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Abstract 
Med avstamp i vårt problemområde är vårt syfte att undersöka vilken populärkultur som barn 

använder sig av samt hur de använder sig av den. Utifrån detta undersöker vi även hur 

pedagogerna bemöter den populärkultur som barnen använder sig av i förskolan.   Vår 

förhoppning med vår forskningsstudie är att bidra med en ökad förståelse kring hur barns 

populärkultur tar sig uttryck i förskolan. På så vis är våra förhoppningar att pedagoger ska 

lägga större vikt vid att arbeta med och kring barns populärkultur och dra nytta av barns 

erfarenheter och intressen i verksamheterna.   

           Utifrån vårt syfte så utgår vi från följande forskningsfrågor:  

- Vilken populärkultur uttrycker- och använder sig barnen av i förskolan samt hur 

bemöts barnens populärkultur av pedagogerna?  

- Hur använder sig barnen av sin populärkultur som artefakter i förskolan och hur visas 

deras mediering? 

- Hur fungerar populärkulturen som ett samlärande? 

Studien har en mikroetnografisk ansats där vi har utfört deltagande observationer som 

dokumenterats via ljudinspelning och fältanteckningar för att samla in vår empiri. Studien 

utgår från det sociokulturella perspektivet där vi har valt att lägga vårt fokus på 

sociokulturella begrepp såsom samlärande, artefakt och mediering. 

I vårt resultat kunde vi se att barnens gemensamma intressen och tidigare erfarenheter 

öppnade upp kontexter där samlärande kunde ske då barnen möttes via den gemensamma 

lärplattform som var deras populärkultur. Vi kunde vi se att barnen använde sig av 

populärkulturella karaktärer och erfarenheter från dessa för att bemöta- och hantera 

situationer på förskolorna. 

 

Nyckelord: Barns populärkultur, samlärande, gemensam lärplattform, artefakt, mediering, 

kontext, mikroetnografisk studie, sociokulturellt perspektiv, deltagande observation. 

Förord 
Tre och ett halvt år har kommit till sitt slut och det har varit en lärorik berg- och dalbana genom 

hela utbildningen. Nu har vår resa kommit till sin slutdestination och avslutas med detta 

examensarbete. Vi vill tack de som har varit med och stöttat under denna resa. Så tack till våra 

klasskamrater, handledare och andra berörda lärare som har varit med oss under denna process. 

Arbetsfördelning 
Detta examensarbete skrivs av två författare, vi har tagit beslutet att skriva samtliga delar 

tillsammans på en gemensam dator. Detta då vi vill få båda delaktiga i samtliga delar och under 

hela processen. Genom att skriva samtliga delar tillsammans hoppas vi på at ha fått en mer 

rättvis och bred bild på arbetet och få en tydligare helhet genom hela arbetet.  
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1 Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att den populärkultur som 

tar sig uttryck och används i förskolan är baserat på pedagogernas val. Det är pedagogerna som 

väljer vilka böcker som ska finnas på förskolan samt vilka leksaker med mera som ska finnas 

tillgängliga för barnen. Samt har vi uppmärksammat att pedagoger inte lägger ett större värde i 

barnens populärkultur. Vår uppfattning är därför att barnens populärkultur inte används som 

pedagogiska verktyg utan pedagogerna använder istället vad de anser är lockande och intressant 

för barnen. Detta bekräftar Fast (2011) och Shegar & Weningers (2010) då de menar att 

pedagoger anser att dagens populärkultur inte hör hemma i förskolan. Detta blir problematiskt 

när Ågren (2015) och Fast (2007) anser att populärkulturen är en stor del av barnens vardag och 

därmed påverkar den även barnens vistelse på förskolan. Sätter man det i relation till vad 

Petrone (2013), Vera (2011) och Mata (2011) skriver om, vilket är  att om pedagoger utgår från 

barnens intressen och erfarenheter kan de utveckla och gynna barns lärande, kan barnens 

gemensamma intressen och populärkultur bli ett starkt pedagogiskt verktyg. Detta förstärks när 

styrdokument hävdar att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen och åsikter 

(Skolverket, 2010).  

 

Den tidigare forskning vi har kommit i kontakt med kring ämnet innefattar främst hur- och 

varför pedagoger ska arbeta med barns populärkultur. Därmed vill vi belysa hur barnen 

använder sig av sin populärkultur i förskolan då vi har sett en avsaknad av detta i tidigare 

studier.  Därmed vill vi med avstamp i våra erfarenheter kring detta problem och med stöd i 

forskning observera vilken populärkultur barnen uppvisar under våra besök på förskolorna och 

vad som förmedlas vid dessa tillfälliga kontextuella skeenden. I denna studie har vi utgått från 

delar av det sociokulturella perspektivet och anpassat oss till detta.  

 

2 Populärkultur 
Inom det sociokulturella perspektivet är allt föränderligt och allt som sker är beroende av 

sammanhanget och den kontext som något sker eller utspelar sig i (Säljö, 2015). Med tanke på 

att vår studie har sin grund i det sociokulturella perspektivet kan vi inte med fast säkerhet ge en 

sanningsenlig definition av området av arbetet, vilket är barns populärkultur på grund av att 

populärkulturen i konstant utveckling och förändring. För att ge en bild av hur barns 

populärkultur kan definieras utifrån våra observationer och tidigare forskning, väljer vi att 

beskriva barns populärkultur med följande beskrivning. 
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Med barns populärkultur menar vi liksom Lindgren (2005), de olika medier som barnen 

kommer i kontakt med dagligen, såsom tv, mode, litteratur, leksaker och musik. Dessa medier 

är en stor del av barns vardag då vi lever i en värld där dessa konsumeras dagligen av både barn 

och vuxna på ett eller annat sätt. Lindgren (2005) och Persson (2000) menar att begreppet 

populärkultur är svårdefinierbart och är ett begrepp som är både negativt och positivt laddat då 

det kan användas i olika sammanhang med olika innebörder. Andra viktiga faktum kring detta 

begrepp är att populärkultur för ett barn inte behöver vara populärkultur för ett annat barn, det 

som är populärkultur idag behöver inte vara populärkultur imorgon. 

Trots att det är svårt att bryta ner- och definiera begreppet populärkultur så har vi begränsat oss 

genom att fokusera på barns populärkultur. Alltså den populärkultur som väljs av barnen och 

inte av pedagogerna, med pedagoger menar vi verksamma förskollärare och barnskötare. 

Populärkultur är inte en aktör i sig, utan det är vad vi väljer att göra med populärkulturen som 

ger den liv. 

3 Syfte och forskningsfrågor  
Med avstamp i vårt problemområde är vårt syfte att undersöka vilken populärkultur som barn 

använder sig av samt hur de använder sig av den. Utifrån detta undersöker vi även hur 

pedagogerna bemöter den populärkultur som barnen använder sig av i förskolan.   Vår 

förhoppning med vår forskningsstudie är att bidra med en ökad förståelse kring hur barns 

populärkultur tar sig uttryck i förskolan. På så vis är våra förhoppningar att pedagoger ska lägga 

större vikt vid att arbeta med och kring barns populärkultur och dra nytta av barns erfarenheter 

och intressen i verksamheterna.   

           Utifrån vårt syfte så utgår vi från följande forskningsfrågor:  

- Vilken populärkultur uttrycker- och använder sig barnen av i förskolan samt hur bemöts 

barnens populärkultur av pedagogerna?  

- Hur använder sig barnen av sin populärkultur som artefakter i förskolan och hur visas 

deras mediering? 

- Hur fungerar populärkulturen som ett samlärande? 
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4 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet står för det föränderliga och att man som forskare ser helheten 

i en situation eller i ett skeende. Genom ett sociokulturellt synsätt ser man som forskare bara 

situationen där och då, alltså gör forskarna bara ett nedslag i tiden, vilket innebär att forskarna 

bara får se stundens sanning. Därav kan forskaren inte ge en slutgiltig sanning utan det är något 

som ständigt förändras utifrån kontext och situation (Wertsch, 2009). Säljö (2000) skriver bland 

annat om det sociokulturella perspektivet och lyfter att det sociokulturella perspektivet bland 

annat står för att lärandet sker genom interaktion med andra och med miljön individen befinner 

sig i, alltså sker lärandet i kulturella kontexter. Wertsch (2009) menar att utifrån det 

sociokulturella perspektivet ligger det sociala genetiskt och därav är vi människor beroende av 

det sociala samspelet med andra människor i vår utveckling. Det i relation till att det 

sociokulturella perspektivet står för att lärande sker genom interaktion med andra, gör att det 

sociala samspelet och de gemensamma mötesplatserna som populärkulturen kan skapa har stor 

vikt i barnens liv. Säljö (2000) menar att människors handlingar beror på- och formas utifrån 

vilken kontext individen befinner sig i och att det är våra kunskaper och tidigare erfarenheter 

kring detta ämne som formar agerandet. 

 

Begreppet kontext knyter enligt oss samman de andra sociokulturella begreppen. Synonymer 

som förklarar begreppet kontext är exempelvis sammanhang, omgivning, situation och 

omständigheter. Kontexten inom våra observationer var vilka barn som befanns sig i rummet, 

vilket rum vi befann oss i, vilka leksaker som fanns tillgängliga. För att sammanfatta det är 

kontexten vilka och vad som utgör miljön där lärandet sker. Dock kan det vara värt att påpeka 

att kontext kan förändras ifall exempelvis ett annat barn kommer in i rummet och ska delta, en 

ny leksak introduceras eller någon lämnar rummet. Detta begrepp genomsyrar hela vårt 

examensarbete då kontexten är central i våra analyser då alla våra observationer sker i olika 

kontexter i förskolans verksamhet som vi befinner oss i. 

 

Säljö (2015) menar att det sociokulturella perspektivet står för att det är våra erfarenheter som 

utgör basen för vårt tänkande och därmed hur- och vad vi lär oss. Med dessa aspekter i åtanke 

är det sociokulturella perspektivet relevant att utgå ifrån, då vi i vår studie vill observera vilken 

populärkultur barnen uppvisar under våra besök på förskolorna och vad som förmedlas vid 

dessa tillfälliga kontextuella skeenden.  
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Samlärande är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet vilket ligger till grund 

för barns lärande. Genom samlärande med andra blir lärandet mer betydelsefullt för barnen 

eftersom det bidrar till att barnen får utveckla nödvändiga sociala färdigheter (Williams, 2006). 

Enligt det sociokulturella perspektivet ligger även det sociala beteendet i våra gener och därmed 

är det sociala en viktig förutsättning för samlärande (Wertsch, 2009). I vår studie är även det 

sociokulturella begreppet samlärande relevant, då barns gemensamma erfarenheter- och 

intresse kring- och om populärkulturen bidrar till gemensamma intressen och erfarenheter vilket 

leder till att populärkulturen blir en, vad vi väljer att benämna som, gemensam lärplattform för 

barnen. Gemensam lärplattform menar vi i detta examensarbete är den fysiska och mentala plats 

där barnen kan mötas genom sina gemensamma erfarenheter och utifrån sina intressen. Då det 

sociokulturella perspektivet, som vi tidigare nämnde, menar att socialt samspel är en viktig 

drivkraft för barns lärande och utveckling. Samlärande och socialt samspel är inom ramen för 

vårt forskningsområde väsentligt då samlärande och socialt samspel är något som uppkommer 

genom att barnen ofta har gemensamma intressen- och erfarenheter kring sin populärkultur till 

exempel ifall två barn har ett gemensamt intresse för Spiderman och grundar sin lek utifrån 

intresset för Spiderman. Genom sitt intresse för Spiderman har barnen skapat en gemensam 

lärplattform där samlärande kan uppstå. Detta kan i sin tur leda till att det sker ett samlärande 

där barnens kunskaper kring populärkulturen förmedlas barnen emellan. Barns samlärande är 

grundläggande inom det sociokulturella perspektivet. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är artefakter och mediering det avgörande för utveckling 

och lärande (Säljö, 2011). Artefakter är de fysiska hjälpmedel som bidrar till barns lärande, i 

vårt fall innefattar det bland annat populärkulturella föremål i form av exempelvis leksaker eller 

tv-program och filmer. Hand i hand med begreppet artefakt går begreppet mediering då dessa 

två begrepp hör ihop med varandra. Begreppet mediering kommer från tyskans Vermittlung 

och betyder ”förmedla” (Säljö, 2000). Ett exempel på mediering är barnens egen uppfattning 

och vad barnen gör genom sin förståelse av populärkulturen, såsom att barnen tittar på 

Spiderman hemma och sedan vill efterlikna Spiderman via sina lekar på förskolan. Medieringen 

syns genom hur barnen agerar som Spiderman, vilket i sig inte behöver betyda att de gör exakt 

vad Spiderman gör utan att de utgår från Spiderman och gör en egen tolkning av honom.  
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5 Tidigare forskning 

Följande kommer vi redogöra för tidigare forskning som berör vårt forskningsområde. 

Forskningen är uppdelad i tre teman vilka är följande: Barns erfarenheter som ett pedagogiskt 

hjälpmedel, vars huvudsakliga resultat kommer fram till att pedagoger ska ta tillvara på barns 

erfarenheter och intressen för att kunna skapa en gemensam lärplattform för barnen. Bygga 

broar mellan barns populärkultur och pedagogisk verksamhet, vars huvudsakliga resultat 

kommer fram till att pedagoger ska ta tillvara på de erfarenheter som barn har med sig hemifrån. 

Genom att ta tillvara på dessa så kan lärandet bli mer meningsfullt för barnen. Detta tema 

behandlar även det faktum att populärkulturen kan medföra en ekonomisk press för 

barnfamiljer. Populärkulturens påverkan på barns beteende, vars huvudsakliga resultat kommer 

fram till att flertalet pedagoger ställer sig negativa till barns populärkultur då det finns vissa 

negativa aspekter inom detta område, såsom våld och underliggande värderingar. 

 

5.1 Barns erfarenheter som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Petrone (2013), Vera (2011) och Mata (2011) vars studier utgår från literacy-, antropologiskt- 

och socialsemiotiskt perspektiv betonar vikten av att man som pedagog utgår från barns 

intressen och erfarenheter för att utveckla och gynna barns lärande. Detta menar de ger barnen 

motivation till att lära då deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Ännu en studie som tar 

upp vikten av att man som pedagog med fördel kan dra nytta av barns intressen och erfarenheter 

är Fast (2007). Fasts studie utgår från ett literacy perspektiv och genomfört en etnografisk studie 

menar att om man utgår från barns intressen, så som populärkulturen, kan man skapa en 

gemensam lärplattform som inbjuder till lärande hos barnen. Denna gemensamma lärplattform 

kan ha sin grund i den reklam som görs för dagens populärkultur, såsom i leksakskataloger, tv-

reklamer med mera. Studier utförda av Sjöberg (2013) har granskat hur barn tar del av 

vardagsreklam och menar att även om reklam inte ska riktas till barnen så gör den det då barnen 

får reklamen hemskickad, vilket leder till att reklamen indirekt blir riktad till barnen. Genom 

att reklamen skickas hem till barnen så öppnar den upp vägen till den nya populärkulturen, 

vilket leder till en gemensam populärkultur för barnen oavsett ifall de äger populärkulturella 

föremål eller inte. 

 

Den tidigare forskning vi har tagit upp här behandlar främst att man som pedagog med fördel 

kan dra nytta av barns tidigare intressen och erfarenheter i förskolan. Detta avsnitt behandlar 

även vilken inverkan reklam kan ha på populärkulturen och barnen. Denna forskning är relevant 



Examensarbete, avancerad nivå.  Författare: Annie Johansson & Sofie Jansson 
Förskollärarutbildningen                                                                                   930725                      921218 

6 
 

för vår studie då vi undersöker hur barnen använder sig av sin populärkultur och hur 

pedagogerna bemöter detta i förskolan. Genom denna forskning ser vi tecken på att 

populärkulturen kan medföra gynnsamma effekter i förskolan, eftersom pedagoger i dessa 

studier har bemött barns populärkultur med positiv syn. 

 

5.2 Bygga broar mellan barns populärkultur och pedagogisk verksamhet 

Ashton (2005) vars studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv menar att barn har 

erfarenheter med sig både från förskolan och hemifrån, detta innebär att man som pedagog 

fördelaktigt kan ta tillvara på de erfarenheter som barnen innehar. Därmed finns det fördelar 

med att ha ett aktivt samarbete mellan förskolan och hemmet. Studier gjorda av Klerfeldt (2007) 

och Dickie och Shuker (2014) menar att pedagoger med fördel kan arbeta med att bygga broar 

mellan hemmet och förskolan. Då den mediekultur som barnen har med sig hemifrån till 

förskolan ger barnen erfarenheter som pedagoger kan dra nytta av för att gynna barns lärande. 

En sociokulturell studie gjord av Norling (2013) visar att lärandet är en ständig process som 

pågår under hela dagen och därmed sker inte lärandet under enskilt spridda aktiviteter. Det är 

viktigt att se till barns hela erfarenhetsvärld och på så sätt dra nytta av de erfarenheter som 

barnen har med sig bland annat hemifrån. Även studier av Dennis och Vottelvers (2012) visar 

på att barn blir mer motiverade om de får plocka in sina egna intressen och erfarenheter i den 

pedagogiska verksamheten. Ett exempel på detta tar Marsh (1999) upp i sin studie där studien 

visar på att genom att pedagogerna förde in populärkulturen Teletubbies i verksamheten, så fick 

pedagogerna barnen att bli mer entusiastiska och engagerade till att lära sig läsa och skriva.   

          

Något som är viktigt att ha i åtanke är att populärkulturen inte ett pedagogiskt medel i sig, vilket 

Shegar och Weningers (2010) studier gjorda ur ett postmodernt och poststrukturalistiskt 

perspektiv menar, utan det är vad vi som pedagoger väljer att göra med populärkulturen som är 

avgörande och först då kan vi dra nytta av populärkulturen som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Norlings (2015) vars studier utgår från ett sociokulturellt, utvecklingsekologiskt och 

bioekologiskt perspektiv menar att genom att skapa ett samspel mellan pedagoger och barn 

kring de verktyg, såsom populärkulturen, så gynnar det bland annat barns språkutveckling. 

En viktig aspekt att ha i åtanke menar Hjort (2004) är att en del föräldrar anser att det är jobbigt 

när barnen kommer hem från förskolan och vill ha nya leksaker eller kläder som de andra barnen 

på förskolan har. Då kläder och leksaker är något som populärkulturen styr över, på så vis 

ändras modet och leksakerna ofta vilket resulterar i att vissa familjer inte har den ekonomi som 
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krävs för att hänga med i populärkulturens svängar. Ågren (2015) menar att barns interaktion 

och lek med andra ibland behöver en gemensam plattform, som ofta blir just populärkulturen. 

I relation till vad Hjorts resultat visar så kan inte alla föräldrar erbjuda sina barn de nyaste 

leksakerna eller modet. Vilket i relation till Ågrens resultat kan resultera i utanförskap. Sjöberg 

(2013) tar upp reklam som presenterar populärkulturen genom reklamblad och reklaminslag på 

tv. Detta påverkar de familjer som har det knapert ännu mer då det kommer krav både från 

förskolor och från reklam. 

 

Sammanfattningsvis så tar dessa studier upp att pedagoger med fördel kan dra nytta av de 

erfarenheter som barn har med sig från hemmet. Studierna visar på både fördelar och nackdelar 

som populärkulturen kan bringa med sig in i verksamheten, då det är viktigt att ha både positiva 

och negativa aspekter i åtanke i arbetet kring populärkulturen. Studierna tar även upp vilka 

fördelar samspel mellan barn och pedagog kan medföra i verksamheten och vilka gynnsamma 

effekter det kan medföra, såsom entusiasm, motivation och engagemang hos barnen. Denna 

forskning anser vi är relevant för vår studie då bland annat de negativa aspekter som tas upp 

här kan ge oss en förståelse kring varför vissa pedagoger ställer sig negativa till att plocka in 

populärkulturen som ett medel i förskolan. 

 

5.3 Populärkulturens effekt på barns beteende. 

Studier visar på att avsaknaden av barns populärkultur beror på pedagogernas åsikter och 

inställning till populärkulturen. Fast (2011) och Shegar & Weningers (2010) studier med 

postmodern- och poststrukturalistisk utgångspunkt visar att pedagoger anser att dagens 

populärkultur inte hör hemma i förskolan, utan är något som barnen bör syssla med hemma. De 

menar även att dagens populärkultur ofta anses vara fulkultur medan deras egen barnkultur, det 

vill säga den populärkultur som fanns när pedagogerna själva var barn, klassas som finkultur. 

Pedagogers negativa inställning till populärkultur menar Fast (2011) kan bero på att de oroar 

sig för att populärkulturen kan leda till bland annat våldsamt beteende och stereotypiska 

framställningar. Ännu en studie kring detta har Natsiopoulpou och Melissas (2009) utfört 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Denna studie visar på att barn genom filmer och 

barnprogram kan få svårt att skilja på fantasi och verklighet då de imiterar det de ser på tv och 

i filmer. Forskare som bland annat Von Feilitzen (2001) som forskar inom massmedia menar 

att barn kan påverkas negativt av dagens populärkultur på grund av de negativa aspekter som 

populärkulturen kan medföra. Detta är något som även Daly och Perez (2009) sociokulturella 
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studier visar på då studierna visar på att våldsamma tv-program kan påverka barn negativt då 

det ger upphov till våldsamt- och aggressivt beteende. Dock så menar Von Feilitzen (2001) att 

trots att studier visar på att populärkulturen kan ge negativa effekter på barn, så är det viktigt 

att pedagoger arbetar med populärkultur i förskolan. För att barnen på så vis får bearbeta det de 

har upplevt inom sin populärkultur, då det ofta finns vissa laddningar, såsom genus och våld 

med mera. 

 

Sociokulturella studier gjorda på barnfilmer av Lee (2006) tyder bland annat på att Disney 

karaktäriserar karaktärerna med olika etniciteter. Detta kan å ena sidan leda till att barn redan i 

tidig ålder får förutfattade meningar om andra människor. Men å andra sidan så synliggör 

filmerna för barnen att världen är mångkulturell och att människor ser ut- och är olika. 

Forskning kring barn och deras förebilder gjorda av Andersson och Cavallaro (2002) visar att 

förebilderna främst var föräldrar men även superhjältar och andra karaktärer som barnen ansåg 

vara sina förebilder.  Studierna visar på att ju fler förebilder barn har, ju större förståelse får de 

för att alla är olika och att alla ska accepteras. Så i relation till Lees (2006) studier så gör det att 

populärkulturen öppnar upp för att barn ska få förebilder som inte bara är familjära, utan en 

förebild kan lika gärna vara Mästerkatten i stövlarna likaväl som att ens förebild kan vara ens 

förälder. Detta öppnar i sin tur upp för att barn kan få en förståelse för den mångfald som världen 

består av.  Trots de negativt laddade aspekter som kan uppstå kring poplärkulturen så menar 

sociokulturella studier gjorda av andra forskare såsom Alloway, Wiliams, Jones, Cochrane 

(2013) att yngre barns tv-tittande inte har några negativa effekter på barnen. Även forskare så 

som Karuppiah (2015), som har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, menar att om 

pedagoger och föräldrar arbetar med populärkultur på rätt sätt, såsom lärplattor med mera, så 

kan de negativa aspekterna såsom ergonomiska problem minimeras.   

 

Sammanfattningsvis så belyser denna tidigare forskning på vilka negativa- men även positiva 

sidor som barnens populärkultur kan föra med sig. Å ena sidan visar forskningen på aspekter 

som kan vara negativa för barnen men å andra sidan så visar forskningen även på att barnen 

genom rätt vägledning inom populärkulturen kan få en djupare förståelse för sina 

medmänniskor, så som förståelse för att vi alla är olika och att det är okej. 

 

Denna tidigare forskning är väsentlig för vår forskningsstudie då den i relation med föregående 

tema ger oss en djupare förståelse för vilka bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för 

pedagogers förhållningssätt gentemot barnens populärkultur. 
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5.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis så tyder den tidigare forskningen på att populärkulturen har en betydande 

roll för barns utveckling och lärande. Då populärkulturen kan fungera som ett gemensamt 

intresse för barnen vilket öppnar upp för interaktion och samlärande. Tidigare forskning betonar 

även vikten av att man som pedagog tar tillvara på barns tidigare erfarenheter och intressen. 

Därmed är det viktigt att tänka på att pedagoger drar nytta av barnens populärkultur och 

intressen och inte pedagogernas. Dock finns det vissa aspekter som gör att pedagoger och 

föräldrar ställer sig negativa till barns populärkultur då det finns en del negativa konsekvenser 

som populärkulturen kan ha på barn. Såsom ergonomiska problem, våld- och fördomsfulla 

barnprogram och filmer. Samt ekonomiska aspekter då populärkulturen blir en status- och 

identitetsskapande trend som är under ständig utveckling. 

 

6 Metod 

6.1Urval 

Vår studie genomfördes på två för oss kända förskolor, därmed gjorde vi ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Dessa två förskolor valde vi då vi har varit i dessa barngrupper tidigare och på 

så vis var vi kända för såväl barn som pedagoger. Studien genomfördes på två förskolor då vi 

ville få in så mycket empiri som möjligt och då vi gjorde tillfälliga besök som endast 

synliggjorde kontexten där och då. 

 

I studien medverkade totalt tjugotvå stycken barn i åldrarna tre till sex år varav nio stycken var 

flickor och tretton stycken var pojkar. Det medverkade även två arbetslag där det ingick fyra 

respektive sex pedagoger, varav alla var kvinnliga. Genom vårt bekvämlighetsurval hoppas vi 

på att ha få en högre ekologisk validitet, då både barn och pedagoger var bekväma och vana vid 

att vi vistades i verksamheterna. Å ena sidan gör ett bekvämlighetsurval att studien blir en aning 

konstituerad, då pedagogerna vet om vad syftet med studien är då vi tidigare har genomfört vårt 

opublicerade aktionsforskningsprojekt på samma förskolor. Å andra sidan anser vi att ett 

bekvämlighetsurval är det mest ultimata att använda sig av då vi på grund av begränsat med tid 

annars skulle kunnat påverka barnen och pedagogerna negativt, då vi annars hade varit helt 

okända för dem. Hade vi däremot genomfört en etnografisk studie så hade vi med fördel kunnat 

göra ett annat val än bekvämlighetsurvalet då vi i det läget hade fått tid till att bekanta oss med 

både nya barngrupper samt med nya arbetslag. Men med tanke på att vi nu genomförde en 

deltagande observation genom en mikroetnografisk studie så är ett bekvämlighetsurval att 
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föredra då denna metod förespråkar att man som forskare har en tidigare relation till de som 

observeras (May, 2011). May menar vidare att man som forskare bör ha en god relation till de 

man observerar, då detta kan öppna upp till en naturligare observation då situationen blir mindre 

konstituerad. Att man även har en insyn i hur vardagen fungerar har också fördelar då helt nya 

och främmande situationer kan kännas egendomliga och då läggs mycket av fokus där istället 

för på den verkliga händelsen. När vi var ute och genomförde vår studie fanns risken att det 

blev en så kallad Rosenthaleffekt, reaktivitet, då vi kan ha påverkat den miljö och de deltagare 

som vi observerar (Harboe, 2013. Bryman, 2011. Fangen, 2011). Detta hoppas vi ha minimerat 

genom vårt bekvämlighetsurval då de deltagande till stor del är vana vid att vi vistas i 

verksamheterna, genom vårt bekvämlighetsurval så var både arbetslagen och barngrupperna 

bekanta vid vår vistelse i verksamheterna. Därav är även detta bekvämlighetsurval att föredra 

då vi utförde en sociokulturell studie.  

 

6.2 Mikroetnografisk studie 

Vår studie är inspirerad av mikroetnografi då vi genom deltagande observationer försöker förstå 

hur barn använder sig av populärkulturen i förskolan. I etnografisk forskning vill man enligt 

Aspers (2013) vistas i verksamheten och genom att praktiskt uppleva skeenden kunna tolka och 

förstå vad som händer utifrån sammanhanget vi befann oss i. Denna metod är även relevant 

utifrån vårt sociokulturella perspektiv då vi ser till de samspel och skeenden som utspelar sig 

vid observationstillfället. Vidare menar Asper (2013) att genom att arbeta utifrån en etnografisk 

forskningsansats kan vi som forskare få en gradvis insikt i det som sker i verksamheten. En 

etnografisk ansats innebär även att man som forskare väljer att titta närmre på en specifik utvald 

situation, vilket i vårt fall är hur barn använder sig av populärkulturen i förskolan. Etnografisk 

forskning är kvalitativ eftersom den kritiskt granskar de antaganden, som oftast tas för givet, 

för att försöka förstå genom att närma sig dess kontext (Aspers, 2013).  Nordevall, Möllås och 

Ahlberg (2009) beskriver hur man utifrån en etnografisk forskningsansats försöker förstå, 

beskriva, analysera och tolka sammanhang. Etnografiska studier brukar, enligt Fangen (2005), 

vanligtvis sträcka sig över några månaders tidsspann. Men då vi endast genomför en kortare 

studie i form av ett examensarbete, är det mest optimalt att genomföra en mikroetnografisk 

studie (Bryman, 2011). I en mikroetnografisk studie lägger man som forskare sitt fokus på ett 

specifikt utvalt område som väljs utifrån studiens syfte. Alltså har vår mikroetnografiska studie 

sitt fokus på hur barns populärkultur tar sig uttryck i förskolan. Därmed ger vi en 

mikroetnografisk beskrivning av hur barns populärkultur tar sig uttryck i förskolans 
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verksamhet. Genom att vi gjorde en mikroetnografisk studie som endast pågick under ett par 

dagar visar vårt resultat endast det som skedde där och då. Hade vi istället genomfört en 

etnografisk studie hade vi möjligtvis fått fram ett annorlunda resultat. Då vi ändå befann oss i 

de två förskolekontexterna i ett par dagar och tidigare hade spenderat tid tillsammans med 

barnen och pedagogerna, så kunde vi, liksom det sociokulturella perspektivet förespråkar, sätta 

oss in i den kontext vi befann oss i och på så vis få en djupare förståelse för det sammanhang 

vi befann oss i. Dock hade det utifrån ett sociokulturellt perspektiv vore varit mer ultimat att 

utföra en etnografisk studie då vi hade kunnat se observationerna ur ett större sammanhang och 

därmed kunnat få en djupare förståelse för skeendena. 

 

6.3 Deltagande observation 

I vår studie genomförde vi deltagande observationer där vi har observerat vilken populärkultur 

barnen uppvisar på förskolorna samt vad som förmedlas vid dessa tillfälliga kontextuella 

skeenden. Deltagande observation är en metod där forskaren medverkar i verksamhetens vardag 

och studerar deltagarna som befinner sig i kontexten. Det mest väsentliga med en deltagande 

observation är att forskaren iakttar händelser medan de utspelar sig, detta ger goda möjligheter 

för att sedan kunna analysera vilken betydelse kontexten som skeendet sker i har för betydelse 

för händelsen. Alltså, genom deltagandet observerar forskaren vad som sker och ställer frågor 

utefter skeendet. Vilket leder till att forskaren får en mer rättvis bild av verksamheten då man 

både ser, alltså observerar vad som sker, och kan ställa frågor under tiden och på så vis få en 

djupare förståelse för det forskaren ser (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi ser även denna metod 

som relevant då vi utgår från det sociokulturella perspektivet och söker svar på forskningsfrågor 

som genomsyras av detta perspektiv. Genom att vi genomför våra deltagande observationer i 

ett team om två personer vidgar vi våra tolkningar, då vi båda kan uppfatta ett skeende på olika 

vis. Därav kan vi förhoppningsvis få en djupare och större förståelse för det som sker (May, 

2011). Deltagande observation är även att föredra då den inger en stor flexibilitet, då man som 

forskare kan se, höra och ställa frågor under observationen (May, 2011). 

 

Sjöstedt Landen (2011) & Arvaston & Ehn (2009) betonar vikten av att tänka på att vi redan 

innan observationens uppstart har hypoteser och förutfattade meningar om vad som ska hända. 

Detta kan påverka vad vi som forskare ser i observationerna. Därmed är vi medvetna om att 

risken finns att det kan uppstå en selektiv perception, då det är mänskligt att man medvetet eller 

omedvetet väljer bort frekvenser som kan vara väsentliga för studien, beroende på vad man som 
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forskare är ute efter. Detta hoppas vi kunna minimera då vi är två stycken som genomför den 

deltagande observationen. Även om vi observerade samma situation samtidigt så innebar det 

inte att vi observerade samma skeende, då vi kan ha uppfattat och värderat skeenden på olika 

vis. Vilket kan- och förhoppningsvis resulterar i att perceptionen till största möjliga mån 

minskar då vi är två individer som kan se situationen på olika vis. 

 

Under observationerna har vi endast spelat in de deltagandes röster och inte videofilmat, då vi 

ville undvika att deltagarna skulle känna sig obekväma då vi har erfarenheter av detta sedan 

tidigare. Genom dessa erfarenheter och med stöd av forskare såsom Johansson & Karlsson 

(2013) och Björndal (2005) som menar att videokameror kan vara påträngande för 

respondenterna under den deltagande observationen, har vi gjort ställningstagandet att endast 

använda ljudupptagning kombinerat med fältanteckningar. Ännu en avgörande faktor som 

gjorde att vi endast valde ljudupptagning kombinerat med fältanteckningar var eftersom det i 

verksamheterna förekom ett antal barn som inte fick medverka under videoinspelningar. Därav 

fick vi som utgångspunkt ha ljudupptagning och sedan komplettera med fältanteckningar för 

att med största möjliga mån undvika att missa viktiga skeenden. Vi är medvetna om att det inte 

är det ultimata då vi i vår studie vill se helheten i våra observationer. Dock fick vi anpassa oss 

efter de verksamheter vi befann oss i och därav blev ljudupptagning kombinerat med 

fältanteckningar det mest ultimata i denna forskningsstudie. Genom att vi väljer bort 

videoinspelning så finns risken att vi missar viktiga skeenden i kontexten som inte 

ljudupptagningen kan fånga upp.  

 

6.4 Tillvägagångssätt 

Innan de deltagande observationerna ägde rum tog vi hänsyn till de etiska ställningstagandena 

(Se kapitel: Etiska ställningstaganden). Vi tog kontakt med de två förskolor där observationerna 

genomfördes och förklarade syftet med vår studie så att respektive förskola fick ta ställning till 

om de ville delta i studien eller inte. Observationerna ägde rum under två förmiddagar under 

barnens fria lek på respektive förskola. När vi kom ut till förskolorna spenderade vi första 

timmen med att bara bli en del av kontexten, detta valde vi att göra då det var ett flertal veckor 

sedan vi sist var ute i dessa två verksamheter. Genom att spendera tid på förskolorna genom att 

umgås med barnen och pedagogerna hoppades vi på att göra vår vistelse på förskolorna så 

naturlig som möjligt. När vi började observera barnen observerade vi barnens agerande och 

avbröt inte deras aktiviteter. Om barnen kom fram till oss och pratade eller undrade något så 

bevarade vi detta för att det inte skulle uppstå förvirring hos barnen. Under våra observationer 
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förde vi fältanteckningar för att komplettera våra ljudupptagningar. Efter- och under 

observationerna då vi ansåg det passande så ställde vi frågor till både pedagoger och barnen 

angående barnens populärkultur och skeendena under observationerna. Därmed observerade vi 

barnens lek men även kontexten där barnen befann sig då den automatiskt blev en del av studien. 

 

6.5 Dataproduktion 

Vi har genomfört observationer på två förskolor där observationerna dokumenterades med hjälp 

av ljudupptagning och fältanteckningar, detta dokumentationssätt är något som Johansson & 

Karlsson (2013) & Jordan & Henderson (1995) förespråkar då man som observatör kan gå 

tillbaka och se över de insamlade materialen i efterhand. Metoden förespråkas även av Lindgren 

(2012), dock menar Lindgren att det är viktigt att ha i åtanke att ljudinspelning aldrig är den 

sanna verkligheten då man oftast bara gör ett nerslag i tiden vilket resulterar i att man endast 

får ögonblickets sanning. Då vi genomför en mikroetnografisk studie förstärks detta nedslag i 

tiden och därmed är det ännu viktigare att man har detta i åtanke. Under observationerna ställde 

vi oplanerade frågor för att få agerandet i observationerna förklarat för oss och på så vis kunna 

få en djupare förståelse för skeendet. Vi använder oss även av fältanteckningar som 

komplement till våra ljudupptagningar, fältanteckningar menar Björndal (2005) är det 

vanligaste dokumentationssättet när man genomför observationer. 

 

6.6 Databearbetning 

Efter genomförandet av våra observationer gick vi igenom vår insamlade empiri för att välja ut 

de delar som vi ansåg var väsentliga. Följaktligen transkriberade vi de delar som vi ansåg var 

väsentliga för vår forskningsstudie. Därefter analyserade vi utefter de sociokulturella begrepp 

som vi valde ut för vår studie. Genom att studera de olika observationerna kunde vi se mönster 

utifrån vårt perspektiv och utifrån skeendena i kontexterna. Att kunna se uppkommande teman 

eller mönster i sina observationer är något som man bör kunna när man har genomfört en 

etnografisk studie, detta är något som Lalander (2011) betonar. I vårt fall genomförde vi endast 

en mikroetnografisk studie, hade vi däremot gjort en etnografisk studie hade vi med stor 

sannolikhet kunnat se ännu fler teman och samband än vad vi gjorde i denna studie. 
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6.7 Etiska ställningstaganden 

I vår studie har vi tagit etiska ställningstaganden utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Bryman, 2011) samt Barnkonventionen (Johansson & Karlsson, 2013). 

Informationskravet uppfyllde vi genom att kontakta- och informera förskolechefer, pedagoger 

och vårdnadshavare angående vår forskningsstudie och vad det innebar för dem. Följaktligen 

så uppfyllde vi samtyckeskravet genom att vi först fick samtycke från förskolechefer och 

pedagoger till att få genomföra vår studie deras verksamhet. Efter deras samtycke delade vi ut 

samtyckesblanketter (se bilaga) till barnens vårdnadshavare för att barnen skulle få medverka i 

studien. 

 

Slutligen så uppfyllde vi konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att de deltagande i 

studien inte kan identifieras via bild eller via namn. Samt att det material som ligger till grund 

behandlas på ett sådant vis att det inte kan hamna i fel händer.  När studien har färdigställts 

förstörs empirin och därmed kan inte känsligt material komma i orätta händer. De namn som 

förekommer i vår forskningsstudie är fiktiva och därmed kan dessa namn inte kopplas till 

enskilda personer eller förskolor. 

 

6.8 Tillförlitlighet 

Efter studiens genomförande bör en forskare, enligt Bryman (2011), se över en studies validitet 

och generaliserbarhet. Detta innebär att samtliga delar i studien ska vara sammanhängande, det 

vill säga att bland annat forskningsfrågorna ska besvaras av resultatet. 

Därav har vi under vår skrivprocess och under våra observationer haft forskningsfrågorna 

tillgängliga för att med största möjliga mån kunna förhålla oss till vårt fokus och därmed hålla 

en röd tråd genom vår forskningsstudie. En utomstående ska även med hjälp av våra 

forskningsfrågor, syfte och metod kunna ompröva studien och kunna komma fram till ett 

liknande resultat. 

Det är viktigt att ha i åtanke att barns populärkultur är ett område som är under ständig 

utveckling. Det som är barns populärkultur idag kan vara något helt annat nästa vecka. Ännu 

en aspekt som är väsentlig är att vi endast utförde en mikroetnografisk studie på två förskolor, 

vilket i sin tur innebär att studien håller en låg generaliserbarhet då studiens resultat skulle 

kunnat arta sig helt annorlunda på andra förskolor. Därmed kan vi inte få fram ett slutgiltigt 

svar, utan endast ett svar på hur barns populärkultur tar sig uttryck i just de verksamheterna som 

vi undersöker just nu. 
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6.9 Analysverktyg  

Utifrån det sociokulturella perspektivet har vi valt att fokusera på tre begrepp, vilka är 

samlärande, artefakt och mediering. Utifrån dessa begrepp kommer vi genomföra analyser på 

våra observationer. Det material vi valde att analysera var de observationer där barnen agerade 

med- eller kring populärkulturen samt hur pedagogerna bemötte barnens agerande. 

Följande kommer en kortfattad definition kring de begrepp vi kommer använda oss av i vår 

analys.  

Samlärande är ett sociokulturellt begrepp som enligt det sociokulturella perspektivet ligger till 

grund för barns lärande. Genom att hitta gemensamma intressen och erfarenheter hos barnen så 

blir lärandet mer meningsfullt för barnen. Genom att hitta dessa gemensamma erfarenheter och 

intressen kan man skapa en gemensam lärplattform, som kan vara både mental och fysisk, där 

samlärande möjliggörs.   

Artefakt och mediering är två sociokulturella begrepp som går hand i hand med varandra. 

Artefakt är de fysiska hjälpmedel eller föremål som vi har runtomkring oss. I vår studie har 

detta begrepp inneburit exempelvis populärkulturistiska föremål såsom bland annat leksaker 

och kläder med populärkulturistiska tryck. Mediering innebär i sin tur den tolkning som barnen 

har kring populärkulturen, såsom kunskap kring karaktärer etc. som barnen använder sig av och 

uttrycker, det vill säga den kunskap- och de erfarenheter kring populärkulturen som barnen 

förmedlar. 

Begreppet samlärande kunde vi se i observationer där barnen hade populärkulturen som medel 

för att interagera och samspela med varandra eller med pedagoger. Vi kunde se barnens 

gemensamma intressen och erfarenheter som en mötesplats där barnen drog nytta av sina 

erfarenheter och intressen i samspel med varandra.   

Nästa begrepp som vi har utgått från i vår analys är begreppet artefakt. Detta begrepp kunde vi 

se i situationer där barnen använde sig av populärkulturistiska föremål, det vill säga artefakter, 

som medel i den fria leken. Det var allt från medtagna leksaker till kläder.  

Slutligen har vi det sista begreppet som vi har utgått från i vår analys som är mediering. 

Mediering var det begrepp som var svårast att identifiera under själva observationen då det är 

omöjligt att ta sig in i någons sinne för att se vad som försiggår. Detta begrepp kunde vi dock 

identifiera i vår analys genom att vi studerade vår empiri i efterhand och såg till hela 

sammanhanget och situationen. Begreppet mediering kunde vi se då det förekom händelser där 
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barn använde sig av exempelvis populärkulturistiska karaktärer för att bemöta vardagliga 

situationer på förskolorna.   

7 Resultat och Analys 
Nedan följer resultat och analys utifrån studiens syfte och frågeställningar vilka var följande; 

Syftet är att undersöka vilken populärkultur som barn använder sig av samt hur de använder sig 

av den. Utifrån detta så undersöker vi även hur pedagogerna bemöter den populärkultur som 

barnen använder sig av i förskolan.   Utifrån vårt syfte så utgår vi från följande forskningsfrågor: 

- Vilken populärkultur uttrycker- och använder sig barnen av i förskolan samt hur bemöts 

barnens populärkultur av pedagogerna?  

- Hur använder sig barnen av sin populärkultur som artefakter i förskolan och hur visas 

deras mediering? 

- Hur fungerar populärkulturen som ett samlärande? 

7.1 Barns populärkultur  

De övergripande teman som dök upp under observationerna på de båda förskolorna var Frost1, 

Spiderman2, Babblarna3, Daidalos (Labyrint)4 och My little pony5. 

De delar av barns populärkultur som synliggjordes under observationerna synliggjordes för oss 

i forskargruppen genom att barnen talade om dessa populärkulturer under våra deltagande 

observationer. I våra observationer där vi såg på barnens fria lek, såg vi även situationer där 

barnen använde sig av sina erfarenheter från populärkulturen i sina lekar, i form av exempelvis 

olika populärkulturistiska karaktärer. Observationerna ägde rum på barnens initiativ och var 

inget som vi i forskargruppen iscensatte med syfte till studien. 

 

Vårt resultatkapitel presenteras utan en avsnittsuppdelning, utan är istället uppdelade under 

observationsrubriker, då våra observationer är sedda och analyserade ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Därmed har vi sett observationerna utifrån deras helhet och därav har vi inte 

kategoriserat observationerna för att på så vis undvika att begränsa oss i våra analyser.  

                                                           
1 Frost är en Disneyfilm från 2014 (http://frozen.disney.com/). 
2 Spiderman är en superhjälte som förekommer i både barns- och vuxnas populärkultur. 
3 Babblarna är ett pedagogiskt hjälpmedel som främjar barns språkutveckling. 
4 Daidalos är en karaktär i det aktuella barnprogrammet Labyrint som går på SVT1. 
5 My little pony är fantasihästar som förekommer både som film och som serie.  
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7.2. Sju stycken nedslag i våra observationer 

I observationerna framträdde populärkulturer såsom prinsessklänningar, My little ponys och 

Babblarna, dessa populärkulturer var valda av barnen.  

7.2.1 ”Ja! Vi hämtar Frostklänningar!” 
Tre flickor på fyra respektive fem år befinner sig i stora rummet, i mitten av rummet finns det en 

stor rund matta där barnen brukar ha sina samlingar. Alice utbrister: 
- Sofia och Jullan, ska vi ha Frostuppvisning? 
Sofia svarar: 
- Ja! Vi hämtar frostklänningar! 
Flickorna går in i dockvrån och hämtar prinsessklänningar som de ber pedagogen att hjälpa dem 

på med. 
- Jullan, du får vara Elsa, så är jag Anna och så kan du också vara Anna Alice! 
De tre flickorna ställer sig på led i mitten av mattan och räknar sedan till tre, på tre så börjar 

flickorna röra sig i en ring på mattan och börjar sjunga låten ”Let it go” som är från filmen Frost. 

Jullan och Sofia sjunger den på svenska medan Alice sjunger större delar av låten på engelska.  

 

När vi frågar pedagogerna efter observationen ifall de brukar arbeta med Frost på förskolan får vi 

svaret att Frost är någonting som barnen får ta del av hemifrån och att det inte är en del av 

förskolans verksamhet. Efter observationen frågar en av oss i forskargruppen flickorna följande: 
- Brukar ni göra Frostuppvisningar här på förskolan?  
Alice svarar då: 
- Vi älskar Frost! 
Jullan fyller i: 
- Jag kollar på Frost hemma hela tiden! 
Sofia säger: 
- Jag med, jag med! Frost är bäst! 

 

I denna observation beskrivs hur tre barn utförde ett Frost-uppträdande. Genom denna 

observation kunde vi se att de annars vanliga prinsessklänningarna blev det som barnen 

benämnde som ”Frostklänningar”. De använde sig av dessa klänningar för att gå in i 

karaktärerna som prinsessorna Anna och Elsa. Klänningarna blev då i denna kontext en artefakt 

för barnen som speglade deras populärkultur. Flickornas gemensamma intresse för Frost 

skapade en situation som blev till en gemensam lärplattform genom deras gemensamma 

intresse. Detta gemensamma intresse kring Frost skapar ett samlärande där barnen som 

uppträdde lära sig av varandra genom att dem sjunger på två olika språk, samt även att de andra 

barnen i omgivningen kan ta del och lära sig genom deras uppträde.  

Barnen visar upp sin mediering genom att de gör sina egna tolkningar av vad de har lärt sig 

genom populärkulturen och gör om det till ett uppträde för att efterlikna vad karaktärerna gör i 

filmen eller i låten. Vi anser att deras mediering av populärkulturen redan har skett då alla tre 

börjar direkt sjunga på låten. De visar även upp att medieringen har skett på två olika sätt då 

den ena sjunger låten på engelska och de andra två sjunger den på svenska.  

Genom att pedagogerna medger att de inte arbetar med Frost som ett pedagogiskt verktyg 

betyder detta att barnen själva, utifrån sina egna erfarenheter, har anammat Frost och tagit med 

sig det till förskolan. Det är även barnen själva som skapar de artefakter som de använder sig 
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utav för att skapa samlärandet som sker i den här kontexten. Slutligen anser vi att det är barnen 

som styr över samlärandet i denna kontext då pedagogerna inte tar del eller är aktiva under 

observationen.  

7.2.2 ”Jag älskar också Frost!” 
Kajsa kommer inspringandes på avdelningen och ropar glatt till pedagogen som står i hallen: 

”Titta vad jag har fått av mamma! Ser du, ser du jag har Elsa på tröjan”. 
pedagogen svarar glatt: ”Ja titta Kajsa vad fin tröja du har på dig”. 
Under tiden har även Emma kommit fram till pedagogen och utbrister glatt: ”Gissa vad jag har 

på mina strumpor idag, jo, jo jag har ehh, du vet Olof, han är på mina strumpor, titta!” 
Innan pedagogen hinner svara Emma så utbrister Kajsa: ”Ooooh! Har du också Frost-kläder? Jag 

älskar också Frost! Ska vi leka med bilarna?” 
Emma svarar med ett leende: ”Jaaaaa! Kom så leker vi!” 

 

I denna observation ser vi två barns entusiasm över att få visa upp sina kläder som har motiv av 

Frost. Kläderna i även denna kontext fungerar som artefakter för barnen. Vi tolkar barnens 

entusiasm som ett tecken på att barnen är stolta över sina kläder och vill visa och få bekräftelse 

angående sina kläder. När Kajsa kommer inspringandes till pedagogen för att visa sin Frost-

tröja besvarar pedagogen detta glatt och engagerat. När Emma observerar detta uppfattar vi det 

som att även hon vill få denna reaktion av pedagogen vilket leder till att även hon vill visa upp 

sina Frost-strumpor. Detta tolkar vi som ett sätt för båda barnen, men främst för Emma, att hitta 

en ingång till att konversera och skapa en gemensam lärplattform med pedagogen och Kajsa. 

Därmed tolkar vi det som att när Emma ser uppmärksamheten som Kajsa får för sin Frosttröja 

använder hon sin kunskap kring Frost och vetskapen kring att hon själv har strumpor med Olof 

på för att hon själv också ska få samma reaktion från pedagogen. Emmas kunskap och vetskap 

att hon har karaktären Olof på sina strumpor visar på att hon har medierat populärkulturen då 

hon ser sambanden mellan Kajsas Frosttröja och hennes Olofstrumpor och att de tillhör samma 

film.  

När barnen inser att de har ett gemensamt intresse och den gemensamma lärplattformen är 

skapad, skapas en kontext där samlärande är möjligt genom att de går och leker tillsammans.  
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7.2.3 ”Sådant får ni leka med hemma” 
Det är morgon och Wilma och Wilda kommer in på förskolan med sina My little ponys som de 

har tagit med sig hemifrån. Barnen sätter sig ner på en matta och börjar leka med dem. En pedagog 

kommer och säger åt barnen att lägga leksakerna på hyllan och säger sedan med bestämd röst: 
-  ”Sådant får ni leka med hemma. Hade vi velat ha sådana leksaker här på förskolan så skulle vi 

ha köpt in det hit”. 
Wilma svarar: 
- Meeeeeen snäääälla! Bara en liten stund. 
Wilda instämmer: 
- Jaaa, bara lite! Snälla. 
Pedagogen säger: 
- Nej ni vet vad som gäller de där leksakerna. Dom ska stanna hemma eller så får ni ha dem på 

hyllan. 
Flickorna rester sig upp och gå ut och lägger sina My Little Ponys på hyllan. 

 

Barnens populärkulturella leksaker är deras artefakter i denna kontext. Barnen visar även upp 

att de vill skapa en gemensam lek genom de artefakter de har tagit med sig till förskolan samt 

även deras inställning till pedagogen när de får reda på att dessa artefakter inte får användas på 

förskolan. Genom pedagogens agerande anser vi att pedagogen förhindrar barnen från att skapa 

en gemensam lärplattform som kunde ha skapats genom deras lek med artefakterna. Med detta 

sagt, anser vi även att pedagogen kan ha tagit bort ett samlärande som barnen själva kunde 

skapat genom sin lek.  

I denna observation kan vi inte se någon form av mediering från barnen då pedagogen avbryter 

samt även inte ger tillfälle för dem att visa upp deras egen tolkning av populärkulturen.  

7.2.4 ”Babblarna har varit dumma” 
Emil, Tore och Frida fyra år, sitter vid en byrå där förskolans Babblar bor och leker med 

Babblarna. Under leken kommer  Ebba som har med sig en låda med Kaplastavar och säger: 
- ”Vill ni vara med och bygga?” 
Tore svarar: 
- ” Ja! Vi kan bygga hus åt Dadda och hans kompisar och gå och hälsa på!” 
Barnen fortsätter leka genom att bygga hus åt Babblarna. Leken går ut på att en av Babblarna går 

och hälsar på de andra.  

Efter en stund utbrister Tore: 
- Vaaaaaaah! Jag blev instängd i fängelset! Jag måste rymma från den elaka draken! 
Emil besvarar Tore genom att svara: 
- Babblarna har varit dumma och nu försöker de rymma från sitt fängelse! 
Leken fortsatte och gick ut på att Babblarna skulle bryta sig ut ur- och rymma från fängelset. 
 Efter observationen berättar en pedagog för oss att de tillsammans har arbetat med en bok som 
heter ”Dadda hälsar på” i deras temaarbete på förskolan.  

Artefakterna i denna kontext är Babblarna, Kaplastavarna och även boken då barnen från början 

utgår från berättelsen kring hur Dadda hälsar på. Vi kan se deras mediering genom att de skapar 

en egen tolkning och berättelse utifrån originalberättelsen i boken. Senare under observationen 

ser vi hur barnen lämnar denna ursprungslek och hittar sin egen version där Babblarna nu har 

blivit instängda i ett fängelse som de ska bryta sig ut ifrån. 
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Direkt från början av observationen finns redan ett gemensamt intresse mellan barnen då alla 

är samlade och leker med Babblarna. Genom detta är även den gemensamma lärplattformen 

skapad och samlärandet kan därför existera. Detta fortsätter även när Ebba kommer in i leken 

och inför en ny artefakt, Kaplastavarna som förändrar kontexten. Fastän kontexten förändras 

fortsätter den gemensamma lärplattformen att existera och populärkulturen fortsätter att fungera 

som samlärande, då leken kretsar kring artefakterna.  

7.2.5 ”Spiderman!” 
Joel står upp på en stol, när en pedagog uppmärksammar detta så säger pedagogen: 
-  ”Gå ner ifrån stolen! Du vet om att vi inte gör så här på förskolan, det har jag sagt till dig flera 

gånger!” 
Joel reagerar genom att börja skrika: 
- ”Neeeej”. 
Pojken hukar sig ner och ropar: 
-”Spiderman!” 
Sedan stäcker han ut sina armar och ”kastar iväg ett nät” mot pedagogen. Sedan hoppar han ner 

ifrån stolen och landar på alla fyra och hukar sig så som Spiderman gör och utropar mitt i sitt hopp 

återigen: 
-  ”Spiderman!”. 

 

Genom denna observation ser vi att Joel har medierat sin kunskap av Spiderman genom sitt 

agerande gentemot pedagogen. Populärkulturen fungerar därför som en indirekt artefakt åt Joels 

beteende då han anser att han imiterar Spiderman. Genom sin lek som Spiderman försöker Joel 

undvika en konflikt med pedagogen genom att hoppa ner från stolen precis som Spiderman 

skulle ha gjort. 

Pedagogen försöker inte tillrättavisa eller förhindra Joel från att använda sin populärkultur, hen 

försöker enbart att uppehålla de regler som finns på förskolan. På grund av detta går det inte att 

analysera hens bemötande av Joels populärkultur då han enbart använder den efter att ha blivit 

tillrättavisad kring hans beteende.   

Via denna kontext finns det inte någon gemensam lärplattform och därför sker det inget 

samlärande. Den främsta anledningen till detta är då Joel agerar själv och inte tillsammans med 

ett annat barn. Däremot kan man argumentera att Joel agerar mot pedagogen och att det i sådana 

fall skulle kunna finnas en gemensam lärplattform mellan dem två, då pedagogen lär sig något 

om Spiderman och Joel lär sig att man inte får stå på stolen.  
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7.2.7 ”Så roligt att Spiderman fick följa med hit till oss idag också!” 
Leo 3.5 år, kommer till förskolan och har med sig en Spiderman-docka, detta sker varje morgon 

får vi senare förklarat för oss. När Leo kommer in till avdelningen sträcker han utan att säga något 

fram sin Spiderman-docka mot pedagogen Anna, ler och pekar på den. 
Anna besvarar pojkens agerande med ett leende och  genom att säga: 
- Ja, titta Leo! Så roligt att Spiderman fick följa med hit till oss idag också! 
När Leo har visat en pedagog sin Spiderman-docka och fått bekräftat verbalt av pedagogen att hon 

har sett hans docka går han vidare till nästa och så fortsätter det tills han har visat hela arbetslaget 

sin Spiderman-docka. När han visar den sista pedagogen sin spiderman-docka så springer Erik 4 

år förbi och utbrister: 
- Åh, cooooolt Leo! Jag har också spiderman hemma! 
Leo ler mot Erik och följer efter honom in till bilarna. 
Av pedagoger får vi förklarat att denna pojke inte använder sig av verbalt språk utan den 

interaktion han använder sig av är med hjälp av föremål. När han kommer till förskolan är det 

alltid en Spiderman-docka han har med sig. 

 

Leos Spiderman-docka fungerar i denna observation som en artefakt för att kunna skapa 

interaktion med andra människor. I första anblick skulle man kunna säga att artefakten inte 

fungerar som ett lärande verktyg i denna kontext utan enbart för att kunna söka kontakt och att 

få bekräftelse från andra. Däremot skulle man kunna argumentera kring att Leo använder sig 

utav artefakten som ett lärande verktyg för att få förståelse kring hur man bemöter människor 

och då lär sig genom att skapa denna interaktion med pedagogerna. Med detta sagt är det värt 

att notera att i en annan kontext skulle artefakten kunna fungera som ett lärande verktyg istället 

för att enbart vara en artefakt som Leo använder för att få kontakt.  

I detta fall ser vi att pedagogerna anser att det är okej att Leo har med sig sin Spiderman-docka, 

men i tidigare observationer på samma förskola såg vi att situationen med My little ponys inte 

var accepterad av pedagogen. Detta kan delvis bero på att syftet med barnens artefakter skiljer 

sig åt samt även att kontexterna inte är dem samma i observationerna.  

När Leo och Erik inser att de delar ett gemensamt intresse efter att Erik kommer in i kontexten, 

skapas det en annan kontext när pojkarna springer in till bilarna. Genom Leos artefakt skapas 

det en ny kontext där samlärande kan existerar. Detta är ett tydligt exempel på hur populärkultur 

som artefakt kan skapa nya kontexter och samlärande.  
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7.2.8 ”Jag vill också vara Daidalos!” 
Fem stycken barn befinner sig inne i ett tomt rum. Det pågår en högljudd diskussion angående 

vem som ska vara vem i aktiviteten. 
Klara: ”Jag ska vara Daidalos!” 
Otto: ”Jag vill också vara Daidalos!” 
Klara: ”Ah, men då får du vara det efter mig.” 
Viktor: ”Jag är Taurus!” 
Jonna: ”Då är jag Bulten” 
Klara: ”Då är ni andra barn!” 
Klara som ska vara Daidalos lutar sig mot en vägg och observerar när de andra barnen ställer sig 

i sina positioner. Viktor som spelar Taurus ställer sig i ett hörn och sträcker ut sina armar framför 

sig och börjar räkna till tio. Barnen som spelar barn sprider ut sig i det tomma rummet och börjar 

leta efter livspuckar. När Viktor har räknat klart till tio så börjar han robotliknande röra sig genom 

rummet i jakt på barnen som han ska slajma (fånga). Han lyckas slajma ett av barnen vilket 

resulterar i att detta barn blir ”instängd” i en bur där man hamnar när man blir slajmad. Leken 

fortsätter tills alla barnen har blivit slajmade av Viktor. 

 

I denna observation kan vi konstatera att barnen går in i olika karaktärer helt utan några 

artefakter. Barnen visar då på att de har medierat och skapat en egen tolkning utifrån detta 

populärkulturella barnprogram genom att agerar som karaktärerna från barnprogrammet 

Labyrint med hjälp av kroppsspråk och ljudeffekter. Erfarenheter kring karaktärerna medieras 

genom barnens handlande vilket synliggörs via barnens kroppsspråk då barnen har full koll på 

hur karaktärerna agerar och vilka egenskaper som de besitter. 

I denna observation ser vi också hur barnens gemensamma erfarenheter och intresse för 

Labyrint skapar en gemensam lärplattform för barnen. Genom att barnen aktivt deltar i leken 

och använder sig av spelregler och visar på de olika karaktärernas egenskaper, ger detta även 

de barn som är mindre kunniga kring denna lek en chans att delta. Detta i sin tur kan leda till 

att det skapas samlärande.  

7.3 Sammanfattande resultat   
I vårt resultat kunde vi se att barnens gemensamma intressen och tidigare erfarenheter öppnade 

upp för samlärande då barnen möttes via den gemensamma lärplattform som var deras 

populärkultur. Resultatet visade även på hur pedagogerna bemötte barnens populärkultur på 

olika sätt. Populärkulturen kan bli en ingång i leken för de barn som behöver det. 

Observationerna visade även på artefakters och medieringens stora roll i barns fria lek då vi 

kunde se att barnens fria lek till stor del var influerad av deras populärkultur. Vi kunde se att 

barnen använde sig av populärkulturella karaktärer och erfarenheter för att bemöta och hantera 

situationer på förskolorna.  

Vi kunde även se populärkulturen i förskolan genom barnens agerande, dock var det endast 

Babblarna som erbjöds som artefakter av förskolan medan de resterande endast uttrycktes utav 

barnen. De övriga populärkulturella artefakterna som förkom var medtagna av barnen.  Den 
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populärkultur som barnen uppvisade var Frost, Spiderman, Babblarna, Daidalos (Labyrint) och 

My little pony. 

8 Diskussion 
Det är viktigt att poängtera att den populärkultur som vi såg, Frost, Babblarna, Spiderman, My 

little ponys och Daidalos (Labyrint), under våra observationer inte är statiska. Detta är då 

Lindgren (2005) och Persson (2000) hävdar att populärkulturen är i ständig förändring och att 

vad vi såg under våra observationer skulle kunna förändras. Detta är även något som det 

sociokulturella perspektivet understryker då vi endas kan göra nedslag i tiden och utgå ifrån 

vad som sker i den kontext som finns där och då.  

Under våra observationer har vi sett ett flertal kontexter där barnen använder sig utav 

populärkulturella leksaker som artefakter för att interagera, samspela och leka med varandra i 

den fria leken och som vi anser har lett till positiva effekter. Artefakterna har varit allt ifrån 

prinsessklänningar, Spiderman-docka, Babblarna, populärkulturella kläder samt även My little 

ponys. Dessa artefakter fungerade som verktyg för barnen för att identifiera gemensamma 

intressen som i sin tur ledde till en gemensam lärplattform där det uppstod en kontext där 

samlärande kunde ske.  

Dessa artefakter kan bli en problematik då det blir en statusfaktor, detta är något som Hjort 

(2004) menar kan bli en problematik då alla familjer inte har de ekonomiska resurser som krävs 

för att kunna hänga med i de trender som pågår inom populärkulturen. Ytterligare förstärks 

denna ekonomiska problematik av den reklam som barn exponeras för. Detta är då Sjöberg 

(2013) hävdar att även om leksakskatalogen inte är direkt riktad till barnen, då reklam inte får 

riktas till barn, blir det ändå indirekt riktat till dem då det är något som är lättillgängligt och 

som tilltalar den åldersgruppen. 

Även ifall artefakterna kan bli en statusfaktor mellan barnen hävdar vi att deras positiva 

effekter, såsom att skapa gemensamma lärplattformar för barnen, utväger detta främst då vi har 

sett att barnens fria lek majoritet består utav barnens populärkultur. Detta förstärks ytterligare 

när styrdokument hävdar att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen och 

åsikter (Skolverket, 2010).  

I observationen då Joel imiterar Spiderman för att interagera med en pedagog och i 

observationen då en grupp med barn leker Daidalos (Labyrint), ser vi hur deras mediering och 

egen tolkning av den populärkulturen som de är intresserade utav leder till att inte några 

artefakter behövs. Barnen kunde på eget bevåg och utan hjälpmedel efterlikna och göra egna 
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tolkningar av den populärkultur de är intresserade av. Därav kan vi se att populärkulturen är en 

stor del av barns liv, vilket Lindgrens (2005) studier visar på. I samma observationer kan vi se 

tydliga kopplingar till tidigare forskning där Natsiopoulou och Melissas (2009) studier visar att 

barn imiterar det barn ser på tv och i film. Detta kan även leda till att barn har svårt att skilja på 

vad som är fantasi respektive verklighet. I observationen med Joel kan vi dock inte uttala oss 

om hans agerande beror på endast imitation eller om det faktiskt är att han tror att det 

bemötandet är det rätta då han har sett hur Spiderman agerar. För att kunna dra en slutsats kring 

det hade det krävts en konversation med Joel kring agerandet, vilket vi i detta fall inte gjorde.  

I ett flertal observationer ser vi tydliga exempel, såsom när barnen lekar Daidalos, med 

Babblarna samt även när flickorna inser att de har ett gemensamt intresse för Frost, på hur 

barnens intressen leder fram till gemensamma lärplattform där samlärande kan ske. Wertsch 

(2009) menar att lärande sker genom interaktion vilket gör att det sociala samspelet och det 

gemensamma lärplattformen som barnens populärkultur kan skapa har stor vikt i barnens liv.  

Fast (2007) tar i hänsyn till vad Wertsch påpekar och tillägger att genom att både pedagoger 

och barn utgår från barnens egna intressen skapas det kontexter där ett samlärande kan ske, 

vilket vi har tydligt sett i våra observationer. Exempelvis när Kajsa och Emma går och leker 

ihop på grund av sitt gemensamma intresse för Frost, ser vi tydligt hur deras populärkultur och 

intresse för Frost samt även deras tidigare sociala samspel med varandra för dem samman och 

fortsätter genom deras lek. Genom deras sociala samspel skapas då en kontext där både Wertsch 

och Fast menar att ett lärande kan ske.  

I observationen med Babblarna ändras barnens lek när ett av dem utbrister och ändrar konceptet 

för den grundläggande leken. När de andra barnen följer efter och påbörjar den nya leken skapas 

det en kedjereaktion som vi relaterar till Williams (2006) uttalande att barn tar efter varandra 

och strävar efter en gemenskap. Denna gemenskapen är nödvändig för att barn ska kunna skapa 

den gemensamma lärplattform som är väsentlig för att samlärande ska ske. I observationen med 

Babblarna fanns det från början ett gemensamt intresse och en gemensam lärplattform som 

gjorde att samlärande kunde ske. När leken sedan ändras och genom att barnen ville efterlikna 

varandra skapas det en ny gemensam lärplattform där samlärande kan existera. I denna 

observation ser vi hur leken förändras men den gemensamma lärplattformen fortsätter att 

existera och göra det möjligt för samlärande att kunna ske.  

Genom att Leo har med sig sin Spiderman-docka och visar upp den för de andra på förskolan 

får han kontakt med ett annat barn och samspelar med Erik genom att le och följa med honom. 
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Detta kopplar vi till kring vad Ågren (2015) hävdar kring att barn kan behöva ett gemensamt 

intresse för att kunna interagera och samspela med varandra. Han menar även på att barnens 

populärkultur fungerar väl som ett verktyg för just detta.  

I våra observationer har vi inte sett några negativa aspekter från barns populärkultur som von 

Feilitzen (2001) och Daly och Perez (2009) menar kan uppstå kopplat till kontexter där 

samlärande kan ske. Observationerna uppvisar främst de positiva aspekterna som barnens 

populärkultur kan medföra, såsom satt skapa gemensamma lärplattform där samlärande kan 

existera. Däremot kan man argumentera att i observation där Joel gjorde sin egen tolkning av 

Spiderman genom hans mediering där vi kan se de negativa aspekterna. Däremot vet vi inte 

ifall Joel lekte eller ifall det var en motreaktion gentemot pedagogen. Detta är på grund av att 

vi inte vet bakgrunden till kontexten då vi endas gjorde nedslag i tiden. 

Utifrån våra observationer såg vi endast en kontext där barnen tog hjälp utav artefakter som 

tillhörde deras förskola, nämligen figurer av Babblarna. I kontrast till detta såg vi i en annan 

observation hur två flickor blev nekade till att använda sig av sina My little ponys och där 

pedagogen uttalade sig med följande: ”Sådant där får ni leka med hemma, hade vi velat ha 

sådana leksaker på förskolan så skulle vi köpt in det hit”. Utifrån Lindgrens (2005) studie hade 

pedagogerna med fördel kunnat dra nytta av flickornas intresse av My little ponys. Man kan 

även argumentera att pedagogen går emot förskolans läroplan som hävdar att verksamheten ska 

utgå ifrån barnens egna intressen och erfarenheter (Skolverket, 2010). Dock väljer pedagogen i 

detta fall att neka barnen att använda sig av dessa populärkulturella artefakter. Medan barnen i 

den andra observationen får fritt använda sig av figurer av Babblarna. Studier gjorda av Shegar 

och Weninger (2010) och Fast (2011) förklarar pedagogers negativa förhållningssätt till 

populärkulturen genom att pedagoger ibland anser att barns populärkultur är fulkultur och att 

det är något som barnen bör syssla med hemma och inte i förskolan. Denna stämpling av 

populärkulturen menar Fast (2011) kan bero på att pedagoger är oroliga för att populärkulturen 

kan föra med sig negativa sidor in i verksamheterna.   

Vi har även observerat hur pedagogerna är dem som antingen tillåter eller förhindrar barnen 

från att agerar och samspelar med hjälp utav sin populärkultur. Ågren (2015), Fast (2007) och 

Dearn (2013) betonar vikten av att man som pedagog finner en gemensam plattform för barn, 

vilket skulle kunna vara barnens populärkultur, samt även att pedagogerna utgår från barns 

intressen och erfarenheter. Genom att göra detta kan det skapas en miljö som är tilltalande och 

meningsfull för barnen vilket även kan främja barns lärande och lek.  
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9 Metoddiskussion   
Något som är viktigt att ha i åtanke angående vår metod är att vi var tvungna att ta hänsyn till 

vissa etiska aspekter i insamlandet av empiri. Flertalet av barn som deltog i studien fick inte 

medverka i filminspelning, därav fick vi ta ställningstagandet att endast spela in ljud med 

komplement av fältanteckningar. Därav kan detta resulterat i att vi missade skeenden som kan 

ha betydelse för vår studies resultat. Det är också viktigt att ha i åtanke att vår studie endast var 

en mikroetnografisk studie vilket innebär att vi endast var ute under ett fåtal tillfällen och 

avgränsade vårt fokus för att samla in vår empiri. Hade vi istället observerat vid flera tillfällen 

och under en längre tid hade vårt resultat kanske sett annorlunda ut.  

10 Slutsats 
Genom vår studie framgår det att barnen i observationerna använder sig utav ett flertal olika 

populärkulturella artefakter. Samtliga användes under barnens fria lek av barnen och 

fungerade som gemensamt intresse där barnen kunde bemöta varandra på sina egna villkor. 

Under våra observationer skedde det tre tillfällen där pedagogerna bemötte barnens 

populärkultur. I två utav fallen försökte pedagogen avstyra barnen från att använda sig utav 

populärkultur eller avstyra dem från ett visst beteende. Sätter man detta i kontrast när 

pedagogerna bemötte barnens populärkultur genom att välkomna hur barnet använde sig utav 

den populärkulturella artefakten för att söka efter interaktion, drar vi slutsatsen att 

pedagogerna anpassar sina åsikter efter vilket barn det är som brukar populärkulturen samt 

vad det används till.  

Observationerna påvisade även att barnen använde sig utav populärkulturella artefakter för att 

skapa och identifiera gemensamma intresse som i sin tur ledde till att en gemensam 

lärplattform kunde skapas. I vissa utav observationerna såg vi även hur barnen inte behövde 

ha en populärkulturell artefakt tillgänglig för att kunna identifiera sina gemensamma 

intressen. Genom deras egna tolkning och mediering skapade barnen kontexter där de kunde 

leka tillsammans kring deras populärkultur.  

I nästan samtliga utav våra observationer kunde vi identifiera kontexter där samlärande kunde 

ske genom att barnen lekte tillsammans på grund utav att de hade gemensamma intressen som 

skapade en gemensam lärplattform.  

Vi anser därför att barnens populärkultur medför ett flertal positiva aspekter. På grund av detta 

anser vi även att barns populärkultur med fördel bör användas inom förskolans verksamhet för 

att skapa kontexter där samlärande kan ske.  
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11 Didaktiska implikationer   
Resultatet av vår studie har relevans för förskolans praktik eftersom barns populärkultur tar sig 

stort uttryck i barnens fria lek. Genom att andra pedagoger läser vår studie kan deras uppfattning 

kring barnens populärkultur kanske förändras eller öka förståelsen för dess betydelse för 

barnen. Då vårt resultat även påvisar att barnens populärkultur kan fungera för att skapa 

gemensamma lärplattformar där samlärande kan ske och kanske även skapa lärande situationer, 

anser vi att man som pedagog kan använda barnens populärkultur även utanför deras fria lek 

och till exempel skapa egna teman kring barnens intressen.  

Därav styrker vår studie den tidigare forskningen som behandlar ämnet populärkultur och hur 

populärkulturen med fördel kan användas i förskolan. Det som gör att vår studie sticker ut är 

att vi utgått från barns perspektiv i så stor mån som var möjligt, men även att vi har sett till 

pedagogernas bemötande gentemot barnens populärkultur.  
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13 Bilaga 
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beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den kunskap som utvecklas. 
Dokumentationen kan komma att ske med hjälp av inspelade samtal, bilder eller 
videofilmning. Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att barn och 
pedagoger inte kan identifieras och kommer endast användas av studenten för 
utbildningsändamål. 
Höstterminen 2015 inleds med att studenterna ska genomföra ett 
verksamhetsutvecklingsarbete tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till att öka 
pedagogiska kvaliteter och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. 
Verksamhetsutvecklingsarbetets material kommer även användas till studenternas 
examensarbete som berör samma ämne som verksamhetsutvecklingsprojektet.  
Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall 
kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande. 
Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 
Vänliga hälsningar 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson 
Studierektor Förskollärarprogrammet 
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