ämnet populärkultur. Thomas menar att det är människans uppfattning om 
fenomens påverkan som är avgörande för hur vi ställer oss till användandet 
(Egidius, 2008). Vilket kan tyckas konstigt då nästan hälften av de som medvetet 
använder populärkulturen dessutom menar att populärkulturen bidrar till ökade 
skillnader mellan könsrollerna, likt samtliga respondenter som inte använder 
populärkulturen medvetet svarat. Populärkulturen som normerande bör med andra 
ord innebära ett skäligt argument till att inte använda populärkulturen i förskolan. 
        Å andra sidan ser man då populärkulturen som en artefakt för ett lärande som 
strider mot läroplanens intentioner, då bör man även kunna se människan som en 
artefakt. Genom Thomas teori innebär det då att de förskollärare som använder 
populärkulturen medvetet gör det för att de är medvetna om sin egen möjlighet till 
påverkan (Egidius, 2008). Fasts (2011) och Rönnbergs (2013) beskriver det med 
andra ord då de uttrycker att förskollärares avståndstagande till populärkulturen är 
det som bidrar till att låta barnen skapa skillnader mellan könsrollerna. Genom 
medforskande förskollärare kan populärkulturen problematiseras, diskuteras och 
bidra till att vidga barns kritiska tänkande (Persson, 2000).  Förekomsten av en mer 
negativ inställning till populärkulturen förekommer med andra ord mer frekvent 
bland de som inte använder populärkulturen men också bland de som medvetet 
brukar ämnet.  
       Resultatet i vår studie där samtliga respondenter jämförs visar å andra sidan att 
majoriteten ställer sig positiva till dess existens i förskolans verksamhet då de svarat 
att det bidra till ett lustfyllt lärande samt har en positiv inverkan på barns 
identitetsutveckling, vidgar barn tidigare erfarenheter, åsikter, tankar, kreativitet 
och fantasi. Detta oberoende av hur vidare förskollärare svarat att de medvetet 
använder populärkulturen eller inte. Ställer vi detta i sin tur mot användandet av 
populärkulturen så är det trotsallt en skillnad mot Thomas mening, då resultatet 
visar att det finns ett samband mellan användandet och inställningen. Det är 
nämligen betydligt fler bland de som medvetet använder populärkulturen än de som 
inte gör det som har en positiv bild av populärkulturen i förskolan och dess inverkan 
på barns utveckling och lärande.  
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7.0 Slutsats 
Studiens syfte var att kartlägga i vilken utsträckning samt på vilket sätt som 
förskollärare använder populärkulturen i förskolan men även undersöka hur deras 
inställning är till dess existens i förskolan. Vi undersökte dessutom om det fanns ett 
samband mellan förskollärares inställning och användning av populärkulturen i 
förskolans verksamhet. Utifrån resultatet i vår studie ser vi att fler förskollärare 
använder populärkulturen i förskolan idag än vad den tidigare forskning vi tagit del 
utav visar. Även om många medvetet använder populärkulturen vid studiens tillfälle 
så visar vår studie att förskollärare även tar avstånd till användandet trots vetskapen 
om att populärkulturen finns och används av barnen i förskolan. Majoriteten av 
dem som inte medvetet använder populärkulturen menar även likt tidigare 
forskning visar att barns brukande av populärkulturen görs på bekostnad av deras 
identitetsutveckling. Åt andra sidan visar den tidigare forskningen att detta endast 
sker om det inte finns närvarande vuxna som kan utmana barns föreställningar av 
normalitet som populärkulturen skapat. Vi vill därför med studien lyfta fram vikten 
av att låta forskning och beprövad erfarenhet gå före förskollärares egna tankar och 
åsikter i arbetet på förskolan. På så sätt kan verksamma förskollärare ge barn 
möjligheter att kunna möta omvärlden med mer öppna ögon. Ögon som låter 
individer få vara den man vill och inte den man tror att man måste vara. Vilket är 
ytterst relevant för förskolans pedagogiska arbete med likabehandlingsarbetet som 
strävar efter att utveckla trygga barn i en lustfylld förskola.    
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Bilagor 
Bilaga 1, Informationsbrev 

 
 
 
 

Hej, 
 
Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som just nu skriver 
på vår c-uppsats inom området populärkultur. På följande webbadress: 
https://www.webbenkater.com/s/172e5bc finns en webbenkät som vi 
önskar att du svara på. Frågorna berör populärkulturens plats i förskolans 
verksamhet. Webbenkäten finns tillgänglig till och med hela fredagen den 
28/11. 
 
Samtliga enkätsvar kommer endast att användas för denna uppsats. Materialet 
kommer även hanteras med konfidentialitet, vilket innebär att all information 
skyddas mot obehöriga och samtliga deltagande förskollärare och förskolor 
kommer aldrig att nämnas i uppsatsen. Att delta är även helt frivilligt och du 
kan när som helst under enkätens gång välja att avbryta. 
 
Med populärkultur avser vi är något som nästintill alla har tillgång till genom 
massmedia/masskultur. Dessa fenomen kan ha många olika ansikten och 
oväntade former som kan synas i till exempel reklam, tv, spel, kläder, leksaker 
osv. 
 
Har du några frågor eller önskar att få bli intervjuad inom ämnet 
populärkultur så kontakta oss gärna på någon utav följande e-postadresser: 
Sophie Helgstrand: shd11004@student.mdh.se 
Laura Salonen: lsn11005@student.mdh.se 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Laura & Sophie  
Förskollärarprogrammet  
Mälardalens högskola 
 
Handledare: elisabet.langmann@mdh.se  
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Bilaga 2, Enkät 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Hej, 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola. Nedan följer ett antal 
frågor som rör populärkulturens plats i förskolans verksamhet som vi gör vår 
undersökning i. Med populärkultur avses här något som nästintill alla har tillgång till 
genom massmedia/masskultur. Dessa fenomen kan ha många olika ansikten och 
oväntade former som kan synas i till exempel reklam, tv, spel, kläder, leksaker osv.  
 
Samtliga enkätsvar kommer endast att användas för denna uppsats. Materialet 
kommer även hanteras med konfidentialitet, vilket innebär att all information 
skyddas mot obehöriga och samtliga deltagande förskollärare och förskolor kommer 
aldrig att nämnas i uppsatsen. Att delta är även helt frivilligt och du kan när som 
helst under enkätens gång välja att avbryta. 

Vi är tacksamma om ni svarar på samtliga frågor och framför allt tacksamma för ert 
deltagande i vårt examensarbete.  
 
 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Laura Salonen & Sophie Helgstrand  
Förskollärarprogrammet 
Mälardalens Högskola 
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Enkätfrågor 
 
 
 

1. Ålder: 
o 16-24 
o 25-34 
o 35-44 
o 45-54 
o 55 < 

 
 

2. Anställningsform: 
o Förskollärare  
o Barnskötare 
o Specialpedagog 
o Vikarie 
o Förskolechef 
o Annat: 

 
 

3. Pedagogisk inriktning/ inspiration som du arbetar utifrån på 
förskolan: 

o Waldorf 
o Montessori 
o Reggio Emilia 
o Fröbel 
o Ur & Skur pedagogik 
o Annat: 
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4. Vad förknippar du med populärkultur för barn? 
 
Ge exempel: 
 

 

 

 
 
5. Hur skulle du beskriva att barnens intresse för populärkultur tar sig 
uttryck på er förskola?  
 
Ge exempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. Var anser du att populärkulturen syns mest i förskolan? 
Rangordna svaren från 1 – 4 där 1 syns mest och 4 syns minst. 
 
    Fri lek 

 
Styrda aktiviteter 
 

 Den syns inte alls 
 
Miljön 

 
 
Annat alternativ:  
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7. Hur väl anser du att dessa påståenden stämmer överens med din syn 
på populärkultur för barn? 
Kryssa i vad du anser om följande påståenden. 
 
 
Det är något som är omtyckt av många  
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
Populärkultur innebär en förlust av gamla traditioner och värderingar 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
Populärkultur är nytt och ”skrämmande” 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
Populärkulturen konsumeras av en passiv publik där unga är särskilt 
utsatta  
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
Barn är medskapare av populärkulturen 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
 
Något som får stort genomslag via massmedia och reklam 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
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8. Använder du populärkultur som ett medvetet inslag i förskolans 
verksamhet? 
 
 

JA     NEJ   VET EJ 
 
 
Om ja, fortsätt på fråga 9 men hoppa över fråga nr 10.  
Om nej, gå direkt till fråga 10 för att fortsätta besvara enkäten. 

 
9. Ja, jag arbetar medvetet med populärkulturen i förskolan… 
Kryssa i hur väl följande påståenden stämmer in på dig. 
 
styrdokumenten kräver det  
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
för att koppla undervisningen till barnens vardag  
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
som ett diskussionsunderlag  
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
jag tycker själv om populärkultur 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
som pedagogiskt hjälpmedel  
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
Annat:  
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10. Nej, jag arbetar inte medvetet med populärkulturen i förskolan…  
Kryssa i hur väl följande påståenden stämmer in på dig. 
 
 
för barnen får så mycket av det hemma 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
för att det är normativt 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
för att mycket av det innehåller våldsinslag 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
jag är inte intresserad av populärkultur 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
jag är inte insatt i dagens populärkultur för barn 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
på grund av min pedagogiska inriktning 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
 
Annat: 
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11. Hur tror du barnen reagerar på inslag av populärkulturen i förskolan? 
 
 
   positivt          varken positivt eller negativt    negativt 
 
 
Motivera ditt svar: 

 
 
 
 
 
 

  
 
12. Hur anser du populärkulturen i förskolan inverkar på barns lärande 
och utveckling? 
Kryssa i hur väl följande påståenden stämmer enligt dig. 
 
 
Populärkulturen i förskolan… 
 
 
… inverkar inte alls i barns lärande och utveckling. 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… resulterar i ökade skillnader mellan könsrollerna. 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… motverkar barns syn på könsstereotyper.  
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… vidgar barns tidigare erfarenheter, åsikter och tankar. 
 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
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Populärkulturen i förskolan… 
 
… bidrar till ett lustfyllt lärande. 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… minskar barns kreativitet och fantasi. 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… ökar barns kreativitet och fantasi. 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… skapar socioekonomiska klyftor mellan barnen. 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… har en negativ inverkan på identitetsutvecklingen. 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… har en positiv inverkan på identitetsutvecklingen. 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
 
… utvecklar barns läs- och skrivförmåga. 
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
 
 
… lär barnen samspela.  
 
 
Instämmer inte alls                 instämmer helt          vet ej 
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13. Skulle du vilja arbeta mer med populärkultur i förskolan än vad du 
gör idag? 
Kryssa i det svar som passar dig bäst. 
 
 
    JA   NEJ     VET EJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
Vid frågor eller intresse för att delta i en eventuell intervju kring ämnet populärkultur i 
förskolan kan ni nå oss på: 
Sophie Helgstrand:  
Laura Salonen:  
Handledare: Elisabeth Langmann:  
!
 


