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Abstrakt  
Populärkultur utgör en central del av dagens massmediala samhälle och barn anses vara en aktiv 

målgrupp inom detta område. På grund av barns många möten med populärkulturella influenser 

är det ett aktuellt ämne för såväl hemmet som för förskolans verksamhet. Syftet med denna 

studie är att undersöka vilka diskurser som synliggörs i pedagogers samtal, gällande barns 

populärkulturella konsumtion. Vidare åsyftar den även till att studera hur pedagoger samtalar 

kring populärkultur som en potentiell resurs i organiserad verksamhet. Studien har genomförts 

på två förskolor och den kvalitativa metod som använts är fokusgruppssamtal. Det empiriska 

materialet har producerats i två fokusgrupper och sammanlagt har fem verksamma pedagoger 

deltagit. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och metodologin tar avstamp i det diskursanalytiska fältet, med inriktning på 

diskurspsykologi. Studiens resultat visar på att pedagogerna upprättar en åtskillnad mellan 

traditionell kultur och populärkultur i vilka de tillskriver sig själva och barnen olika roller, i 

relation till olika erfarenheter och konsumtion. Det föreligger ett behov av att, som vuxen, 

kontrollera den populärkultur barn konsumerar med anledning av att det anses finnas bättre 

alternativt sämre influenser. Vidare lyfts barns populärkultur som en tillgång och ett potentiellt 

verktyg, under förutsättningen att det anpassas utefter en pedagogisk kontext. 

 

 

Nyckelord; populärkultur, konsumtion, organiserad verksamhet, pedagogisk resurs, diskurs, 

socialkonstruktionism     
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Förord 
Vi vill tacka våra handledare Monica Frick och Jeanette Sjöberg för deras stöd och råd under 

denna process. Vi önskar även rikta ett stort tack till de pedagoger som deltagit i studien. Med 

Er hjälp har denna uppsats varit möjlig att genomföra.  

 

Vidare vill vi även tacka våra familjer för deras stöd och förståelse under denna intensiva och 

spännande resa. Ni har varit våra stöttepelare genom detta arbete. 

 

Inte minst vill vi tacka varandra för det äventyr vi gjort tillsammans. Tack för alla skratt, all 

uppmuntran, en viss uppgivenhet och ett enormt stöd.  

 

Slutligen, tack till kaffet, vilket tagit oss igenom alla dessa långa dagar! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens moderna konsumtionssamhälle influeras och påverkas människor ständigt av de 

kulturella intryck och artefakter som de kommer i kontakt med. Dessa influenser kan vidare 

bidra till att skapa gemenskaper och meningsfulla sammanhang som baseras på individers 

delade intressen och erfarenheter (Fast, 2007). I dagsläget finns det cirka 2 miljoner barn under 

18 år i Sverige och samtliga kan förstås som potentiella konsumenter av den kultur som ständigt 

konstrueras, såväl av barn som för barn, i samhället (Kulturrådet, 2010). I Kulturrådets rapport 

från 2010 lyfts det faktum att gränserna mellan offentligt finansierad kultur och kultur som 

skapas i kommersiellt syfte alltmer suddas ut och vävs samman. Då barn och unga möter kultur 

i många olika skepnader redogörs det i Kulturrådet (2010) för att det bör finnas ett utrymme för 

all slags kultur i samhället samt att barn har rätt till att konstruera och utveckla sina egna 

kulturer i relation till rådande praktiker. I dessa sammanhang kan barn förstås som konsumenter 

av och aktiva aktörer inom en tolkande kulturproduktion, genom vilken populärkultur är 

framträdande och central. Kulturrådet lyfter olika aspekter av barn och kultur;   

Under de senaste tio åren har det skett ett paradigmskifte vad gäller synen på kultur för barn 
och unga. Inom barnkulturforskningen talar man idag om kultur för barn, kultur med barn 
samt kultur av barn. Dessa olika former överlappar och samspelar med varandra. I och med 
det nya paradigmet erkänns barn som kompetenta medskapare av sin egen kultur 
(Kulturrådet, 2010: 5). 

Barn, som målgrupp, är aktiva konsumenter av olika populärkulturella redskap, i avseende på 

bland annat TV-program, datorspel, musik, kläder och leksaker. Exempelvis kan man återse 

karaktärerna från Walt Disney filmen Frost på lunchlådor och i livsmedelsbutiken, Spiderman 

finns representerad på kläder och klockor, vidare syns de små gula Minionerna på 

muffinsformar och artiklar för barnkalas. Med anledning av dagens omfattande kommersiella 

marknadsföring och konsumtion av populärkultur för barn så utgör denna typ av kultur en 

central del i många barns liv, vars skepnader och funktion tar sig en mängd olika uttryck. Med 

anledning av att populärkulturella influenser ofta återfinns i barns vardag så är det ett aktuellt 

ämne, för såväl hemmet som för förskolans verksamhet. I dagens samhälle möts och samverkar 

det offentliga och det privata i många avseenden och förskolan har kommit att utgöra en arena 

i vilken denna samverkan blir allt tydligare (Klerfelt, 2007). Riktlinjerna i förskolans 

styrdokument stipulerar att det pedagogiska arbetet bör planeras, genomföras, utvärderas och 

utvecklas i linje med barns intressen och erfarenheter (Skolverket, 2010). 
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Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 
erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge 
barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 
intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag 
ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett 
kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa 
(Skolverket, 2010: 6).  

 

1.2 Problemformulering 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) lyfts barn som kompetenta medkonstruktörer av 

såväl kultur som kunskap, vilket vidare medverkat till att det ställs höga krav på pedagoger. I 

förskolans uppdrag ingår det att bekräfta och tillvarata barns nyfikenhet och kompetens. Med 

anledning av detta uppdrag har pedagogers ansvarsområden förtydligats och blivit alltmer 

omfattande (Utbildningsdepartementet, 2010). Forskning visar att det föreligger en pedagogisk 

utmaning att inom förskolan förstå och använda barns populärkultur som en resurs och ett 

lärandeobjekt (Klerfelt, 2007; Fast, 2007). Klerfelt (2007) menar att denna utmaning, i många 

avseende, handlar om att finna en fungerande balans i vilken barns intresse för populärkultur 

implementeras i verksamheten utan att pedagoger för den sakens skull ger avkall på sina egna 

ambitioner för det pedagogiska uppdraget. Med denna utgångspunkt samt utifrån att 

populärkultur utgör en stor del i dagens konsumtionssamhälle (Fast, 2007) finner vi en 

pedagogisk relevans i att studera populärkulturens plats inom förskolans praktik. Vår ambition 

med denna studie är att undersöka hur pedagoger talar kring barns populärkulturella 

konsumtion, samt hur de samtalar om huruvida populärkultur kan förstås som en resurs eller 

inte i den pedagogiska verksamheten. Med denna studie som grund önskar vi att i förlängningen 

väcka en pedagogisk medvetenhet kring barns populärkultur inom förskolans verksamhet. Med 

begreppet pedagoger åsyftar vi till all den personal som arbetar tillsammans med barn, i ett 

pedagogiskt syfte. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är således att studera vilka diskurser som synliggörs genom 

pedagogernas samtal och interaktion, gällande barns populärkultur och dess 

konsumtionsaspekter. Utifrån pedagogernas språkande syftar vi därtill att undersöka huruvida 

barns populärkultur förstås och betraktas som en potentiell resurs i den pedagogiska 

verksamheten eller inte.  
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1.4 Frågeställningar 

•   Vilka diskurser blir framträdande i pedagogers samtal gällande barns populärkulturella 

konsumtion?  

•   Vilka diskurser kring populärkultur så som en eventuell resurs inom organiserad 

verksamhet framkommer i pedagogernas samtal? 
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2. Begreppsdefinitioner 

2.1 Kultur 

För att kunna definiera vad populärkultur är krävs en förförståelse för vad termen kultur innebär 

och vad den representerar. I enlighet med Williams (1983) är kultur ett komplext och 

mångsidigt begrepp, vilket kan få vitt skilda innebörder beroende på kontexten. Williams 

(1983) redogör för tre breda definitioner med vilka kultur kan förstås (1) som referens till 

individers spirituella, intellektuella och estetiska utveckling, (2) ett specifikt sätt att leva, som 

grupp och/eller under en avgränsad tidsepok. Den tredje definitionen av kulturbegreppet (3) 

åsyftar till de produkter och influenser med vilka kulturen förmedlas genom exempelvis konst, 

musik, film, poesi och andra slags texter (Ibid.).  

2.2 Populärkultur 

Populärkultur består av två olika begrepp; populär och kultur, vilka tillsammans upprättar en 

ny dimension. Ordet populär kan, enligt Williams (1983), förstås som ett fenomen eller en 

influens vilken uppskattas av många personer och får sitt värde genom sin unika plats i den 

berörda kontexten. Vid en sammansättning av de båda begreppen är det av vikt att definiera 

ordet populärkultur. Storey (2008) lyfter ett flertal olika aspekter med vilka populärkultur kan 

förstås och redogör för att en av de allmänt vedertagna definitionerna är att den är omtyckt av 

många människor. Vidare är det centralt att den baseras på individers gemensamma stilar, 

intressen och erfarenheter genom vilka kollektivt meningsskapande konstrueras (Ibid.). I 

enlighet med Lindgrens (2009) beskrivning av populärkultur menar vi att denne karaktäriseras 

av stor kommersiell spridning samt att den är beroende av de samhällsstrukturer som råder. 

Lindgren (2009) menar att det är den ekonomiska marknaden som möjliggör och/eller 

begränsar produktion och konsumtion av populärkulturella fenomen. Vidare förhåller vi oss till 

Lindgrens (2009) redogörelse för att populärkultur är en lättillgänglig kultur ämnad för folket, 

då den i många avseenden svarar på folkets önskemål och intressen. 

2.3 Organiserad verksamhet 

När vi i denna studie talar om organiserad verksamhet åsyftar vi till de situationer/aktiviteter 

vilka pedagoger i förskolan, i någon utsträckning, planerat upplägget på och är aktiva aktörer 

inom. Vi förhåller oss till att den organiserade verksamheten många gånger har en koppling till 

förskolans rådande styrdokument och/eller till verksamhetens uppsatta målsättningar. 
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Barn som konsument och producent av kultur 

Pettersson (2013) har granskat utbudet av och innehållet i en mängd olika TV-program vilka 

har barn som den primära målgruppen. Med hjälp av en diskursanalytisk metodik har Pettersson 

(2013) undersökt hur statligt finansierade TV-program riktar sig till barn, hur barn porträtteras 

genom dessa framställningar och vidare vad innehållet förmedlar till sina potentiella 

konsumenter. Genom att forskaren granskat och analyserat olika program har hon synliggjort 

några retoriska ansatser som råder bland vuxna, vilka förstås vara de främsta producenterna av 

populärkultur för barn. Dessa ansatser behandlar frågor kring vad kunskap, intressen, behov 

och underhållning antas representera för barn och de svar som ges är produkter av vuxnas 

önskemål och föreställningar. I en annan studie gjord av Klerfelt (2007) belyses hur barn 

förhåller sig till och interagerar utifrån olika kulturella och mediala verktyg. I studien ligger 

fokus på hur pedagoger utifrån sina egna erfarenheter talar om barns kulturella 

medieupplevelser. Klerfelt (2007) redogör för att barns populärkulturella preferenser kan 

förstås och användas, inom såväl offentliga som privata arenor, för att möjliggöra för lärande 

och utveckling. I likhet med Klerfelt (2007) redogör även Pettersson (2013) för att barn, med 

anledning av den massmediala utveckling som sker i dagens moderna samhälle, formas till 

aktiva och kompetenta aktörer vilket medför att barn även måste erkännas som konsumenter 

och producenter i den rådande mediekulturella debatten. Genom att erkänna värdet av och 

bekräfta den kultur barnen själva väljer så kan deras sociala aktörskap, kreativitet och 

meningsskapande främjas (Klerfelt, 2007).  

 

Även Ågrens (2015) forskning visar på att den kultur som skapas och utvecklas av barn själva 

tar en stor plats i dagens konsumtionssamhälle. Studien behandlar relationen mellan 

syskonsamspel och medieanvändning i hemmet samt hur barn positionerar sig själva och 

kategoriserar individer/grupper i sin omgivning. Några av de resultat som framkom i såväl 

Petterssons (2013) som Ågrens (2015) studie visar på att barns intresse för populärkultur skapas 

och utvecklas i linje med bland annat TV-program, YouTube-klipp, musik och virtuella 

spelvärldar. Utifrån dessa artefakter redogör Ågren (2015) för att barns kommunikativa och 

språkliga utveckling kan främjas genom att deltagarna samlas kring, tolkar och värderar de 

populärkulturella intryck de har gemensamma erfarenheter av. Vidare kan dessa 

populärkulturella intressen tjäna som redskap för att främja deltagande och som en grund för 

konstruerandet av gemenskaper (Ibid.). Utifrån gemensamma intressen och stilar vad gäller 
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populärkulturella influenser visar såväl Klerfelts (2007) som Ågrens (2015) forskningsresultat 

på att barn bör ges möjligheter och tillfällen att, inom olika arenor, mötas och tillsammans 

konstruera meningsfulla sammanhang.  

 

I en finsk studie har Black, Korobkova och Epler (2014) undersökt vilka diskurser som varit 

framträdande på två virtuella plattformar. Forskarna lyfter att de båda interaktiva världarna 

präglades av tydliga könsspecifika riktningar och attribut, vilka synliggjordes genom bland 

annat välkomnande fraser som riktade sig direkt till pojkar eller flickor. I den virtuella värld 

vilken främst riktade sig till flickor var merparten av avatarerna även dessa av det kvinnliga 

könet och i den spelvärld vilken hade pojkar som målgrupp var karaktärerna främst manliga. 

Black, Korobkova och Epler (2014) problematiserar kring de representationer och influenser 

vilka barn kommer i kontakt med inom de båda spelvärldarna och menar att dessa i själva verket 

är produkter som skapats av vuxna, för barn. I likhet med Petterssons (2013) forskning redogör 

Black, Korobkova och Eplers (2014) för att barn, i många avseenden, enbart tjänar som 

mottagare av de sociala och kulturella framställningar som erbjuds dem inom olika forum samt 

att de vidare begränsas utav vissa på förhand tillskrivna egenskaper. Klerfelt (2007) lyfter 

emellertid att kultur även kan förstås som gemenskaper vilka skapas och utvecklas i samspelet 

mellan barn och vuxna. Utifrån denna infallsvinkel betraktas barn som deltagare i och 

producenter av sin egen kulturella förståelse och uppbyggnad. Ett resultat som framkom i 

Klerfelts (2007) studie var att barn och vuxnas kommunikativa och sociala processer främjades 

av ett samförstånd kring barns populärkulturella intressen och erfarenheter. En slutsats vilken 

såväl Ågren (2015) som Klerfelt (2007) redogör för i sina respektive studier är att den 

förförståelse och retorik som råder kring barns kultur konstrueras, problematiseras och forskas 

kring utifrån vuxnas diskurser och tolkningsföreträden. Emellertid tar den populärkultur som 

skapas och utvecklas av barn själva, utifrån det utbud som erbjuds av vuxenvärlden, en allt 

större plats i dagens samhälle såväl i hemmet som inom förskolan (Ibid.). 

3.2 Populärkultur i pedagogisk verksamhet 

3.2.1 Värdegrundsfrågor och ställningstaganden 

I en australiensisk studie har Simmons (2014) undersökt hur barn i tidiga grundskoleåren 

interagerar med varandra utifrån och med hjälp av gemensamma populärkulturella intressen. 

Då forskaren genomförde improviserade dramasessioner tillsammans med barnen 

uppmärksammades att barns populärkulturella preferenser möjliggjorde för deras sociala 

processer. En estnisk forskningsstudie kring barns populärkulturella preferenser, gjord av 
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Siibak och Vinter (2014), visar även denna på populärkulturens pedagogiska relevans och 

mångsidiga möjligheter. Genom fokusgruppsintervjuer har forskarna studerat vilka 

populärkulturella ikoner som barnen främst föredrog samt vilken kännedom de hade om dessa. 

I likhet med Simmons (2014) studie visade Siibak och Vinters (2014) forskningsresultat på att 

barnen samspelade med varandra utifrån sina rådande populärkulturella preferenser och 

konstruerade gemensamma arenor vilka grundade sig på deras kollektiva kunskap och 

förståelse.  

 

Forskning visar på en problematik kring att inom förskolans verksamhet kunna tillvarata barns 

intressen för och erfarenheter av populärkultur i den pedagogiska planeringen (Fast; 2007; 

Klerfelt, 2007; Siibak & Vinter, 2014). Siibak och Vinters (2014) studie visar på att utmaningen 

kring och ställningstaganden till populärkultur är en aktuell och relevant fråga med anledning 

av att barn är en hängiven målgrupp och publik. I studiens resultat redogör författarna för att 

barn, genom sina populärkulturella erfarenheter, kan utveckla en mängd olika förmågor och 

färdigheter. Några av de resultat som framkom var att barn är aktiva i sina egna 

socialiseringsprocesser och att populärkultur i detta avseende kan nyttjas för att lyfta 

diskussioner kring olika diskurser om maktaspekter, könsroller och sociala hierarkier (Ibid.). I 

likhet med Siibak och Vinter (2014) redogör även Black, Korobkova och Epler (2014) för att 

de sociala och kulturella framställningar som görs genom olika populärkulturella artefakter kan 

tjäna ett pedagogiskt syfte. Genom att pedagoger tillvaratar barns populärkulturella intresse och 

stöttar dem i att problematisera kring det de möter så kan barn utveckla sina färdigheter i att 

kritiskt granska innehållet i det som erbjuds dem, såväl på interaktiva plattformar, i mediala 

sammanhang samt i återkopplingen till omvärlden (Black, Korobkova & Epler, 2014). Siibak 

och Vinters (2014) resultat bekräftar denna teori och menar att då pedagoger använder sig utav 

och utgår ifrån barnens egna referensramar så kan abstrakta ämnen som exempelvis 

värdegrundsfrågor samt etiska och moraliska aspekter problematiseras i en kontext vilken barn 

kan ha lättare för att relatera till. De populärkulturella influenser vilka bland andra innehåller 

våld, stereotypa roller eller präglas av radikala utsagor kan, i enlighet med forskarnas resultat, 

nyttjas för att föra samtal kring vad som anses vara rätt och/eller fel (Ibid.). I de sessioner som 

genomfördes i Simmons (2014) studie kunde barnen, genom sina gemensamma 

populärkulturella preferenser, kritiskt reflektera kring de influenser de mötte, inta andra 

individers perspektiv samt få en ökad förståelse för olika demokratiska värderingar. En 

grundläggande förutsättning för att barnens skulle kunna vidareutveckla dessa färdigheter var 

emellertid att det rådde ett öppet och tillåtande klimat i vilket pedagogerna stöttade barnens i 
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deras tankar och hypoteser (Ibid.).  

 

En något mer kritisk aspekt som Simmons (2014) lyfter vad gällde barnens interaktion med och 

genom populärkultur var att den bjöd in till karnevalliknande influenser och lekar. I dessa 

impulsiva och kollektiva processer blev verksamhetens befintliga gränssättningar något mer 

diffusa, vilket i sin tur bidrog till komplexa maktstrukturer i klassrummet. Forskaren 

problematiserar kring dessa förändrade strukturer och menar att de i förlängningen kan 

medverka till att skapa ojämlikheter mellan barn och pedagoger. De missförstånd som riskerar 

att uppstå och påverka dynamiken mellan aktörerna kan handla om konkurrerande preferenser 

och värderingar, vad beträffar barn och vuxnas eventuellt skilda intresse för och kunskap kring 

populärkultur (Ibid.).    

3.2.2 Kommunikation och meningsskapande 

I en studie genomförd i Singapore av Shegar och Weninger (2010) studerades den interaktion 

som skedde mellan barn i sina hemmiljöer. De genomförda observationerna och intervjuerna 

visade att barnen, genom sina erfarenheter av och relationer till populärkultur, förvaltade ett 

omfattande kulturellt kapital. Barnen visade på ett brett erfarenhetsspektra genom vilket de 

kunde koppla till och problematisera utifrån egna referenser när de kom i kontakt med 

populärkulturella texter, tecken och bilder på TV, i serietidningar, genom musik och på kläder 

etcetera. Barnens kulturella intresse tjänade som en motivationsfaktor genom vilken deras 

engagemang kring texterna, dess ursprung och innehåll ökade (Ibid.). I Fasts (2007) studie lyfts 

det faktum att dagens samhälle präglas av en omfattande masskonsumtion i vilken specifika 

kulturella texter, symboler och attribut riktar sig direkt till barn. Såväl Shegar och Weninger 

(2010) som Fast (2007) redogör för att influenser från bland annat leksakskataloger, reklam, 

TV-program och Youtube-klipp utgör en betydelsefull textrelaterad bas vilken barn ständigt 

kommer i kontakt med. Utifrån populärkulturella artefakter kan barn själva värdera och 

positionera sig i förhållande till den kultur de är mottagare av (Fast, 2007; Klerfelt, 2007). 

Genom de textorienterade världar barn möter konstruerar de gemensamt meningsfulla 

sammanhang i vilka vuxna kan förstås som passiva åskådare (Ibid.). Liknande resultat redogör 

även Black, Korobkova och Epler (2014) för och menar att populärkultur skapar nyfikenhet 

och uppmuntrar barn till att bli aktiva användare av texter och tecken. Genom dessa läs- och 

skrivrelaterade artefakter kan barn vidare navigera sig genom, tolka och konstruera egna 

kunskaper och förståelser för omgivande kontexter. Shegar och Weninger (2010) redogör även 

för att barn i förskoleåldern besitter begränsade livserfarenheter och i detta kan deras 



	   12	  

igenkännande av populärkulturella texter fungera som en resurs för lärande och 

språkutveckling, såväl i hemmet som inom den pedagogiska verksamheten. Den textförståelse 

som barnen i Shegar och Weningers (2010) studie gav uttryck för stod i relation till de 

förkunskaper som de besatt och utgjorde grunden för kommunikation och gemensamma 

kamratkulturer.  

3.3 Populärkulturens betydelse för lek och interaktion  

I en amerikansk studie har Ostrov, Gentile och Crick (2006) studerat vilken inverkan och vilka 

konsekvenser våldsrelaterad medier kan få för förskolebarns sociala processer. De framkomna 

resultaten visade på att det i vissa fall förelåg svårigheter för barnen i att förstå helheten av och 

även urskilja de tilltänkta budskapen i filmer och TV-program, då de främst gav uttryck för de 

sekvenser som innehöll fart och våld i sina lekar. Liknande forskning har bedrivits av Daly och 

Perez (2009) vilka undersökt hur amerikanska förskolebarn influeras och påverkas av 

populärkulturella influenser och artefakter i sina lekar och relationella samspel. Resultatet från 

Daly och Perez (2009) observationer visade på att mängden och innehållet i den populärkultur 

som barnen konsumerade via TV-program och film avspeglades sig i deras interaktioner. I de 

fall som programinnehållet var av en våldsam karaktär kunde forskarna urskilja att 

interaktionen mellan barnen blev något problematisk och att deras lek i förlängningen 

påverkades negativt. Dessa yttringar gav sig tillkänna genom att barnen visade på ett aggressivt 

och våldsrelaterat beteende. I många fall gick barnen in i fiktiva roller vilka relaterade till eller 

var direkt sammankopplade med olika populärkulturella ikoner, exempelvis Spiderman, 

Batman och Lejonkungen. Genom dessa populärkulturella gestaltningar gav barnen många 

gånger uttryck för verbal aggression och fysiskt våld. Dessa handlingar kunde vidare förstås 

och tolkas som resultatet av låg självregleringsförmåga (Ibid.). För att minska och 

avdramatisera de negativa konsekvenserna av våldsrelaterade, populärkulturella influenser i 

barns lek och interaktion redogör Ostrov, Gentile och Crick (2006) för att vuxna bör ha en 

kännedom om den populärkultur barn tillägnar sig, dess mängd och följder för barns sociala 

processer. 

 

En annan aspekt av populärkulturens betydelse för barns interaktion är den som såväl Ågren 

(2015) som Fast (2007) lyfter i sina respektive studier; att barn utifrån sina gemensamma 

kulturella erfarenheter upprättar och etablerar sociala och kollektiva tillhörigheter. Ågren 

(2015) redogör för att barns lek och interaktion, i många avseende, är inspirerad av mediala 

influenser och måste förstås utifrån dessa omständigheter. Forskaren lyfter att populärkultur 
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bjuder in till samtal och delaktighet genom vilken barn tillsammans upptäcker och 

experimenterar i sina omgivande kontexter. I den lek som präglas av och tar utgångspunkt i 

populärkulturella intressen möjliggörs samlärande processer i vilka barn utvecklar färdigheter 

för att kunna ge och ta instruktioner, kompromissa och tillvarata varandras kompetens (Ibid.). 

3.4 Litteraturdiskussion 

Den forskning som vi valt att lyfta i litteraturgenomgången har en relevans för denna studie då 

den på olika vis behandlar vårt valda ämnesområde. Då vi tagit del av en mängd forskning kring 

det populärkulturella området så har vi fått en ökad kännedom om olika dimensioner av 

fenomenet och hur det kan förstås i olika sammanhang. Vi förhåller oss emellertid till det 

faktum att de studier vi redogjort för är genomförda i olika länder vilka vidare har skilda 

historiska och kulturella förankringar. De kontexter i vilka forskningen utförts påverkar och 

påverkas av omgivande faktorer, så som olika diskurser kring synen på barn samt synen på 

lärande och utveckling. Vidare förhåller vi oss till att läroplaner, styrdokument och pedagogisk 

verksamhet ser olika ut i olika länder, vilket vidare har betydelse för forskningens 

förutsättningar, utförande och resultat. I denna studie ämnar vi skapa en ökad förståelse för 

olika diskurser kring barns populärkultur, vilket den forskning vi valt att lyfta möjliggör för.  
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4. Teoretisk ram 

4.1 Socialkonstruktionism 

I denna studie har vi utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och kommer främst att 

förhålla oss till den framskrivning som görs av Burr (1995). Burr (1995) lyfter att det inte finns 

en allomfattande definition av socialkonstruktionism utan att denna kan förstås i enlighet med 

en mängd olika modeller, med ett flertal olika kännetecken. Socialkonstruktionism tar avstamp 

i socialpsykologin och influeras av olika kunskapsområden, i vilka filosofi, lingvistik och 

sociologi är framträdande (Ibid.). Vidare förhåller vi oss även till Gergen (1999) som redogör 

för en grundläggande tanke inom denna vetenskapsteori, vilken är att människor gemensamt 

konstruerar sin verklighet genom interaktioner. Inom ett socialkonstruktionistiskt synsätt 

existerar det inte någon statisk och objektiv sanning. Förståelse och kunskap är direkt 

sammankopplad med individers perception och hur var och en förhåller sig till det unika 

sammanhang denne befinner sig i. Hur en person förstår sin egen roll i, samt förhållande till, 

den omgivande kontexten är situationsbundet. De observationer vi gör av världen är subjektiva 

upplevelser och de resonemang och slutsatser vi drar av dessa iakttagelser kan förstås som 

individuella antaganden. Till skillnad från en positivistisk vetenskapsteori, i vilken 

observationer ger konkret och sanningsenlig kännedom och kunskap om omvärlden, bör vi 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förhålla oss kritiska till förgivettagande om 

världen och kunskap. Den sanning som uppfattas existera i ett specifikt sammanhang är inte 

densamma i en annan kontext, med anledning av att det finns en mängd faktorer som påverkar 

omständigheterna (Burr, 1995; Gergen, 1999).  

4.1.1 Historisk och kulturell förankring 

De strategier och förhållningssätt med vilka vi söker förstå, kategorisera och finna mening i 

omvärlden är historiskt och kulturellt bundna och måste förstås utifrån sitt specifika 

sammanhang (Burr, 1995). Då denna studie belyser populärkultur och dess funktion är det 

centralt att förstå ämnet utifrån de olika kulturella och historiska aspekter som föreligger. 

Exempelvis kan vi förstå att de definitioner som finns idag gällande bland annat populärkultur, 

barns kultur och konsumtion såg annorlunda ut för 20 år sedan, men att dessa konstruktioner är 

lika relevanta och sanningsenliga i sitt unika sammanhang och under sin specifika tidsepok. En 

grundläggande tanke inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är att vi måste förhålla oss 

till kunskap som något relativt och situationsbundet vilket konstrueras utifrån specifika 

historiska och kulturella omständigheter. Kunskap och dess relevans samt tillförlitlighet är 
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beroende av det sammanhang i vilken den skapats och kan inte, i en ny kontext, förstås på 

samma sätt och i denna bibehålla sitt ursprungliga värde (Ibid.).  

4.1.2 Språkets betydelse 

Enligt Burr (1995) utgör språket en grundläggande förutsättning för all slags tankeverksamhet. 

Vi behöver språket för att kunna uttrycka vad vi tänker och vad vi upplever, då vi genom detta 

skapar en förståelse för det sammanhang vi befinner oss i. Människor föds in i en värld i vilken 

det redan existerar en begreppslig förförståelse och vissa angivna ramar från tidigare 

generationer, vilka kommande generationer präglas av och i förlängningen även utvecklar till 

sina egna (Ibid.). Språket och dess egenskaper utvecklas och reproduceras ständigt genom de 

människor som tillsammans delar ett sammanhang och genom dessa skapar aktörerna förståelse 

för och kunskap kring gemensamma språkliga innebörder. I mötet mellan människor skapas en 

språklig medvetenhet vilken ligger till grund för sociala processer och samspel (Burr, 1995; 

Gergen, 1999). 

4.1.3 Interaktion och sociala praktiker 

Sociala processer och dynamiken i dessa är grundläggande för upprättandet av kunskap och 

förståelse (Burr, 1995; Gergen, 1999). Genom social interaktion skapar människor kunskap och 

upprätthåller sina egna versioner av verkligheten tillsammans. Till skillnad från traditionell 

psykologi vilken främst fokuserar på enskilda individers egenskaper och förfarande samt 

sociologi vilken riktar sig mot och söker finna förklaringar inom sociala strukturer (som 

exempelvis ekonomiska aspekter, äktenskapets institutionella normer) så läggs fokus, inom ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt, på de relationella samspel och möten som sker mellan 

människor (Burr, 1995).  

 
/…/ The aim of social enquiry is moved from questions about the nature of people or society 
and towards a consideration of how certain phenomena or forms of knowledge are achieved 
by people in interaction. Knowledge is therefore seen not as something that a person has (or 
does not have), but as something that people do together /…/ (Burr, 1995: 5-6). 
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5. Metodologi 

5.1 Diskursanalys 

I denna studie har vi valt att ta avstamp i en diskursanalytisk metodologi, då denna metod tjänar 

studiens syfte och frågeställningar väl. Vi vill undersöka vilka diskurser som råder kring 

ämnesområdet populärkultur bland verksamma pedagoger inom förskolans praktik och i 

studien har vi utgått ifrån Burrs (1995) redogörelse för diskursanalys. En gemensam nämnare 

inom det diskursanalytiska fältet är att fokus riktas mot just språket och språkanvändning, inom 

olika diskursiva praktiker. Det är först och främst genom människors delade meningsskapande 

som en vi-identitet skapas och upprätthålls, enskilda individers särart är inte det centrala utan 

istället hur personer tillsammans skapar meningsfulla sammanhang genom en delad social 

interaktion. Kontextbundna organisationer och den retorik som förs inom dessa står i fokus 

inom forskningsansatsen (Burr, 1995) och i denna studie riktas intresset mot just förskolans 

praktik. Vidare redogör Winther Jørgensen och Phillips (2000) för att det diskursanalytiska 

forskningsfältet inbegriper mångsidiga teoretiska och metodologiska verktyg med vilka 

kommunikativa, kulturella och samhälleliga fenomen kan studeras och förstås. En fråga som 

måste besvaras då man arbetar med diskursanalys är, enligt Burr (1995), vad begreppet diskurs 

åsyftar till. En av de tolkningar som gjorts av Winther Jørgensen och Phillips (2000) kring 

diskursbegreppet är att det i själva verket är; /…/ ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen) (2000: 7). I enlighet med Burr (1995) kan vi vidare förstå diskurs 

som ett väl avgränsat sammanhang i vilket deltagarna upprättar och befäster en gemensam 

tillhörighet utifrån delade erfarenheter, intressen och utsagor. Vidare måste dessa unika 

gemenskaper förstås och relateras till den kontext i vilken de berörda parterna befinner sig i, 

där den rådande retoriken tjänar sitt syfte och får sin egentliga betydelse (Ibid.). En annan 

definition av diskurs är den som lyfts av Börjesson och Palmblad (2007: 12) att; /…/ Diskurs 

är då inte bara vad som sägs i olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga 

det /…/. I denna studie har vi främst utgått ifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

definition av diskursbegreppet för att skapa en djup förståelse för vårt empiriska material. 

5.2 Diskurspsykologi 

Den riktning inom det diskursanalytiska fältet som vi valt att utgå ifrån är diskurspsykologi, 

vilken Potter och Wetherell (1987) skriver fram. Potter och Wetherell (1987) redogör för att 

denna metodologi behandlar de sociala och psykologiska processer som tar sin utgångspunkt i, 

konstrueras och reproduceras i olika diskursiva sammanhang. Såväl individuella som kollektiva 
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egenskaper och kategorier etableras och befästes genom den interaktion som sker under rådande 

omständigheter (Ibid.). Diskurspsykologin är en handlingsorienterad diskursanalys vilken 

analyserar språket, inte för vad som sägs utan för hur det sägs och hur det används i sitt 

specifika sammanhang (Börjesson & Palmblad, 2007). Inom diskurspsykologin är det inte en 

fråga om huruvida psykologiska företeelser existerar eller inte, utan det handlar istället om att 

studera på vilka sätt dessa företeelser tar sig uttryck och görs aktuella i den rådande kontexten. 

Utifrån en diskurspsykologisk metodologi betraktas språk som en handling och genom 

språkandet konstrueras olika versioner av verkligheten (Ibid.). I enlighet med Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) förhåller vi oss till att människors versioner av verkligheten i 

själva verket är kontextbundna kategoriseringar vilka har en historisk och social förankring. 

Utifrån en diskurspsykologisk metodologi har vi i denna studie undersökt hur pedagogerna 

genom sitt gemensamma språkande och sina sociala interaktioner, tillsammans, skapat 

förståelse för fenomenet barns populärkultur i relation till förskolans praktik. Några av de 

aspekter som varit av intresse att studera har varit hur respondenterna gett uttryck för sitt 

kulturella och historiska arv, hur de tillsammans konstruerat något nytt samt hur dessa 

aktiviteter vidare bidragit till att forma deras sociala interaktion i de givna sammanhangen. 

5.2.1 Analysverktyg 

I denna studie har vi bearbetat och analyserat vårt empiriska material med utgångspunkt i den 

diskurspsykologiska metodologi som Potter och Wetherell (1987) skriver fram. Inom denna 

metodologi kan en rad olika verktyg användas och i denna studie har vi tagit hjälp av Holmbergs 

(2010) framskrivning av fem olika analysverktyg för att förstå och analysera vårt framkomna 

material. De verktyg som legat till grund för analysarbetet är; variation och konstruktion, 

funktion och effekt samt retorik. Vidare har vi även bearbetat studiens empiri utifrån följande 

begrepp; subjektspositionering, kategorisering, extremisering samt förminskning (Holmberg, 

2010; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Då vi sökt efter konstruktioner i studiens empiriska material har vi kunnat urskilja de sätt på 

vilka pedagoger talade om och skapade en förståelse för olika fenomen som uppstår i den 

verklighet som de själva befinner sig i. Dessa framställningar gav olika versioner av 

verkligheten och fick sin mening och sitt egentliga värde genom de aktiva aktörer som delade 

och interagerade i samma kontext. Då pedagogerna gav uttryck för skilda argument och 

framställningar i samtalet vad beträffade de upprättade konstruktionerna och dess betydelse, 

har vi uppmärksammat variationer i deras uttalanden. Dessa variationer behöver inte per 
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automatik stå i konflikt med varandra utan tjänar som olika förståelser och tolkningar, vilka står 

i direkt relation till de olika sammanhang som gör sig gällande. Funktionen i pedagogernas 

utsagor har vi analyserat för att få en inblick i varför de valt att uttrycka sig som de gjort och 

vidare vilken betydelse dessa uttalanden får i sammanhanget. Utsagornas tillskrivna funktioner 

har vidare kunnat bidra till att skapa en ökad förståelse för uttalandenas möjliga konsekvenser. 

Utifrån våra upprättade hypoteser kring respondenternas yttranden har vi sökt urskilja vilka 

effekter pedagogernas påståenden kan få för förskolans praktik och deras fortsatta arbete. Den 

retorik som synliggjorts i studiens empiriska material har hänsyftat till deltagarnas 

gemensamma förståelse för och övertygelser om de konstruktioner som de upprättat i samtalen. 

Utifrån pedagogernas samförståelse om och interaktion kring olika teman och argument, vilka 

tar sin utgångspunkt i såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad fakta, bildas och befästes olika 

retoriska framställningar (Holmberg, 2010).   

 

Då vi använt begreppet subjektspositionering i denna studie har vi åsyftat till de olika roller 

som subjekten (pedagogerna) tilldelades, förväntades inta eller själva tog i besittning under 

samtalens gång. Med stöd i såväl Winther Jørgensen och Phillips (2000) som Holmberg (2010) 

har vi förhållit oss till att subjektspositioner skapas i, samt befästes av och genom de diskurser 

som gör sig gällande i sammanhanget. Vad gäller begreppet kategorisering har vi förhållit oss 

till att människor skapar förståelse för sin omvärld utifrån sina förkunskaper och erfarenheter. 

Genom att pedagogerna upprätthöll olika kategorier i sina utsagor kunde vi urskilja att de 

hanterade den information de kommer i kontakt med, strukturerade den och skapade 

meningsfulla sammanhang tillsammans (Ibid.). Då vi använt termen extremiseringar åsyftar vi 

till retoriska redskap vilka pedagogerna i denna studie nyttjat i syftet att förstärka sina 

uttalanden på ett övertygande sätt, genom att använda sig utav olika ordval och prefix. Vidare, 

för att reducera och avdramatisera betydelsen av eller innebörden i ett påstående, har vi kunnat 

urskilja att pedagogerna tillämpat ytterligare en retorisk strategi, nämligen förminskningar. Vi 

förhåller oss till att talhandlingsbegreppen extremisering och förminskning är 

handlingsorienterade fenomen vilka påverkar den sociala dynamiken och aktörernas agerande 

i den rådande kontexten (Holmberg, 2010). 
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6. Metod 

I denna studie har det empiriska materialet producerats med hjälp av en kvalitativ 

forskningsmetod, fokusgruppssamtal. I enlighet med denna metod ligger fokus på kvaliteten i 

forskningsunderlaget och inte på mängden insamlad data (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 

2011). I följande metodavsnitt redogör vi för urvalet av respondenter och därefter följer studiens 

genomförande, vilket ger en beskrivning av hur vi har gått tillväga i produktionen av empirin. 

Vidare lyfts de dokumentationsmetoder vi använt samt hur materialet har transkriberats, 

bearbetats och analyserats. Slutligen redogör vi även för de etiska ställningstagande vi förhållit 

oss till samt hur denna studie kan förstås som tillförlitlig.  

6.1 Fokusgruppssamtal 

Den kvalitativa forskningsmetod vi valt att använda i denna studie är fokusgruppssamtal, vilken 

fick en stor forskningsbaserad utbredning och relevans med start under mitten av 1900-talet 

(Dahlin-Ivanoff, 2011). Metoden är effektiv och högst användbar i studier som berör hur 

människor tillsammans samtalar kring förutbestämda teman och fenomen. Den kunskap som 

konstrueras i ett fokusgruppssamtal har sitt ursprung i hur människor, genom en delad kontext, 

ger uttryck för, befäster och upprätthåller kollektiva erfarenheter. En förutsättning för att 

metoden skall kunna möjliggöra och generera ett fungerande samtal är att de berörda parterna 

är bekanta med ämnet och att de tillsammans kan delge varandra sina tankar samt i en dialog 

undersöka, utforska och utveckla teorier och hypoteser. I samtalen är det respondenternas 

gemensamma språkande som står i fokus och hur de tillsammans konstruerar ny kunskap. I 

denna studie har vi förhållit oss till att i rollen som forskare vara aktiv och lyhörd inför de 

uttalanden och resonemang som görs av diskussionsdeltagarna, då det främst är deras expertis 

som står i fokus (Ibid.).   

 

Utifrån Dahlin-Ivanoffs (2011) redogörelse för ett fokusgruppssamtals tilltänkta struktur 

upprättade vi nyckeldiskussionsfrågor (se bilaga 1), vilka tog sin utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar. De två fokusgruppssamtal vi genomförde var av en halvstrukturerad 

karaktär och frågeställningarna som presenterades för deltagarna var öppna diskussionsfrågor 

som bjöd in till samtal och reflektion i grupp. Denna typ av intervju och utformning av frågor 

kan ses som framträdande inom diskurspsykologin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Frågeställningarna tog sin början i en övergripande nivå vad beträffar barns populärkultur, till 
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att bli alltmer specifika i sin karaktär och vidare fokusera på respondenternas egna 

verksamheter, i vilka de besatt expertisen. 

6.2 Urvalsprocess och respondenter 

De verksamma pedagoger som deltagit i denna studie valdes ut i enlighet med ett målinriktat 

urval, vilket innebär att urvalet av informanter gjordes i relation till studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011). I processen valdes respondenterna ut på grundval av deras 

förkunskaper och erfarenheter kring ämnesområdet populärkultur samt i relation till deras 

yrkesrelaterade expertis. Vidare utgjorde även pedagogernas praktiska möjligheter att kunna 

avsätta tid för studiens kvalitativa intervjuer en avgörande faktor i urvalet. Sammanlagt deltog 

fem pedagoger. Gruppsammansättningen i de båda fokussamtalen bestod av pedagoger vilka 

arbetade inom samma verksamhet men på olika avdelningar, med barn i olika åldersgrupper. I 

enlighet med Dahlin-Ivanoff (2011) förhåller vi oss till att då intervjudeltagare har en relation 

till varandra sedan tidigare kan samtalen bli mer omfattande och djuplodade, på grund av att de 

har en annan förförståelse för varandras referensramar än om de är främmande för varandra. 

Vidare kan redan etablerade relationer medverka till att konstruera ett tryggt klimat i vilket alla 

får komma till tals och kan känna sig bekväma i att yttra sina tankar och vidareutveckla sina 

resonemang. Å andra sidan förhåller vi oss till det faktum att dessa redan upprättade relationer 

kan hämma respondenterna att föra sin talan på grund av åtskilda förkunskaper och eventuella 

underliggande konflikter mellan aktörerna (Ibid.), vilka vi som utomstående samtalsledare inte 

har någon kännedom om vid dessa möten.  

6.3 Genomförande 

I denna studie deltog två förskolor från två skilda kommuner. I planeringsprocessen talade vi 

med de båda förskolorna och uttryckte en önskan om att få genomföra fokusgruppssamtalen 

med pedagoger vilka arbetade på samma förskola, men på olika avdelningar. Detta önskemål 

gjordes på grund av att vi ville möjliggöra för trygga samtal utifrån deltagarnas ömsesidiga 

igenkännande samtidigt som respondenterna kunde bidra med kunskap och erfarenhet utifrån 

sina olika avdelningars arbete. I det första fokusgruppssamtalet medverkade tre pedagoger och 

samtalet pågick i 31:33 minuter. I det andra samtalet deltog två pedagoger och detta varade 

under en tidsperiod på 27:09 minuter. Sammanlagt representerades fem olika avdelningar. 

Samtalen inleddes med en kort presentation kring vad fokusgruppssamtal innebär och vilket 

vårt tilltänkta upplägg var inför samtalet. Vidare förklarade vi våra egna roller i sammanhanget, 

vilka var att en av oss skulle tjäna som samtalsledare och stötta upp vid behov samtidigt som 
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den andra förde anteckningar. Det var först och främst respondenternas samtal som stod i fokus. 

Vid de fåtal tillfällen som deltagarna kom in på sidospår så var det samtalsledarens uppgift att 

lyfta blicken mot den fråga som skulle behandlas och detta gjordes genom spontana 

frågeställningar vilka återkopplade till fokusområdet. Då en fråga presenterades lades den även 

fram i pappersform så att pedagogerna när som helst under samtalets gång kunde återgå till den 

ursprungliga frågeställningen.  

6.4 Dokumentationsmetod 

I den empiriska produktionen har vi använt oss utav ljudupptagning för att dokumentera 

samtalet och loggboksanteckningar genom vilka vi redogjort för den omgivande kontexten. Vad 

beträffar ljudupptagning redogör Ahrne och Svensson (2011) samt Bjørndal (2005) för 

fördelarna med att i efterhand kunna återvända till det inspelade materialet, då den person som 

genomför ett fokusgruppssamtal inte kan återge allt det som sker enbart utifrån minnet. Vidare 

menar Bjørndal (2005) att ljudupptagning möjliggör för en stor detaljrikedom av den 

situationen som studeras. I detta ökar förutsättningarna för mer djuplodade reflektioner och 

analyser av samtalet där informanternas kommunikation och sociala interaktion åskådliggörs. 

Ljudinspelningarna har genomförts med hjälp av två olika källor (en bärbar dator och en 

surfplatta) vilka har placerats på två olika platser i rummet. Denna strategi användes för att 

tekniskt undvika otydligheter och tveksamheter av ljudsekvenserna. Vad gäller de 

loggboksanteckningar vi fört under fokusgruppssamtalen har dessa tjänat som en resurs för att 

levandegöra den kontext vi befunnit oss i och det sociala samspel som skett (Bjørndal, 2005). 

Anteckningarna har fungerat som ett komplement till ljudupptagningarna och i dessa har vi 

främst fokuserat på att dokumentera gruppmedlemmarnas mimik, gestikuleringar, kroppsspråk 

och ögonkontakt.  

6.5 Transkribering och analysprocess 

I enlighet med studiens diskurspsykologiska utgångspunkt har vi i bearbetningen av 

fokusgruppssamtalen fokuserat på hur informanternas sociala samspel kommit tillkänna genom 

deras samtal, vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter som representativt för vår 

valda metodologi. Potter och Wetherell (1987) redogör för att en god analys förutsätter att 

forskaren transkriberar samtliga aktörers utsagor, vilket innefattar såväl intervjuarnas 

frågeställningar som respondenternas svar. Vidare hävdar Bjørndal (2005) att transkriptioner 

kan ge forskaren en tydlig bild av det som faktiskt sker, med anledning av att samtalet på detta 

vis konkretiseras i skrift. Genom att transkribera det empiriska materialet menar såväl Bjørndal 
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(2005) som Winther Jørgensen och Phillips (2000) att informationen blir lättillgänglig och 

överskådlig för forskaren, vilket vidare underlättar arbetet med att kunna urskilja mönster 

utifrån det valda ämnesområdet. Med stöd utifrån Rennstam och Wästerfors (2011) har vi 

använt oss utav kodning i vår analysprocess, vilket innebär att vi närmat oss vårt kvalitativa 

material på detaljnivå för att härigenom kunna urskilja specifika mönster och teman i samtalen. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) redogör vidare för att kodning används som en strategi 

för att kunna hantera och bearbeta en stor mängd empiri på ett systematiskt sätt. De teman som 

vi kunnat urskilja i analysen har identifierats genom att vi granskat vårt transkriberade material 

upprepade gånger samt i ett flertal led. I denna kodningsprocess har vi kunnat urskilja en mängd 

mönster utifrån pedagogernas samtal, vilka vidare legat till grund för studiens upprättade 

tematiseringar.  

6.6 Etiska överväganden 

I denna studie har vi utgått ifrån och förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002), vilka inbegriper fyra principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att; Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002: 7). Detta krav har uppfyllts genom 

att vi, via informationsblad och telefonsamtal, informerat samtliga respondenter om studiens 

syfte och den kvalitativa metod vi valt att använda. Vad beträffar fokusgruppssamtalen och dess 

upplägg har respondenterna delgetts vårt på förhand tilltänkta upplägg, genom vilket såväl deras 

som våra egna roller i processen tydliggjorts. Samtyckeskravet stipulerar att; Deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002: 9). Vad 

beträffar detta krav så har det uppfyllts genom att vi har överlämnat en samtyckesblankett till 

informanterna (se bilaga 2) och då detta dokument skrivits under så har respondenterna 

samtyckt till sitt deltagande. I ett inledande skede har vi informerat deltagarna om att de 

närsomhelst under samtalets gång kunde välja att avbryta sin medverkan utan krav på att delge 

oss någon förklaring. Konfidentialitetskravet inbegriper att; Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002: 12). Det inspelade materialet har förvarats på ett USB-minne vilket 

enbart vi författare har haft tillgång till. Under bearbetning transkribering och efterföljande 

presentation av de framkomna resultaten har vi avidentifierat allt material som kan röja någons 
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identitet eller den plats vilken vi befunnit oss på under fokusgruppssamtalen. Den sistnämnda 

principen är Nyttjandekravet, vilken tydliggör att; Uppgifter insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002: 14). Det material som 

samlats in under studiens genomförande har och kommer enbart att hanteras och behandlas till 

denna studies syfte och efter dess avslut kommer allt material att förstöras. 

6.7 Studiens tillförlitlighet 

För att en studie skall kunna anses vara/bedömas som trovärdig bör den, enligt Dahlin-Ivanoff 

(2011), vara noggrant genomtänkt samt systematiskt utförd. I denna studie har samtliga 

deltagare i de båda fokusgruppssamtalen blivit informerande om studiens syfte och ändamål 

samt att de resultat som framkommer behandlas konfidentiellt, vilket Dahlin-Ivanoff (2011) 

lyfter som representativt för en välplanerad studies tillförlitlighet. I enlighet med Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) är framskrivningen av resultaten av stor vikt för studiens 

validitet. Utifrån denna ansats har vi valt att delge läsaren exempel från empirin (utdrag) och 

därefter vår egen tolkning av det framkomna (analys). Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

redogör för att läsaren skall ges möjlighet att följa med i processen och göra sin egen tolkning 

av det som presenteras, för att därigenom själv kunna dra sina egna slutsatser utifrån studiens 

empiri. Forskningens validitet står vidare att finna i de sammanhang som gör sig gällande i 

denna studie, den åsyftar inte till att göra anspråk på någon generaliserbarhet genom vilken 

slutsatser kan överföras till andra sammanhang, utan dess syfte är att åskådliggöra 

kontextbundna förklaringar (Potter & Wetherell, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   24	  

7. Resultat och analys 

I följande resultat- och analysavsnitt redogör vi för en mängd utdrag genom vilka vi har kunnat 

identifiera olika teman som berör studiens syfte och frågeställningar. Dessa tematiseringar har 

vidare legat till grund för analysen av studiens empiriska material och kapitlets rubriceringar.  

7.1 Populärkulturella definitioner 

7.1.1 Utdrag 

Pedagogerna sätter sig till rätta runt det lilla fyrkantiga bordet i ett av förskolans små och 

avskalade samtalsrum. Samtalsledarna förbereder den tekniska utrustningen och pappersarken 

innehållande nyckeldiskussionsfrågorna. Respondenterna småpratar med varandra tills dess att 

samtalsledarna inleder med att presentera upplägget och rollfördelningen.  

 
/…/ Lisa; Vad tänker ni på när ni hör begreppet populärkultur? Efter en kort stund säger 
Cilla försiktigt; Musik varpå Annelie fortsätter; Tv-program, barnprogram, alla dom här 
figurerna som vi får uppleva, samtidigt som hon tittar på sina båda kollegor och nickar. Kajsa 
möter Annelies blick, skrattar till lite och replikerar; Jaaa och som man inte har nån koll på. 
Jag känner ju att det e massor… Nya grejor. Cilla fortsätter; Va många tycker om… Vad flera 
än ett fåtal tycker om. /…/ Kajsa rycker på axlarna och skakar sakta på huvudet; Det är ju ett 
väldigt flöde idag, det är ju så jättemycket som kommer hela tiden ju. Så att visst, alla kan ju 
inte… Sen är det ju intresse också såklart ju. Annelie inflikar snabbt; Jaaa… Men sen dom1 
som har mindre barn dom kan jag ju förstå att dom hänger med på ett annat sätt genom media 
och alla olika sociala medier. Vi som har stora barn vi tittar ju inte på barnprogram 
tillsammans med barnen längre. Jag missar jättemycket idag. /…/ 

 

Samtalet inleds med en presentation av den första frågan varpå Cilla efter en viss betänketid 

inleder med musik, med en något dämpad röst. Efter det att Cilla startat upp samtalet fortsätter 

Annelie och redan efter sitt första exempel på populärkulturella influenser, Tv-program, så 

riktar hon sitt svar till att handla om en barnsituerad praktik, vilket vi kan förstå utifrån att hon 

lyfter just barnprogram. Efter det att Annelie har definierat populärkultur och riktat fenomenet 

mot just barn så har förutsättningarna för det fortsatta samtalet fastställts och dess funktion blir 

att även de övriga pedagogernas uttalanden avgränsas till och förstås utifrån just barns 

populärkultur. Att pedagogerna redan inledningsvis riktar sina svar mot ett barnperspektiv kan 

tolkas på olika sätt, dels på grundval av frågeställningens utformning och dels utifrån den 

kontext i vilken vi befinner oss. Vad beträffar den inledande frågan och det sätt på vilket 

samtalsledaren presenterar denna så öppnas det upp för ett brett ämnesområde med en mängd 

varierade definitioner, vilket vidare ställer krav på respondenterna att själva välja riktning på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  författarnas anteckning: när pedagogen säger dom refererar hon till pedagoger som själva är föräldrar	  
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samtalet. Å andra sidan kan även kontexten vilken vi befinner oss i och de roller vi innehar i 

sammanhanget påverka vårt delade samtal och dess riktning.  

 

Då Annelie svarar på Kajsas påstående gällande populärkulturens väldiga flöde kan vi urskilja 

ett ställningstagande i vilket Annelie positionerar sig själv i förhållande till sina egna 

uttalanden, genom att använda sig av pronomen Dom, Vi och Jag.  Dom som har mindre barn, 

Vi som har stora barn och Jag missar jättemycket idag. Utifrån Annelies utsagor kan vi urskilja 

att då hon grupperar sig själv och sina kollegor i ett delat Vi, ges vi en indikation på att 

pedagogerna har gemensamma upplevelser av dom här figurerna. De subjektspositioneringar 

som upprättas i samtalet tillskrivs olika funktioner av respondenterna själva, vilka enligt vår 

tolkning av utsagorna inbegriper olika förväntningar och sanningar kring hur populärkultur kan 

förstås av olika aktörer i olika sammanhang. Det förefaller som om att positioneringen Vi som 

upprättats i samtalets inledande skede kvarstår under hela interaktionen och åsyftar till de 

pedagoger som närvarar under samtalet. Grupperingen Dom förefaller vidare användas för att 

på olika sätt distansera sig från andra individers kunskap och förförståelse för populärkultur 

(barns, pedagogers och föräldrars). Utifrån vår tolkning används begreppet Jag främst då 

pedagogerna talar om sina egna föreställningar och tankar vad beträffar populärkultur och dessa 

kan vidare förstås som personliga värderingar. De val av pronomen som görs i olika 

sammanhang kan vi tolka som förskjutningar av subjektspositioner genom vilka pedagogerna 

förhåller sig till och interagerar utifrån, i relation till ämnesområdet. Den förskjutning 

pedagogerna gör vad beträffar indelning i Vi och Dom kan förstås som en positionering i vilken 

individer placeras utifrån olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer i relation till populärkulturell 

konsumtion.  

7.1.2 Sammanfattning 

En framträdande diskurs vi kan urskilja i pedagogernas samtal är att kunskap kring barns 

populärkultur uppfattas vara sammankopplad med individers olika livssituationer och 

erfarenhetsvärldar. Utifrån de subjektspositioner som upprättas i samtalet, Vi och Dom, kan vi 

urskilja att pedagogerna tilldelar olika aktörer specifika roller vilka vidare inbegriper vissa 

förväntningar på populärkulturella förkunskaper och erfarenheter.  
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7.2 Kultur och konsumtionsaspekter 

7.2.1 Utdrag A 

Pedagogerna sitter uppkrupna i vars en del av den stora, ljusblå soffan i förskolans personalrum. 

Samtalsledarna sitter i soffan mittemot och på bordet framför avger en liten ljuslykta ett svagt 

lila sken. Samtalet har pågått en kortare stund och just nu är det barns konsumtion av 

populärkultur som belyses. 

 
/…/ Emma vänder sig mot Kristin; Ja men ja eeh, dom är ju konsumenter men det är ju vi 
som, som vuxna, som gör dom till det. Kristin nickar instämmande, varpå Emma åter vänder 
sig mot Linnea och fortsätter; Asså det är ju vi som köper sakerna eller inbjuder till att börja 
med det eller, mmh, tillåter det… Emma skrattar och Linnea replikerar; Mmm, det håller jag 
med om. Det är vuxenvärlden som inspirerar på nått vis, till att dom blir konsumenter. 
Mmm… Emma; Ah jag kan ju liksom inte… att jag liksom, säg att jag antingen är för eller 
emot det utan det är mer nånting som bara faller sig i den tiden vi är i nu…. Linnea; Mmm, 
efter vilket hon väljer att rikta sin blick mot samtalsledarna och säger sedan; Det är svårt att 
undkomma det. Varpå Emma säger; Och synd också att undkomma det kan jag väl tycka. 
Linnea instämmer nickande; Ja… visst… /…/ 

 

De båda pedagogerna vänder sig mot oss samtalsledare vid vissa tillfällen då de gör sina 

uttalanden. Dessa strategier tolkar vi som ett sätt med vilket deltagarna söker vår bekräftelse i 

att vidareutveckla sina egna tankar och resonemang. Utifrån den respons vi ger dem genom att 

exempelvis nicka instämmanden eller uttrycka ett jakande Mmm, så kan vi förstå det som att 

pedagogerna uppmuntras till att fortsätta med sina utläggningar. Om i fall att vi inte hade gett 

gehör för eller bekräftat deras resonemang hade effekten kunnat bli att samtalet eventuellt tog 

en annan vändning. Vi kan förstå det som att informanterna handlar utifrån våra uppvisade 

reaktioner på deras utsagor och interaktion. Vårt agerande som samtalsledare i dessa situationer 

kan påverkas och befästas utifrån vår förväntade och/eller upplevda roll och funktion i 

sammanhanget, vilket vidare kan ge konkreta konsekvenser för samtalets förlopp och 

aktörernas handlingsutrymme. Beroende på de medvetna/omedvetna signaler och reaktioner vi 

samtalsledare sänder ut och förmedlar till deltagarna så kan funktionen av dessa bli att 

respondenterna såväl främjas som hämmas i sitt gemensamma språkande och i deras sociala 

interaktion. 

 

Vidare förefaller det i Linneas och Emmas kommunikation och samspel som att de har en 

gemensam förståelse för att barns konsumtion av populärkultur är ett fenomen som influeras 

och påverkas av vuxenvärlden. Dessa överenskommelser synliggörs vid ett flertal tillfällen, 

bland annat i det uttalande som Linnea gör när hon instämmer med Emma; Mmm, det håller 
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jag med om. Utifrån vår förståelse baseras dessa attitydbildning inte främst på subjektens 

individuella uppfattningar, utan organiseras, befästes och får sitt egentliga värde genom 

deltagarnas sociala interaktion i det specifika sammanhanget. De attityder vi kunnat urskilja i 

pedagogernas samtal ligger till grund för och bidrar till att forma deras gemensamma 

ställningstagande vad gäller det populärkulturella ämnesområdet. I utdragets avslutande del kan 

vi urskilja att Linnea och Emma talar om populärkulturens funktion och betydelse, att de vare 

sig är för eller emot det utan att; det är mer nånting som bara faller sig i den tiden vi är i nu 

(Emma). Vår tolkning av detta uttalande är att Emma lyfter populärkultur till en nivå som 

förefaller ligger utanför hennes förmåga att påverka och att det istället ställer krav på henne att 

anpassa sig utifrån. I detta kan vi urskilja en funktion i vilken hon positionerar sig själv som ett 

passivt subjekt till omgivande kulturella och historiska diskurser. Då Linnea bekräftar Emmas 

hypotes och lyfter det faktum att det är svårt att undkomma barns populärkultur, menar Emma 

i förlängningen att det är synd att undkomma det. I detta kan vi å ena sidan förstå Linneas svar; 

Ja… visst… som att hon instämmer med Emmas utsagor, å andra sidan kan det emellertid vara 

en strategi för att anpassa sig till den dynamik som råder, i vilken Emma genom sitt utlåtande 

verkar ha fastställt populärkulturens positiva betydelse.  

7.2.2 Utdrag B 

Samtalet har nu pågått en längre stund och allteftersom intervjun fortskrider blir pedagogerna 

mer utförliga i sina uttalanden och resonemang. De delger varandra av sina tankar och 

erfarenheter kring ämnesområdet och bekräftar varandras hypoteser. En av deltagarna, vilken 

till en början var något mer tystlåten, har nu tagit en mer aktiv roll i interaktionen.  

 
/…/ Annelie inleder; Barn möts ju hela tiden av, asså många, asså figurer i populärkultur. 
Dom möts ju av musik på ett helt annat vis än vi gjorde som små. Å ställningstagandet till det 
är ju att vi får försöka hänga med och möta… Kajsa fortsätter; Mmm ja de e ju värre å hänga 
me där. Som du säger ju. Man har ju inte det, man har inga bilder av dom2. Alla tre pedagoger 
nickar åt varandra /…/ Cilla utbrister; Jamen precis, och för dom allra minsta barnen som är 
här på förskolan, vi vet ju inte vad dom, eee… Det är ju vad vi ger dom här e kanske mera 
traditionellt än vad dom får hemma, eller än vad dom ställs inför hemma. Annelie svarar 
snabbt; Mmm, men det är ju jättespännande tycker jag, det du säger om att vi kommer in i ett 
litet sammanhang å barnen har det stora perspektivet. Å många barn idag e ju så otroligt 
upplysta åsså kanske vi kommer med våra, som du sa, normer och värderingar som vi har 
fått med oss. Å därför blir det ju en kulturkrock å… Cilla tillägger; Eller en härlig 
mishmash…/…/ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  författarnas anteckning; när pedagogen säger dom åsyftar hon till olika populärkulturella ikoner 	  
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I interaktionen mellan pedagogerna kan vi se att respondenterna kategoriserar begreppen 

populärkultur och traditionell kultur och gör en tydlig distinktion mellan dessa. Denna 

åtskillnad kan vi urskilja i uttalanden som; (1) Dom möts ju av musik på ett helt annat vis än vi 

gjorde som små, (2) vad vi ger dom här e kanske mera traditionellt och (3) normer och 

värderingar som vi har fått med oss. Den indelning som görs tar sin utgångspunkt i 

respondenternas språkande och kan förstås som resultatet av att deras historiska och kulturella 

arv möts och samverkar. I detta samspel konstruerar pedagogerna sin egen version av 

verkligheten i vilken de båda kulturella fenomenen tilldelas olika attribut och egenskaper, 

samtidigt som en subjektspositionering upprättas. Pedagogerna, Vi, tilldelas den traditionella 

kulturen medan dom åsyftar till barn, vilka definieras som konsumenter av och experter inom 

den populärkulturella eran. Utifrån hur deltagarna talar kring kulturbegreppen kan vi tolka det 

som att de ser på sitt eget aktörskap som aktivt inom de traditionella influenserna medan de 

framställer sin egen roll inom den populärkulturella eran som mer passiv. Genom den 

framställning som synliggörs i samtalet kan vi förstå det som att pedagogerna främst tjänar som 

mottagare av barnens erfarenheter och kunskaper.  

 

I Annelies utsagor kan vi se att hon lyfter två olika aspekter av dagens populärkultur och dess 

innehåll, vilka synliggörs i hennes uttalanden; (1) vi får försöka hänga med och möta samt (2) 

därför blir det ju en kulturkrock. I dessa framställningar kan vi urskilja en variation i hennes 

ställningstaganden genom vilka hon å ena sidan samtalar om populärkultur som ett aktuellt 

fenomen att förhålla sig till som vuxen, å andra sidan lyfter hon även kulturella mötens mer 

problematiska aspekter. Utifrån denna variation är en möjlig tolkning av Annelies båda 

resonemang att hon, i viss mån, är osäker på sin egen ställning i frågan och är öppen för sina 

kollegors tankar och inlägg. Då Cilla svarar på Annelies uttalande; därför blir det ju en 

kulturkrock genom att uttrycka; Eller en härlig mishmash, kan vi tolka det som att hennes 

ambition är att lyfta populärkulturen som ett betydelsefullt och intressant komplement, vilket 

kan berika det traditionella kulturarv de själva besitter. Funktionen av Cillas uttalande kan 

förstås som en strategi för att utmana Annelies resonemang kring den nämnda kulturkrocken 

och sätta den kulturella mångfalden i ett nytt ljus. Syftet med Cillas uttryck kan vara att 

skapa/utveckla deras delade pedagogiska medvetenhet kring ämnesområdet och dess potential.  

7.2.3 Utdrag C 

Pedagogerna kommer under en kort stund in på ett sidospår i samtalet, vilket inte står i direkt 

relation till det berörda ämnesområdet. Denna avvikelse uppmärksammas och påpekas av 
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respondenterna själva. Alla skrattar till och därefter riktar samtalsledaren fokus mot 

nästkommande fråga; anser ni att det finns bättre alternativt sämre populärkultur för barn? 

 
/…/ Cilla tittar på Lisa och svarar fort; Jag tänker på musik och artister där det känns som 
att där är mer fokus på hur man ser ut än, än, hur man sjunger. Det är det som kommer upp 
i mitt huvud. Lisa replikerar; Skulle du vilja utveckla lite mer? Cilla; Jamen där jag inte vill 
att ett ideal för barnen ska vara, eeh att, ehh att det jaa, utseendefixerat och så där då att de 
e det jag är rädd för, att man ska mötas av ideal som egentligen inte ens är på riktigt ehm… 
Det tänkte jag på. Alla skrattar lite tyst. /…/ Kajsa; Sen kan jag ju tycka många gånger texter 
och så från vissa, dom lär ju sig texterna rätt så lätt men texterna kanske inte alltid är sådär 
man kan känna riktig lyckade. Kajsa skrattar lite tyst. /…/ Annelie; Det e många gånger 
ohämmat, men att vi vuxna måste finnas där och att som förälder måste man finnas där och 
ge det här smörgåsbordet. Att vara ett litet filter och påtala vad som är bra i det här eller 
inte bra i det här. För att jag tror det är svårt för barn att segregera det goda från det mindre 
goda… /…/ 

 

Efter det att Lisa presenterat frågan kan vi se att Cilla snabbt kommer in på ämnet och dess 

problematiska aspekter, vilket synliggörs i hennes framställningar där fokus ligger mer på hur 

man ser ut än på hur man sjunger. Då Lisa ber Cilla att vidareutveckla sitt resonemang kan vi 

förstå att vi, i vår roll som samtalsledare, bekräftar hennes utsagor och i viss mån även påverkar 

dess fortsatta riktning. Utifrån Lisas önskan om ett förtydligande kan vi tolka det som att Cilla 

håller sig kvar vid det tidigare sagda på grundval av samtalsledarens handling. När Cilla 

fortsätter med; att man ska mötas av ideal som egentligen inte ens är på riktigt så kan vi se att 

samtalets riktning mot populärkulturens brister och begränsningar har fått sitt fäste. Vi kan 

urskilja att samtliga pedagoger anammar och förhåller sig till den riktning Cilla inledningsvis 

väljer och i detta organiseras en gemensam retorik vilken genomsyrar hela konversationen. 

Tillsammans konstruerar respondenterna ett alternativt sätt att förstå fenomenet i vilket de talar 

kring populärkultur utifrån ett något mer kritiskt förhållningssätt. Den samförståelse som vi 

uppmärksammat bland pedagogerna kan ha funktionen att respondenterna vill skapa och befästa 

en gruppidentitet, vilken tar utgångspunkt i deras gemensamma ställningstaganden och 

perceptioner. Vidare kan det även tolkas som om att någon/några väljer att följa övriga 

gruppmedlemmar på grund av en strävan efter att inte vilja avvika ifrån den dominerande 

diskurs som råder.  

 

I pedagogernas interaktion kan vi urskilja ett flertal olika strategier genom vilka funktionerna 

av deras uttalanden kan vara att delge varandra olika motiv och intressen kring populärkultur, 

skapa konsensus och bringa ordning kring ämnet samt att informera oss samtalsledare om de 

faktiska förhållanden som råder och deras pedagogiska arbete inom denna kontext. Då 

respondenterna förtydligar sina argument och resonemang kan vi se att de använder sig utav 
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två olika talhandlingsbegrepp. När Annelie uttrycker; (1) många gånger (2) vuxna måste (3) 

förälder måste tolkar vi det som att hon, genom att nyttja extremiseringar, förstärker sina 

utsagor för att vidare göra sina uttalanden mer trovärdiga och ge dem mer dignitet. En annan 

handlingsorientering vi uppmärksammar i deras uttalande är förminskningar, vilka utifrån vår 

tolkning används för att reducera innehållet i och betydelsen av ett påstående. Då Annelie säger 

vara ett litet filter kan vi urskilja en funktion genom vilken hon vill att lyfta att vuxna/föräldrar 

har ett ansvar för barns konsumtion av populärkultur och måste tjäna som ett filter, men detta 

endast i en liten utsträckning. Ordet litet åsyftar i detta sammanhang, enligt vår tolkning, till att 

avdramatisera vikten av vuxnas gallring. I en annan sekvens då Annelie uttrycker mindre goda 

förstår vi det som att hon vill förmedla ett ställningstagande kring populärkulturella influenser 

men väljer att göra så på ett sätt genom vilket hon garderar sig och förminskar sin åsikt och 

inställning till fenomenet och dess problematik. Den distinktion som Annelie upprättar handlar 

om det goda från det mindre goda. Det förefaller som om att pedagogerna delar en uppfattning 

om att det existerar bättre alternativt sämre populärkultur och att det är vuxnas ansvar att stödja 

barn i deras populärkulturella konsumtion.  

7.2.4 Sammanfattning 

En återkommande diskurs vi kan urskilja i samtalen med respondenterna är att populärkultur 

beskrivs vara ett ofrånkomligt och ständigt föränderligt fenomen, vilket faller sig i tiden och att 

det ställer krav på individer att anpassa sig utefter. Pedagogerna ger uttryck för att det i själva 

verket är vuxenvärlden som lägger grunden för och påverkar barn till att bli konsumenter av 

populärkultur. En annan diskurs som är framträdande är det aktörskap med vilket pedagogerna 

definierar såväl sin egen som barnens roll i relation till ämnesområdet; att pedagogerna 

representerar en mer traditionell kultur samtidigt som barnen anses vara aktiva konsumenter av 

och experter inom populärkultur. Vidare talar pedagogerna om hur dessa båda kulturella 

epoker, med fördel, kan mötas och samverka. En något mer kritisk diskurs vilken synliggörs i 

respondenternas samtal är att det finns populärkultur som uppfattas vara av bättre alternativt 

sämre kvalitet. På grund av denna populärkulturella mångfald redogör pedagogerna för att 

vuxna måste tjäna som ett filter i barns konsumtion av populärkultur.   

7.3 Populärkulturens roll i pedagogisk verksamhet 

7.3.1 Utdrag A 

Utifrån gården som ligger i direkt anslutning till samtalsrummet hörs barns skratt och glada 

tillrop. Pedagogerna skrattar till och utbyter ett par meningar om dagens organiserade 
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uteaktivitet. Efter att ha behandlat populärkultur utifrån konsumtionsaspekter riktas fokus nu 

alltmer mot förskolans pedagogiska praktik. Samtalsledaren ställer nästa fråga. 

 
/…/ Lisa; Kan populärkultur tjäna ett pedagogiskt syfte? Annelie; Asså vi ska väl inte sitta 
här och säg att vi är jättebra på det här, men asså man ehm, emellanåt leker man ju vissa 
saker när barnen är på gång och leker./…/ Kajsa; Asså det är ju lättare att få med dom sådär 
direkt när det är nånting som dom är väldigt intresserade av ju. Annelie nickar och tar vid; 
Och det e ju, asså man kan ju, nu ser vi ju just till detta ämne men det, det handlar ju alltid 
om.. Om du har ett barn som har svårt för att koncentrera sig så är det ju superbra, ett 
verktyg… Cilla; Igenkänning. Det kan ju också skapa trygghet och när man är trygg kan man 
ta till sig det som vi vill förmedla. Annelie svarar direkt; Åsså är det kanske nån som kan 
känna sig jättestolt för att man är superduktig på nån av dom här figurerna3 och få va lite i 
centrum. /…/ Cilla; Vi kopplar till våra mål, får in matematik och vi får in... Så dom får ju, 
ehm deras kultur blir ju än lite större med det som vi vill ge dom… Att fantasin ska få bära 
kraft å födas genom orden, inte bara genom det man tittar på… Eller? Cilla riktar sig mot 
sina kollegor. Annelie svarar; Å det tycker jag ju är jättespännande för det håller ju vi också, 
ehh jag tror vi gör det allihop faktiskt över hela huset. Vi jobbar ju mycket med det här… /…/ 

 

När Annelie inleder med; Asså vi ska väl inte sitta här och säg att vi är jättebra på det här kan 

vi tolka det som att hon, genom användandet av pronomen Vi, talar om och även för samtliga 

pedagoger som närvarar i samtalet. Genom positionering kring Vi förstår vi det som att Annelie 

ger uttryck för en gemensam verklighet som hon delar tillsammans med sina kollegor, i vilken 

de inte är jättebra på det här. Detta uttalande kan vi vidare tolka som en förskjutning genom 

vilken Annelie inte vill ta över hela ansvaret för arbetet med barns populärkultur utan ser det 

som ett gemensamt pedagogiskt åtagande. Å andra sidan kan vi se att Annelie vid ett senare 

tillfälle under samtalet lyfter; för det håller ju vi också, ehh jag tror vi gör det allihop faktiskt 

över hela huset. Vi jobbar ju mycket med det här med, vilket kan förstås som en annan aspekt 

av populärkulturens konkreta plats inom verksamheten. Utifrån dessa två skilda 

ställningstaganden kan vi urskilja en variation i Annelies utsagor. En möjlig tolkning av varför 

Annelie väljer att vidareutveckla sina resonemang kan vara att hon kopplar till andra 

referensramar och återuppväcker tidigare erfarenheter, efter att ha tagit del av sina kollegors 

tankar och utsagor. De båda uttalanden kan även förstås ge uttryck för skilda verkligheter vilka 

riktar sig till samt får sin betydelse i samtalets olika sekvenser. Trovärdigheten i de båda 

framställningarna kan ses som likvärdig, men så i relation till de förutsättningar som råder i det 

specifika sammanhanget där sanningen konstrueras.  

I utdraget kan vi se att respondenterna vid ett flertal tillfällen använder sig av extremiseringar 

för att förstärka sina utsagor och innebörden av dessa. Några av de ordsammansättningar som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Författarnas anteckning; när pedagogen säger figurerna åsyftar hon till olika populärkulturella ikoner  
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används i språkandet är; (1) väldigt intresserade, (2) superbra, ett verktyg, (3) jättestolt för att 

man är superduktig, (4) det tycker jag ju är jättespännande. Dessa förstärkningar förefaller ha 

olika funktioner och ändamål i skilda sammanhang och riktar sig till olika subjekt, såväl barn 

som pedagoger. Utifrån vår tolkning kan vi se att pedagogerna använder sig utav 

förstärkningarna för att fånga och övertyga de andra respondenterna om populärkulturens 

användningsområde samt för att i förlängningen skapa en yrkesrelaterad gruppidentitet.  Vidare 

kan vi även förstå pedagogernas användande av extremiseringar som en medveten strategi 

vilken används för att övertyga oss samtalsledare om vikten av det pedagogiska arbete de själva 

beskriver. Genom de ställningstaganden som görs i dialogen kan vi se att respondenterna genom 

sina olika förståelser för det pedagogiska arbete som bedrivs skapar en ny förståelse, 

tillsammans. Utifrån samtliga pedagogers framställningar av populärkulturens pedagogiska 

relevans kan vi urskilja en retorik kring dess möjligheter och potential; att det kan bidra till att 

fånga barn, stärka dem och göra dem trygga inom förskolans praktik.  

7.3.2 Utdrag B 

Vi befinner oss i samtalets slutskede och pedagogerna delger varandra sina tankar och 

resonemang kring populärkulturens plats och funktion i förskolan. Samtalet fortlöper i en snabb 

takt och i utläggningarna följer respondenterna ständigt upp och möter varandras resonemang. 

I denna samtalssekvens tjänar samtalsledarna främst som observatörer. 

 
/…/ Annelie; Nu har vi ju som mål förvisso det här med läsförståelsen med sagans värld… 
Och ha det med som kulturarv och liksom, sen kan man ju ibland blanda in dom här nya 
populärkulturella figurerna också, visst kan man det. Men jag tänker ju på att idag är det 
väldigt svårt att sätta ett barn att titta på till exempel en Astrid Lindgren film, man har inte 
ro… De två andra pedagogerna nickar, varpå Kajsa fortsätter; Mmm man har inte stillheten 
att se något som går sakta som är vackert, utan det ska.. Man matas med så otroligt mycket, 
man matas på morgonen innan man kommer hit till förskolan med snabba bilder och då är 
det svårt, men där gör vi ju en insats kan jag tycka och det var det du började på Cilla också, 
just att vikten av att vi ger dom en bredd, kan jag tycka är jätteviktigt. /…/  

 

Utifrån ovannämnda utdrag kan vi urskilja att de kategoriseringar som gjort sig gällande i 

tidigare utdrag vad beträffar traditionell kultur kontra populärkultur (se avsnitt 7.2 Kultur och 

dess konsumtionsaspekter) även kan förstås i detta sammanhang. Då Annelie uttrycker en 

svårighet med; att sätta ett barn att titta på till exempel en Astrid Lindgren film, man har inte 

ro… varpå Kajsa replikerar; Mmm man har inte stillheten att se något som går sakta som är 

vackert… så kan vi förstå att pedagogerna ger uttryck för en viss problematik. I denna 

problematik talar pedagogerna om att barn har svårt för att varva ner och finna ro i mötet med 

den traditionella och vackra kultur som de själva refererar till. Genom att Kajsa vidareutvecklar 
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sitt resonemang med; Man matas med så otroligt mycket, man matas på morgonen innan man 

kommer hit till förskolan med snabba bilder så tolkar vi det som att populärkultur dels tillskrivs 

egenskapen snabb och dels att barnen i detta sammanhang är passiva mottagare av de influenser 

de kommer i kontakt med och matas av. När Kajsa talar om att barn matas av populärkultur i 

olika former så åsyftar hon till någonting som sker utanför förskolans väggar och det kan vi 

förstå som en förskjutning i vilken ansvar läggs utanför verksamhetens praktik, i hemmet. 

Hemmet och förskolan kan utifrån denna förskjutning förstås representera olika delar av barns 

liv och dess innehåll. I interaktionen mellan pedagogerna görs vissa antaganden kring vad 

kultur är, vad den står för och vidare även vad dess konsekvenser kan bli för barn. Genom dessa 

uppfattningar kan vi förstå det som att situationsbundna sanningar konstrueras, vilka tar sin 

utgångspunkt i respondenternas kulturella och historiska arv. Dessa arv kan förstås påverka den 

rådande kontexten och vidare sätta sin prägel på hur aktörerna förhåller sig till och talar om 

fenomenet. I förlängningen redogör Annelie för möjligheterna med att blanda dagens 

populärkultur med de traditionella kulturarv de tillskriver sig själva, vilket vi kan se att Kajsa 

återkopplar till i utdragets avslutande del då hon säger; att vi ger dom en bredd, kan jag tycka 

är jätteviktigt. Funktionen av de båda pedagogernas uttalanden kan vara att skapa en 

överenskommelse kring hur det fortsatta pedagogiska arbetet kan konstrueras, utifrån deras 

gemensamma ställningstaganden.  

7.3.3 Utdrag C 

Pedagogerna talar nu i positiva ordalag kring barns populärkultur och dess plats inom 

förskolans praktik. Stämningen är lättsam, respondenterna talar tydligt och skrattar mycket 

samtidigt som de gestikulerar med kroppen under sina utläggningar. Pedagogerna söker 

samtalsledarnas ögonkontakt vid upprepade tillfällen under samtalet.  
 

/…/ Man försöker ju fånga dom, säger Linnea. Varpå Emma följer upp; Och nu genom 
sångkort, vi har Bolibompadrakens dans för det var ett litet barn som älskade den dansen. Ja 
vi gjorde ett sångkort av den./…/ Men det är ju som Linnea sa, att det är lättare att fånga 
barnen om det är något som intresserar dom. Linnea fortsätter; En saga handla om hundar 
och katter för det var ett barn som var intresserad av det, och Spindelmannen och Batmobilen. 
Detta blev alltså en fantastisk saga och just dom här fördelarna med att fånga deras intresse 
och dom kan samarbeta tillsammans och göra något roligt tillsammans av sina intressen… 
Och ändå får vi till det där med kommunikation och språk som vi jobbar mycket med. Emma 
nickar åt Linnea och säger; Vi gör om det så att det gynnar liksom… Varpå Linnea vänder sig 
mot samtalsledaren och fortsätter; Asså vi e ju, vi älskar ju att utvecklas här så att vi kommer 
nog aldrig att sluta utvecklas kring att fånga dom. Även Emma vänder sig mot intervjuarna 
och säger; Men det gör också att vi har roligt, och barnen har roligt, och dom blir 
uppmuntrade hela tiden kring att tycka det är roligt…/…/ 
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I samtalet mellan pedagogerna kan vi urskilja en diskurs kring att populärkultur kan tjäna som 

ett redskap i syftet att fånga barn på grund av att det är någonting barn antas har ett intresse för, 

i detta kan vi förstå att fenomenet tillskrivs en pedagogisk funktion. Vi tolkar det som om att 

Linnea och Emma konstruerar ett gemensamt förhållningssätt vad gäller populärkulturens 

användningsområde, i relation till sitt pedagogiska uppdrag. Utifrån dessa framställningar kan 

vi se att det skapas en gemensam förståelse kring deras arbete och det populärkulturella 

fenomenet samt hur dessa kan sammanvävas inom förskolans verksamhet. Under samtalets 

gång kan vi se att pedagogerna förstärker och bekräftar varandras hypoteser och resonemang 

genom uttalandet; Men det är ju som Linnea sa… samt genom att instämma med nickningar. I 

en analys av dessa interaktionsmönster kan vi förstå det som att pedagogerna söker, skapar och 

befäster en gruppidentitet utifrån en gemensam, socialt konstruerad verklighet. De definierar 

sig själva som sociala aktörer i ett sammanhang i vilket de identifierar sig som kollegor, 

pedagoger samt användare och utövare av populärkultur. Pedagogerna ger ett flertal konkreta 

exempel på på hur de arbetar med och implementerar barns populärkultur i verksamheten, vilket 

tyder på att den fungerar som såväl ett mål som ett medel. Genom utsagor som; (1) vi har 

Bolibompadrakens dans, (2) En saga handla om hundar och katter för det var ett barn som var 

intresserad av det, och Spindelmannen och Batmobilen (3) samarbeta tillsammans (4) 

kommunikation och språk förhåller sig respondenterna till ämnet på en konkret 

situationsbunden nivå vilken återkopplar till deras egen praktik. Funktionen av de 

exemplifieringar som pedagogerna ger uttryck för kan vara att de vill delge oss samtalsledare 

sitt arbete för att framstå på ett positivt och fördelaktigt sätt. Vidare kan det även handla om ett 

kollegialt samlärande genom vilket deltagarna tar del av varandras erfarenheter och lärdomar 

kring barns populärkulturella preferenser.  

 

Utifrån hur pedagogerna talar om sitt eget arbete kan vi förstå att det, överlag, råder ett öppet 

och tillåtande klimat vad gäller barns populärkultur. Denna tolkning synliggörs bland annat i 

Linneas uttalande; göra något roligt tillsammans av sina intressen… och i Emmas; Men det gör 

också att vi har roligt, och barnen har roligt, och dom blir uppmuntrade hela tiden kring att 

tycka det är roligt… Funktionen av och innebörden i dessa utsagor kan å ena sidan vara att 

upprätta en gruppidentitet utifrån värderingar och förväntningar vilka är sammankopplade med 

pedagogernas profession och förskolans praktik. Å andra sidan kan det även handla om att, i 

mötet med oss samtalsledare, framställa och förhålla sig till ämnesområdet på ett sådant sätt 

som deltagarna tror förväntas av dem. Vid ett flertal tillfällen under samtalet riktar sig 

pedagogerna till oss och söker ögonkontakt under sina utsagor och i detta förhåller vi oss 
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kritiska till hur respondenterna upplever vår roll i sammanhanget och de ställningstaganden vi, 

enligt dem själva, förmodas ha. Då Linnea riktar sitt fokus mot oss och säger; vi älskar ju att 

utvecklas här så att vi kommer nog aldrig att sluta utvecklas kring att fånga dom tolkar vi det 

som att hon, med hjälp av att använda sig av extremiseringen älskar, vill övertyga oss om 

gruppens pedagogiska medvetenhet och att de ställer sig positiva och öppna till ny kunskap. Vi 

förhåller oss även till att Linneas uttalande kan vara resultatet av hennes brinnande engagemang 

inför sin yrkesroll och sitt framtida arbete. Detta engagemang kan, utifrån Linneas utsagor, 

förstås som samtliga pedagogers allmänna attityd till ämnet då det uttrycks som ett gemensamt 

ställningstagande genom pronomen Vi. Utifrån de utsagor som gjorts av Linnea och Emma kan 

vi se att de ställer sig positiva till att använda populärkultur i ett pedagogiskt syfte. Emellertid 

kan vi dock urskilja ett något avvikande samtalsmönster i Emmas utlåtande; Vi gör om det så 

att det gynnar liksom… I enlighet med vår tolkning av det sagda kan det innebära att 

pedagogerna anser att de måste granska och eventuellt påverka/förändra de influenser barn 

kommer i kontakt med, så att de i förlängningen kan tjäna ett pedagogiskt syfte.  

7.3.4 Sammanfattning 

I respondenternas samtal kan vi urskilja en diskurs kring att det pedagogiska arbetet med och 

utifrån barns populärkultur är ett gemensamt åtagande vilket delas av samtliga pedagoger. 

Vidare lyfts populärkulturens pedagogiska potential då den kan bidra till att fånga barn, stärka 

deras självkänsla och få dem att känna sig trygga. Utifrån samtalen med respondenterna kan vi 

förstå att barns populärkultur uppfattas kunna tjäna som såväl ett mål som ett medel. 

Pedagogerna ger ett flertal exempel på hur de arbetar med och utifrån ämnesområdet; i 

skapandet av sagor och berättelser, i dans och musik samt genom samarbete och i leken. Vidare 

lyfter de även att populärkultur kan användas i relation till läroplansmål/verksamhetsmål så 

som matematik, språk och läsförståelse. Ytterligare en diskurs som blir framträdande i 

pedagogernas interaktion visar på en något mer problematisk aspekt av ämnet vilken riktas mot 

att barn, utanför förskolans praktik, konsumerar och matas med en omfattande mängd 

populärkulturella influenser. Den snabba och ohämmade populärkultur som barn konsumerar 

tillskrivs främst hemmet och med anledning av det vill pedagogerna, i förskolans organiserade 

aktiviteter, tjäna som ett komplement och kunna ge barn en kulturell bredd. Vidare lyfter 

pedagogerna att barns populärkultur kan fungera som en resurs men att den bör göras om och 

utvecklas för att kunna tjäna ett pedagogiskt syfte. 
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8. Avslutande diskussion 

I följande resultatdiskussion kommer vi att behandla centrala delar av studiens resultat och 

analys i relation till den forskning vi inledningsvis lyft. I metoddiskussionen kommer vi vidare 

att ställa oss kritiska till denna studies teoretiska ramverk och till vår valda metodologi samt 

hur dessa påverkat och format studien och dess genomförande. Avslutningsvis redogör vi för 

studiens didaktiska implikationer, vilket inbegriper hur denna studie kan förstås som relevant 

för det pedagogiska fältet.    

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka diskurser som synliggjordes i pedagogers 

samtal kring barns populärkultur och dess konsumtionsaspekter, vilket främst behandlas i 

kapitel 8.1.1 Konsumtionsaspekter. Utifrån pedagogernas samtal och interaktion studerades 

även huruvida barns populärkulturella intressen ansågs kunna tjäna som en pedagogisk resurs 

inom organiserad verksamhet eller inte. Dessa resultat lyfts och diskuteras huvudsakligen i 

kapitel 8.1.2. Pedagogisk resurs? 

8.1.1 Konsumtionsaspekter  

När pedagogerna talade om barn och populärkultur framkom en mängd diskurser vad beträffar 

ämnesområdet. Genom de subjektspositioner som upprättades och användes vid ett flertal 

tillfällen, Vi och Dom, förhöll sig pedagogerna något distanserat till ämnet barns populärkultur. 

De positioneringar som gjordes inbegrep olika tillskrivna förväntningar och uppgifter vilka stod 

i relation till de kunskaper och erfarenheter som olika aktörer (barn/pedagoger/föräldrar) ansågs 

besitta. De upprättade subjektspositioneringarna som vi uppmärksammade i 

fokusgruppssamtalen kan vi vidare koppla till de resultat som framkom i Fasts (2007) studie, 

vilka visar på vuxnas funktion i och betydelse för barns populärkulturella världar. Fast (2007) 

lyfter att barn, genom sina kulturella preferenser, gemensamt konstruerar meningsfulla 

sammanhang i vilka vuxna har och/eller tilldelas en passiv roll. Vi kunde se att pedagogerna i 

denna studie många gånger placerade sig själva i en underordnad kategori vad gäller kompetens 

om och erfarenheter kring barns populärkulturella konsumtion. Den passiva roll pedagogerna 

tenderade att placera sig själva i kan vi förstå med stöd i såväl Fasts (2007), Klerfelts (2007) 

som Siibak och Vinters (2014) forskning, vilka visar på att det föreligger en problematik och 

en pedagogisk utmaning i att kunna tillvarata barns populärkulturella intresse. Samtliga 

forskare menar att denna problematik bland annat grundar sig i det faktum att fenomenet är 

väldigt omfattande och ständigt föränderligt (Ibid.). De förskjutningar vi kunde urskilja kring 
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pedagogernas positioneringar till barns populärkulturella konsumtion kan å ena sidan förstås 

leda till att de tar avstånd från ämnesområdet i praktiken och förhåller sig till det som en 

angelägenhet främst för barn. Å andra sidan kan effekten av deras ställningstaganden bli att de 

uppmärksammar och bekräftar barns populärkulturella expertis och drar lärdom av deras 

kompetens i ämnet.  

 

Vad gäller barns konsumtion av populärkultur kunde vi urskilja en dominerande diskurs genom 

vilken pedagogerna i fokusgruppssamtalen, trots den upprätthållna rollen som ett passivt 

subjekt, likväl hävdade att populärkultur i grund och botten är produktioner av vuxenvärlden. 

Dessa resultat kan sättas i relation till Black, Korobkova och Eplers, (2014), Petterssons (2013), 

Klerfelts (2007) samt Ågrens (2015) forskning, vilka samtliga redogör för att barns 

populärkultur är produkter av vuxnas föreställningar om vad som anses vara relevant, 

betydelsefullt och lärorikt för barn. Utifrån denna infallsvinkel kan barn främst förstås inneha 

rollen som mottagare och konsumenter (Ibid.). Vad beträffar populärkulturens 

konsumtionsaspekter kunde vi urskilja en framträdande diskurs kring det huvudsakliga ansvaret 

för barns möten med och användande av populärkultur, vilket enligt pedagogerna föreföll åligga 

hemmet. Utifrån vår tolkning resulterade den förskjutning som respondenterna gav uttryck för 

i en upprättad fördelning, genom vilken hemmet och vårdnadshavarna tilldelades vissa 

specifika ansvarsområden som de tillfrågade pedagogerna, till vis del, tog avstånd ifrån. Vi 

menar att en effekt av detta avståndstagande kan bli att respondenterna å ena sidan går miste 

om barns populärkulturella preferenser vilka, med stöd i Klerfelt (2007), kan fungera som 

potentiella redskap för lärande och utveckling. Klerfelt (2007) lyfter att barns intresse för och 

erfarenheter av populärkultur kan tjäna som en tillgång för barns och vuxnas kommunikativa 

processer och sociala interaktioner, vilket vidare kan främja deras delade meningsskapande. En 

annan aspekt av fördelningen kan å andra sidan vara att pedagogerna medvetet, med stöd utifrån 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010), vill tjäna som ett komplement till hemmet och erbjuda 

barn såväl ett traditionellt kulturarv som nya populärkulturella influenser.  

 

En diskurs vi kunde urskilja i fokusgruppssamtalen var att pedagogerna upprättade en tydlig 

kategorisering mellan vad de definierade som traditionell kultur, i vilken de själva ansåg sig 

besitta en aktiv och kunnig roll samt populärkultur, där barn ansågs vara experterna. I vår analys 

kunde vi urskilja att de båda kulturella kategorierna tillskrevs vissa specifika normer och 

värderingar utifrån pedagogernas samtal kring dessa. Det traditionella kulturarvet omnämndes 

i termer av går sakta och är vackert medan de populärkulturella influenserna, i likhet med 
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resultaten som framkom i Ostrov, Gentile och Cricks (2006) forskning, likställdes med snabbt 

och ohämmat. Å ena sidan kan vi förstå upprinnelsen till varför pedagogerna i denna studie 

talade i dessa termer, då Ostrov, Gentile och Cricks (2006) forskningsresultat visar på att barn 

kan ha svårigheter med att sortera och distansera sig från alla de intryck de kommer i kontakt 

med (Ibid.). Utifrån Black, Korobkova och Eplers (2014) forskning kan vi å andra sidan förstå 

att barns populärkulturella influenser kan användas för att, i ett pedagogiskt syfte, utmana barn 

att själva utveckla sina analytiska och reflexiva förmågor. Såväl Simmons (2014) som Siibak 

och Vinter (2014) lyfter att barns referensramar kan användas i arbetet med värdegrundsfrågor, 

exempelvis kring vad som anses vara rätt och fel vad gäller etiska och moraliska dilemman. 

Vidare kan även frågor gällande ideal, stereotypa roller och våld behandlas i relation till barns 

intresse och i förlängningen kan därmed populärkultur förstås som en pedagogisk resurs (Ibid.). 

Effekten av pedagogernas utsagor kring vad kultur är och vad det innehåller kan dels bli att de, 

utifrån sina egna preferenser, sorterar bort influenser vilka de anser mindre värda och/eller av 

sämre kvalitet. I denna sorteringsprocess kan en möjlig tolkning vidare vara att barn riskerar 

tillskrivas en passiv roll genom vilken de förväntas förhålla sig till den ordning som skapas av 

vuxna. Å andra sidan kan följderna av pedagogernas ställningstaganden bli att barn ges en 

bredare förståelse för det kulturella arv i vilket pedagogerna, enligt dem själva, besitter 

expertisen och därmed kan barns kulturella erfarenhetsvärldar vidgas.  

8.1.2 Pedagogisk resurs? 

I interaktionen med pedagogerna kunde vi urskilja en mängd gruppidentifieringar genom vilka 

respondenterna tillsammans upprättade gemensamma ställningstagande. Vi uppmärksammade 

att det rådde en dominerande diskurs kring att erbjuda barn en kulturell bredd, genom vilken 

barn blir aktiva aktörer inom såväl den traditionellt förknippade kulturen som i populärkulturen. 

En effekt av dessa ställningstaganden kan bli att pedagogerna utvecklas i sin yrkesroll då de 

tillsammans med barnen skapar en ökad medvetenhet kring kulturell mångfald och dess 

utrymme inom organiserad verksamhet. Belägg för denna potentiella effekt finner vi i Simmons 

(2014) studie, vilken visar på att en grundläggande förutsättning för att främja barns utveckling 

och lärande är att pedagoger skapar ett öppet och tillåtande klimat i vilket barns intressen och 

erfarenheter tillvaratas. I enlighet med Pettersson (2013) bör barns kulturella preferenser vidare 

erkännas och bekräftas inom verksamheten för att ge barn inflytande över det pedagogiska 

arbetet och dess innehåll.  
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En diskurs som var framträdande gällande populärkulturens funktion och plats inom den 

organiserade verksamheten var att den kunde bidra till att fånga barns intresse, motivera dem 

och stärka deras självbild samt uppmuntra till samarbete. De gynnsamma aspekter av 

populärkultur som pedagogerna gav uttryck för kan vi vidare koppla till såväl Fasts (2007) som 

Shegar och Weningers (2010) forskning, vilka visar på att populärkultur kan fungera som 

motivationsfaktor genom vilken barns engagemang, kommunikativa förmågor och sociala 

färdigheter främjas. Utifrån denna studies resultat kan vi vidare dra paralleller till Ågren (2015), 

som redogör för att populärkultur kan skapar förutsättningar för samlärande processer i vilka 

barn utforskar sin omvärld samt kompromissar och bekräftar varandra. Utifrån den retorik 

vilken pedagogerna i fokusgruppssamtalen gav uttryck för, har vi emellertid ställt vi oss kritiska 

till om pedagogerna stod för sina uttalade ställningstagande eller om de enbart förhöll sig till 

och anpassade sig utefter den dominerande diskurs som rådde. Orsaken till vår något kritiska 

tolkning är att vi kunde urskilja mönster genom vilka pedagogerna många gånger under 

samtalen bekräftade varandras utsagor. Då någon lyfte en dimension som berörde 

populärkulturens positiva aspekter var det sällan någon som avvek från samtalsmönstret och 

när ingången var något mer kritiskt så förhöll sig samtliga pedagoger även då till den retorik 

som fördes. 

 

Några av de strategier vi kunde urskilja, utifrån vår tolkning av materialet, var att pedagogerna 

använde sig utav talhandlingsbegrepp för att förminska/förstärka sina utsagor. Vidare kunde vi 

se att respondenterna sökte varandras bekräftelse genom verbala och icke-verbala handlingar 

samt att de anpassade och förändrade sina utsagor utifrån samtalets riktning och upplevda 

förväntningar från övriga deltagare. De uttalanden som gjordes kan även förstås utifrån att vi, 

som samtalsledare, kan ha påverkat pedagogerna genom vår närvaro och de eventuella 

förväntningar de (1) trodde att vi hade på dem som verksamma pedagoger samt (2) de 

förväntningar pedagogerna hade på oss i vår roll som lärarstudenter och samtalsledare. I 

enlighet med Winther Jørgensen och Phillips (2000) förhåller vi oss till att vi, i rollen som 

forskare, påverkar den kontext och de deltagare vi kommer i kontakt med. Vi medverkar till 

hur det sociala samspelet tar form och utvecklas (Ibid.). De gruppidentifieringar som 

synliggjordes i fokusgruppssamtalen kan emellertid vara resultatet av att pedagogerna delade 

en förståelse för barns populärkultur och dess betydelse för organiserad verksamhet samt att de 

i enlighet med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betraktar barn som 

medkonstruktörer av kultur. Med stöd i Kulturrådets (2010) riktlinjer kan vi vidare förstå att 
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pedagogerna gemensamt erkände värdet av kultur för barn, med barn och av barn, samt att de i 

förlängningen ansåg att dessa influenser kan fungera som en pedagogisk resurs.  

 

Genom pedagogernas samtal kring populärkulturens funktion och potential synliggjordes några 

av de fördelar som arbetet med barns kultur kan medföra. Utifrån vår tolkning kunde vi urskilja 

en diskurs kring att, inom organiserad verksamhet, använda populärkultur som en pedagogisk 

resurs. Respondenterna gav uttryck för att barns kulturella referensramar kunde vara en tillgång 

i arbetet med matematik, språk och kommunikation samt att barns intresse för populärkultur 

möjliggjorde för och främjade fantasi, skapandet av berättelser, sagor, dans och sång. De 

resonemang som fördes kan vi vidare koppla till Klerfelts (2007) och Ågrens (2015) forskning 

vilka visar på att populärkultur bjuder in till nya möten och utifrån dessa uppmuntras socialt 

aktörskap, fantasi och kreativitet. Utifrån populärkulturella influenser möjliggörs ett forum i 

vilket deltagarna tillsammans tolkar och värderar den kultur dem har delade erfarenheter av och 

på så vis främjas deras sociala och språkliga utveckling, såväl på ett individuellt som på ett 

kollektivt plan (Fast, 2007; Shegar & Weninger, 2010; Ågren, 2015). Effekten av att betrakta 

barns populärkultur såsom en potentiell resurs och en tillgång för den organiserade 

verksamheten kan bli att den pedagogiska medvetenheten kring barns kompetens ökar och att 

pedagoger får en bredare förståelse för att lärande och utveckling är mångfacetterat. Vidare kan 

det även leda till att barn får ett större, reellt inflytande över den praktik de själva är aktiva 

aktörer inom.  

 

Ytterligare en diskurs som framkom i samtalen handlade om respondenternas något mer kritiska 

ställningstaganden till barns populärkultur. Vi kunde urskilja att pedagogerna talade om 

populärkultur så som en potentiell tillgång, men uttryckte emellertid att den borde granskas och 

filtreras av vuxenvärlden för att kunna tjäna ett pedagogiskt syfte. Med anledning av att 

respondenterna talade i termer av god och mindre god populärkultur, i vilken den mindre goda 

föreföll representera det fartfyllda och gränsöverskridande, kan vi vidare koppla till Simmons 

(2014) forskning kring populärkulturens karnevalliknande influenser. Såväl Simmons (2014) 

som Daly och Perez (2009) lyfter att barns lek, interaktion och självregleringsförmågor kan 

påverkas negativt av populärkulturella intryck om de är av en våldsam och/eller fartfylld 

karaktär. Utifrån deras forskningsresultat kan vi vidare förstå att pedagogerna i denna studie 

åsyftade till en problematik kring innehållet i den populärkultur som barn konsumerar. 

Pedagogernas utsagor kan vi vidare koppla till Ostrov, Gentile och Cricks (2006) forskning, 

vilken framhåller att vuxna bör ha en kännedom om den populärkultur barn konsumerar och de 
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kulturella preferenser de besitter. Utifrån den retorik som fördes mellan respondenterna kan en 

eventuell effekt bli att pedagogerna organiserar och utvecklar sin verksamhet med ett något 

kritiskt förhållningssätt, till såväl sitt eget historiska och kulturella arv som till de rådande 

populärkulturella influenser vilka barn möts av.  

8.2 Slutsats 

I denna studie kunde vi urskilja att pedagogerna gav uttryck för sin egen kännedom om och 

kunskap kring det traditionella kulturarvet samtidigt som de intog en något mer passiv roll vad 

gällde populärkulturella influenser, i vilka barn ansågs besitta expertisen. Trots den 

kategorisering som gjordes ansågs vuxna likväl ansvariga för barns populärkulturella 

konsumtion i slutändan. Pedagogerna ställde vissa specifika krav på sig själva i sin 

yrkesprofession, vilket handlade om att de ansåg att de borde anpassa sig utefter barns rådande 

preferenser samtidigt som de även gav uttryck för att det fanns bättre alternativt sämre 

populärkultur för barn. Utifrån den åtskillnad som gjordes var det framträdande att vuxna, till 

viss del, måste kontrollera den populärkultur barn konsumerar. Vidare har studiens resultat visat 

på att barns populärkultur kan ha en pedagogisk potential och fungera som såväl ett mål som 

ett medel inom den organiserade verksamheten. Populärkulturen kan tjäna som ett verktyg för 

att motivera och stärka barn samtidigt som den även kan implementeras i det pedagogiska 

arbetet med uppsatta verksamhetsmål. Utifrån ett något mer kritiskt perspektiv har vi emellertid 

kunnat urskilja att pedagogerna ansåg att barn många gånger matas med en ohämmad 

populärkultur i hemmet och med anledning av det vill de kunna tjäna som ett komplement och 

erbjuda barn en kulturell bredd. För att populärkultur skall kunna tjäna ett pedagogiskt syfte 

bör den, i vissa fall, förändras och anpassas.  

8.3 Metoddiskussion 

I denna studie har vi utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då vi undersökt vilka 

diskurser som synliggjorts i pedagogernas samtal och interaktion kring barns populärkultur, i 

relation till deras egna historiska och kulturella arv. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

redogör för några kritiska aspekter kring socialkonstruktionism och lyfter att denna teoretiska 

ansats blivit kritiserad inom såväl det vetenskapliga som det politiska fältet. De resultat som 

framkommer och analyseras ger, utifrån ett socialkonstruktionstiskt synsätt, enbart en version 

av världen och kan inte på ett oföränderligt vis överföras till en annan kontext. Vidare kan dessa 

versioner inte ge någon indikation på vad som är bra eller dåligt ur ett samhällsperspektiv då 

de enbart ger uttryck för enskilda/få kontextbundna sanningar och verkligheter (Ibid.). Utifrån 
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denna studies syfte fann vi emellertid en relevans i att förhålla oss till en 

socialkonstruktionistisk ansats då vårt fokus var att studera förskolans praktik utifrån ett 

begränsat och pedagognära perspektiv. I bearbetningen av det empiriska materialet har vi 

redogjort för vår analys utifrån en diskurspsykologisk metodologi, vilken erbjuder en version 

av världen, /…/ det finns alltid andra positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut 

/…/ (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 29). I enlighet med Burr (1995) är vi medvetna om 

att resultatet kan förstås, bearbetas och tolkas på en mängd olika sätt.  

 

Vad beträffar studiens diskurspsykologiska metodologi har vi förhållit oss kritiska till vår roll 

som forskare, hur vi har påverkat samt själva påverkats av det sammanhang vi befunnit oss i 

och de deltagare vi mött i denna kontext (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Under 

fokusgruppssamtalen stod vi samtalsledare i rollen som lärarstudenter medan informanterna 

befann sig i positionen som verksamma pedagoger. Dessa roller medförde vissa medvetna och 

omedvetna förväntningar och krav genom vilka en viss outtalad och underliggande 

maktstruktur tog form (Ibid.). Med stöd i såväl Bryman (2011) som Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) är vi medvetna om att vi, i fokusgruppssamtalen, inledningsvis hade vissa på 

förhand upprättade ambitioner och tankar kring samtalets upplägg och förväntade resultat. 

Dessa föreställningar kan ge upphov till en problematik i att, som forskare, göra en distinktion 

mellan sina egna värderingar och det objekt/den praktik som står i forskningens intresse att 

studera (Ibid.). En effekt av denna problematik kan enligt vår tolkning å ena sidan bli att 

forskarens analys skiljer sig från respondenternas verklighet i en stor utsträckning, vilket vidare 

föranleder ett något missvisande forskningsresultat. Å andra sidan förhåller vi oss till att 

forskarens förförståelse, kunskap och relation till ämnet kan bidra till ett mer djuplodat och 

mångfacetterat analysarbete, vilket möjliggör för nya perspektiv och infallsvinklar. 
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9. Didaktiska implikationer 

Med resultaten i denna studie som grund vill vi väcka en pedagogisk medvetenhet kring 

betydelsen av barns populärkulturella erfarenheter och intressen, inom förskolans praktik. 

Pedagoger kan med fördel ta stöd utifrån denna studie när de planerar och utformar sin 

verksamhet, då den lyfter olika aspekter av hur det populärkulturella fenomenet kan förstås och 

vidare användas för att tjäna ett pedagogiskt syfte. Utifrån det faktum att det massmediala 

samhället blir alltmer omfattande och tar en stor plats i många barns liv (Fast, 2007) kan vi 

finna en didaktisk relevans i att lyfta det populärkulturella ämnesområdet och att arbeta med 

det inom förskolans praktik. Då pedagoger är lyhörda och mottagliga för barns kulturella 

preferens hävdar vi, med stöd utifrån Klerfelt (2007), Pettersson (2013) samt Simmons (2014), 

att deras förutsättningar för att utvecklas i sin yrkesprofession främjas. Utifrån barns intressen 

kan pedagoger vidare upptäcka nya strategier för lärande och utveckling samtidigt som barn 

ges ett större inflytande över den pedagogiska verksamhet som bedrivs. I en återkoppling till 

tidigare nämnda läroplansmål (se 1.1 Bakgrund) skall barns nyfikenhet och intressen 

uppmuntras och stimuleras samtidigt som de skall ges möjlighet till ett eget kulturskapande 

(Skolverket, 2010). Utifrån läroplanens riktlinjer och de resultat som framkommit i studien vill 

vi synliggöra ämnets relevans, för såväl barn som pedagoger inom förskolans verksamhet. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till fokusgruppsdeltagarna    

1.   Vad tänker ni på när ni hör begreppet populärkultur? 

2.   Hur ställer ni er till barn som konsumenter utav populärkultur? 

3.   Tycker ni att det finns ”bättre” alternativt ”sämre” populärkultur för barn? Motivera. 

4.   Anser ni att barnen, i er verksamhet, uttrycker ett intresse för populärkultur? Om i så 

fall hur? 

5.   Vilken kännedom har ni om den populärkultur barnen, i er verksamhet, har 

erfarenheter av och intresserar sig för?  

6.   Anser ni att barnens populärkultur återfinns i er verksamhet, om i så fall hur? 

7.   Kan populärkultur tjäna ett pedagogiskt syfte? Varför/varför inte? 

8.   Vilka fördelar ser ni med att använda barns populärkultur i pedagogstyrda aktiviteter?  

9.   Vilka nackdelar ser ni med att använda barns populärkultur i pedagogstyrda 

aktiviteter? 

10.  Om och i så fall hur kan populärkultur användas som en tillgång i ert fortsatta 

pedagogiska arbete? 
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Bilaga 2 
 
Informationsblad      
 
Hejsan! 
 
Vi heter Lisa Martinsson och Kristin Malmström och vi är två förskollärarstudenter som 
studerar på Högskolan i Halmstad. Vi är just nu inne i sista terminen på vår utbildning och 
håller på att skriva vårt examensarbete. Studien är inriktad på barns populärkultur och vårt 
syfte är att lyfta fram pedagogers förhållningssätt till ämnesområdet.  
 
Intervjun kommer att genomföras som ett fokusgruppssamtal, vilket innebär att individer möts 
i en gemensam diskussion kring, på förhand bestämda, ämnen. Samtalet är beräknat att ta 
mellan 30-45 minuter och kommer att spelas in med hjälp av videokamera utifall att samtliga 
deltagare godkänner detta, i annat fall kommer enbart ljudupptagning att ske. Det material 
som framkommer kommer att transkriberas och därefter analyseras i enlighet med vår studies 
syfte och frågeställningar. Det inspelade materialet kommer enbart vi två som genomför 
studien att ta del av, och efterföljande transkribering kommer enbart att behandlas av de som 
anses vara behöriga inom forskningsgruppen. I Er roll som intervjudeltagare är medverkan 
frivillig, kan närsomhelst avbrytas och namn på såväl deltagare som på förskolan kommer att 
avidentifieras. Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka inbegriper; 

Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.  
Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

Vid eventuella frågor angående studien vänligen kontakta någon av oss. 

Lisa Martinsson: lismar13@student.hh.se 
Kristin Malmström: krimal13@student.hh.se  

Med denna underskrift samtycker jag till mitt deltagande i denna studie: 

__________________________________________________________________ 

Datum:________________________                          
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