
André Ahlqvist & Owe Wennberg 

Ht 2017 

Examensarbete, 15 hp 

Förskollärarprogrammet, 210 hp 

 

Förskolans fiktiva förebilder 

En studie angående fiktiva karaktärers roll i 
förskoleverksamheten 

André Ahlqvist & Owe Wennberg 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att granska fiktiva karaktärers roll som förebilder för barn i 

förskoleåldern. Studien har utförts genom att intervjua aktiva förskollärare ute på ett antal 

olika förskolor. Studiens viktigaste resultat är att det finns ett behöva att granska och 

reflektera över hur man som pedagog ser på fiktiva karaktärer som förebilder i förskolan. En 

av anledningarna till detta som vi fann var för att studiens informanter hade mycket att säga 

om fiktiva förebilder, men när det gällde att definiera själva begreppet förebild så var det 

nästintill ingen som nämnde fiktiva karaktärer överhuvudtaget. Detta tyder på att många 

tänker på fiktiva karaktärer som potentiella förebilder, men de är inte alltid själva medvetna 

om dessa tankar. Den andra anledning till varför man bör granska sitt förhållningssätt till 

fiktiva förebilder är på grund av statusskillnaden. Informanterna lyfte många fördelar med 

fiktiva förebilder och hur de kunde användas i verksamheten, men i allmänhet så fanns det en 

överskridande åsikt om att verkliga förebilder var viktigare för barnen än fiktiva. Den tredje 

anledningen till behovet av granskning och reflektion är att media och populärkultur. 

Informanterna i denna studie ställde sig ytterst kritiska till fiktiva karaktärer från dessa källor, 

då de menade att dessa karaktärer sällan hade en pedagogisk baktanke och ofta uppmuntrade 

negativa beteenden hos barnen, så som exempelvis att vilja slåss. Studien fann dock att det 

viktigaste med sådana karaktärer är inte var de kommer från eller hur dåliga de egentligen är, 

utan hur man själv som pedagog använder dem. Därför är det återigen viktigt att granska sitt 

eget förhållningssätt och fundera över varför man är inställd som man är till fiktiva förebilder. 
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Inledning 
I enlighet med att samhällets konstanta teknikutveckling ska en ny, reviderad läroplan för 

förskolan släppas under 2018 som har ett tydligt fokus på lärandet och användandet av teknik. 

Denna teknikfokus kan orsaka problem för pedagoger i förskolan och kräver att de är bekanta 

med själva användandet av tekniken samt även reflekterar över att de kan behöva beskriva för 

nyfikna barn hur någonting fungerar. Men teknikens framfart har lett till ett ytterligare 

problem som vi kommer att granska i denna studie. 

 

Barn i dagens samhälle har en enorm tillgång till information och program som barn tidigare 

aldrig har haft. Exempelvis så kan de surfa på nätet och titta på klipp på Youtube via en 

surfplatta, eller så kan de lätt bläddra mellan kanaler på tv:n. Via dessa program så möter 

barnen även en vid ström fiktiva karaktärer på en daglig basis. Men vilka är dessa fiktiva 

karaktärer egentligen och hur påverkar de barnen? Då tillgången är så pass stor så blir även 

variationen av dessa fiktiva karaktärer lika stor. Barn kan gå från att se på en video om en rosa 

elefant som räknar myror till att titta på en superhjälte som flyger snabbare än ljudet med ett 

enkelt knapptryck.  

 

Det finns en tanke inom dagens förskola som genomsyrar hela verksamheten och det är att det 

ska finnas en tanke bakom allt man gör. Med tanke på det enorma utbudet, kan verkligen alla 

dessa fiktiva karaktärer som barnen möter ha en pedagogisk tanke bakom sig, och hur ser 

egentligen pedagogerna som arbetar inom förskolan på dessa karaktärer? Ser de på denna 

ström av fiktiva karaktärer som negativa och något som behöver motarbetas? Eller ser 

pedagogerna på dem som potentiella förebilder som kan hjälpa till att forma barnens 

beteenden och värderingar? Om så är fallet hur förhåller de sig då till verkliga förebilder?  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att granska fiktiva karaktärers roll som förebilder i förskolan. För 

att uppnå detta syfte kommer följande forskningsfrågor att besvaras: 

 

Ser förskollärare på fiktiva karaktärer som förebilder för barnen? 

 

Hur påverkas förskolan av mediala skildringar av fiktiva förebilder? 
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Bakgrund 

I denna del så kommer litteratur och tidigare forskning angående förebilder i allmänhet samt 

fiktiva förebilder att lyftas. Tre artiklar som fanns speciellt relevanta för denna studie kommer 

också att tas upp i denna del.  

 

Hur kan man definiera en förebild? 

Begreppet förebild är väldigt brett och kan vara svårdefinierat, så det första som måste göras 

är att etablera en definition. Det är också viktigt att etablera varför förebilder är viktiga för 

barnen. 

 

Kristjánsson (2006) skriver om hur emulering av förebilder, s.k. moraliska exemplarer, 

används i den moraliska utbildningen. Med moraliskt exemplar avses en person, karaktär eller 

yrkeskategori som kan fungera som ett exempel på önskvärda värderingar och egenskaper. I 

detta avseende är det inte direkt kontakt mellan exemplaret och barnet, utan exemplaret 

existerar som en utomstående, icke interakterbar faktor. Kristjánsson (2006) betonar vidare 

skillnaden mellan att emulera och att imitera ett beteende. Imitering är att endast härma ett 

önskvärt beteende eller värdering, vilket han anser inte innehåller någon kognitiv kvalitét alls 

för subjektet. Emulering, å andra sidan syftar till ett mer kognitivt och aktivt åtagande. Det 

innebär att man aktivt tänker på vilket beteende som man återspeglar och varför. Att man gör 

ett val, att man bestämmer sig för att detta är någon eller något som jag vill efterlikna. 

Kristjánsson lyfter Nietzsche: 

 

 Nietzsche emphatically explains how the true role of a moral exemplar  

 is to waken yourself to your ‘higher self’ – the higher ideals to which  

 you can aspire, the possibilities that lie dormant within yourself – and  

 that you cannot take someone as your exemplar simply by undertaking to 

 imitate him. (Kristjánsson, 2006:5) 

 

Syftet med ett moraliskt exemplar, enligt Nietzsche (Kristjánsson, 2006), blir att hjälpa andra 

att nå sin egen definition av vad de strävar efter att bli på ett moraliskt plan, snarare än att 

bara presentera ett beteende eller värderingssätt att härma. Barnet i fråga ges då möjligheten 

att själv begrunda och resonera kring varför dessa egenskaper är positiva och önskvärda. När 

barnet enbart härmar någon för att denna individ ska härmas, innebär det att orsaken till 

beteendet inte internaliseras vilket i sin tur innebär att det inte läggs någon djupare tanke 

bakom. Därmed riskerar man att barnet inte tar till sig av egenskaperna i ett långsiktigt 

perspektiv. 

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är regeringens styrdokument för förskolans 

verksamhet och här poängteras genomgående förskollärarens roll som förebild. Den uttrycker 

att förskolan ska bland annat;  

 

 Sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och  

 ansvar [...] förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

 situation samt vilja att hjälpa andra [...] sin förmåga att upptäcka, reflektera 
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 över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.   

 (Skolverket, 2016:) 

 

Förskolläraren ska här fungera som en förebild och en representant för de värderingar som 

samhället står för. Ett stort ansvar läggs på förskolläraren i verksamheten att lära barnen 

socialt samspel, empati och respekt för andra, som citatet ur läroplanen visar ovan. I detta 

avseende så innebär det att förskolläraren åtar sig rollen som en av de primära förebilderna för 

barnen och ska lära dem de grunder och värderingar som samhället är uppbyggt på. De ska 

inbjuda barnen att, som Kristjánsson (2006) uttryckte det, emulera deras beteende och 

värderingar och göra de till sina egna. 

 

Den definition av förebild som är aktuell för denna studie, utifrån Kristjánsson (2006) och 

Skolverket (2016) blir därmed en person, karaktär eller ett ideal som fungerar som ett 

exempel på positivt beteende och värderingar som bör eftersträvas. 

Är förebilder viktiga? 

Vygotskij lyfter bland annat övergången mellan fysiska behov och biologiska processer till 

högre psykiska funktioner (Smidt, 2010:45). Med detta avses att barnet under den första tiden 

i livet främst söker att uppfylla sina fysiska behov, såsom mat och sömn. När barnet blir lite 

äldre så börjar det utveckla ett antal mentala förmågor, exempelvis att minnas och att jämföra. 

Barnets utveckling och interaktion med omvärlden förändras också och går från naturliga till 

mer komplexa processer genom ett ständigt ingripande från vuxna. Genom att exempelvis 

rikta barnets uppmärksamhet mot någonting, upprepa ord så att barnet får höra det om och om 

igen eller helt enkelt tillgodose barnet med ett objekt såsom en bok eller en plastanka i badet 

så agerar den vuxne som en yttre förmedlare mellan barnet och resten av dess omvärld. Med 

tid samt erfarenhet så kommer barnet eventuellt att ta över och utföra dessa processer själv, 

men i början är den vuxna en ytterst viktig del av processen. 

 

Smidt (2010) beskriver vidare en allmän definition av utveckling som den räcka av fysiska, 

sociala och intellektuella förändringar som den mänskliga organismen genomgår från 

befruktningsögonblicket till slutet i form av döden. (Smidt, 2010:65). Hon lyfter dock att detta 

inte nämner kultur i någon form och ser detta som ett problem. I enlighet med Vygotskijs 

teorier och tankar poängterar hon att kulturen är högst viktig för barnets utveckling. En av 

dessa tankar handlar om den instrumentella psykologin, där mediering är ett centralt begrepp. 

Mediering definierar Vygotskij som användningen av kulturella tecken eller redskap för att 

leda till genomförandet av kvalitativa ändringar i ditt tänkande. Rent konkret är samhället och 

kulturen central eftersom dessa interagerar med både människor i stort och med barnen i 

synnerhet. 

 

Vidare, i relation till Vygotskjis sociokulturella teori skriver Johansson (2010) om hur 

perspektivet i denna teori överförs etiken via den kultur som personen lever i. De sociala och 

fysiska miljöerna som barnen vistas i hjälper till att forma barnets etiska värderingar. Det 

enskilda barnet kan inte erhålla dessa värderingar på egen hand, utan det är endast i 

interaktioner med andra individer som de kan ta åt sig utav detta lärområde. Viktiga personer i 
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barnets omgivning, som föräldrar och lärare, tolkar de moraliska budskapen och överför de 

sedan till barnet som i sin tur tolkar dessa efter sin förmåga och insikt. 

 

Anderson och Cavallaro (2002) påpekar hur barnen kan använda sig utav de egenskaper och 

värderingar de ser hos andra för att emulera och ta till sig utav. Barnet kan se möjligheter hos 

en person och att deras blotta närvaro eller existens inom en viss sfär kan ge dem inspiration 

och självförtroende att själva söka sig till det området. Detta innebär att vikten av förebilder 

utanför den omedelbara familjen eller förskolan blir ytterst nödvändig. Barnens intresse för ett 

visst område eller yrkesroll kan då påverkas av att ha synliga personer de kan se upp till och 

emulera, och dessutom göra andra yrkestyper synliga än bara de som de får direkt erfarenhet 

av genom t.ex. föräldrar, bekanta till dessa eller på förskolan. Anderson och Cavallaro (2002) 

lyfter också fram en undersökning, med 179 deltagande barn. Där framkom att majoriteten 

65% av de tillfrågade barnen såg personer de kände som sina förebilder, medan endast 35% 

såg personer som de inte kände, till exempel personer i media, som en förebild. Vissa 

skillnader mellan etniciteter och kön observerades visserligen, dock så visade studien på 

tydliga tendenser att verkliga förebilder i stor utsträckning fortfarande tilltalar barnen och att 

de ofta ser upp till personer i sin närhet. 

 

Rochberg-Halton (1984) beskriver att både fiktiva och verkliga förebilder har en roll att spela. 

Han framhåller att en förebild måste representera någonting för någon, att den måste fungera 

som en representant för den kultur och de värden som samhället står för. En yrkesutövare eller 

hjälte symboliserar dessa värderingar genom sina handlingar, som ett exempel snarare än som 

en person. Detta går i samklang med Anderson och Cavallaro (2002) resonemang angående 

fiktiva karaktärer och yrkesutövande utanför den omedelbara kontaktsfären, vilka blir ytterst 

viktiga för att presentera barnen för personligheter, värderingar och livsval som de kanske 

aldrig skulle ha upplevt annars. Utöver detta så kan barnen se att ett beteende är 

beundransvärt även om de inte väljer att följa just den specifika vägen som, exempelvis, en 

brandman följt så är det fortfarande vissa kvaliteér person besitter som är värda att ta åt sig för 

alla människor. 

 

Ochman (1996) pekar på en undersökning där det framkom att både pojkar och flickor bättre 

identifierar med karaktärer av samma kön som de själva. Specifikt så lyfter Ochman (1996) 

att deras självbild ökade betydligt när huvudkaraktärerna var av samma kön i jämförelse där 

karaktärerna var av motsatta könet. Det är inte bara viktigt med förebilder från litteraturen att 

se upp till utan även att barnen ges en bred bas av varierande huvudkaraktärer för att 

identifiera sig med. Undersökningen visar inte på några betydande skillnader mellan pojkar 

och flickor vad det gäller karaktärer av samma kön som de, vilket tyder på att så länge som 

båda könen ges representation så kommer alla barnen att ges samma möjligheter i 

utvecklandet av sitt jag. Denna undersökning gäller dock elever i årskurs tre, och kan därför 

vara svår att applicera till förskolebarn eftersom skolbarn är äldre och då oftast kommit längre 

i sin utveckling. Dock så kan se vissa aspekter som kan skina igenom till barn över lag, och 

utvecklingen sker hela vägen från nyfödd till fullvuxen, och starka förebilder är en betydande 

faktor i detta. 
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Lauricella, Howard Gola och Calvert (2011) genomförde en undersökning där de ville se om 

barn under två års ålder kunde lära sig att utföra en uppgift utifrån vad de såg en karaktär i en 

video göra. Barnen i undersökningen delades in i tre grupper; en grupp tilldelades en karaktär 

som bedömdes vara socialt meningsfull, en grupp tilldelades en karaktär som bedömdes att 

inte vara det och den sista gruppen blev kontrollgruppen som inte fick någon videohjälp alls. 

Med socialt meningsfulla karaktärer menar de figurer som barnen har en form av anknytning 

till och kan identifiera sig med, i detta fall Elmo från Sesame Street. De fann att de barn som 

hade fått den karaktär som var socialt meningsfull lyckades bättre med uppgiften än de andra 

barnen. Gruppen som fick beskrivningen från en karaktär som inte var betydelsefull för dem 

var i princip likvärdig med gruppen som inte fick videoinstruktioner över huvud taget. Det 

som undersökningen visar på är att en stark koppling till en karaktär eller förebild ökar 

förmågan att lyssna och lära sig betydligt. Med andra ord, chanserna för emulering ökar 

markant när barnet ser upp till personen eller karaktären i fråga (Lauricella, m.fl., 2011). 

 

Alla de samspel vi låter oss engagera oss i omformas successivt till personliga upplevelser. Vi 

kan säga att sociala upplevelser är själva råmaterialet när människan bygger upp sig själv. 

(Askland & Sataøen 2003:24) Författarna beskriver i detta citat att det är den sociala 

interaktionen som är bland de viktigaste, om inte det absolut viktigaste när det gäller den 

personliga utvecklingen. Själva citatet i sig handlar om interaktioner med miljön snarare än 

med andra individer eller figurer, men författarna nämner även att de första samspelen med 

vårdnadshavarna, d.v.s. föräldrarna, är de viktigaste i barnets utveckling. Författarna refererar 

till denna interaktion som transaktion, vilket de beskriver som en tvåvägsprocess där barn och 

miljö stimulerar varandra till att utvecklas. Detta kan även kopplas till förebilder, då främst 

till verkliga förebilder i barnens närhet som föräldrar och förskolepersonal då barnet har 

möjligheten att påverka dessa genom interaktion. Exempelvis så kan barnet i samtal med en 

förebild utveckla sin förmåga till att föra och lyssna till argument om det är någon 

meningsskiljaktighet. Barnet vill göra en viss aktivitet på förskolan men för tillfället så går det 

inte, barnet får då öva på att argumentera för sin sak och att det inte alltid går som hen vill. 

Pedagogen får öva på att föra argument för varför det inte går att göra en viss sak eller varför 

en viss sak måste göras samt har då också möjligheten att träna förhandling med barnet vilket 

i sin tur leder till att barnet utvecklar de förmågorna bättre. (Askland & Sataøen, 2003) 

 

Superhjältar i förskolan 

Tidningen Förskolan (2017) hade ett tema om superhjältar där de lyfte fram ett flertal artiklar. 

Stendahl (2017) rapporterar om en förskola som använde sig utav superhjältar i aktiviteter 

under dagen. Superhjältarna var förebilder som barnen såg upp till och därför valde 

pedagogerna att arbeta med just dessa karaktärer. På förskolan hade en brevlåda där 

superhjältarna hade ‘lämnat ett brev’ till förskolan och ett barn fick ta fram brevet i en 

samling och sedan läste förskolläraren upp brevet som innehöll ett uppdrag. På detta sätt 

introducerades den tilltänkta aktiviteten för barnen. Enligt pedagogerna som arbetade på 

förskolan så visade barnen på stor utveckling när de lekte superhjältar. Speciellt flickorna 

vågade ta för sig och vara mer agerande i dessa lekar. 
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I samma tidning hade Danielsson (2017a; 2017b) två artiklar. I den första intervjuade 

Danielsson (2017a) två förskollärare från Bulltofta förskola i Malmö som hade ändrat åsikter 

gällande ‘vilda lekar’ i förskolan. När förskollärarna frågade barnen om deras superhjältelekar 

upptäckte de att barnen hade tänkt igenom dessa mycket mer än de först anade. Mycket av 

leken handlade om frågor av existentiell och moralisk karaktär och de märkte att de kunde 

knyta stora delar av det till läroplanen, eftersom kroppsuppfattning, fysik, kommunikation, 

förhandling och kritiskt tänkande var bara några av de inslag som de identifierade i leken. En 

av förskollärarna nämner även att de såg möjligheterna till matte och fysik utifrån 

superhjältarnas krafter och förmåga att flyga. Och här hade barnen olika hypoteser kring vad 

som behövdes för dessa superkrafter (Danielsson, 2017a:28). Artikeln nämner också hur att 

allt eftersom arbetet med superhjältar på förskolan fortsatte så visade barnen på större 

entusiasm än de gjort för tidigare projekt. Pedagogerna medgav att de tidigare hade utgått 

ifrån vad de trodde att barnen skulle vara intresserade av istället för att observera vad de 

faktiskt var intresserade av och använda sig utav det. Pedagogerna diskuterar vidare kring 

problemet med att, som de uttrycker det, utgå ifrån en ‘vuxennorm’, det vill säga att vara en 

domare som bestämmer vad som är viktigt eller betydelsefullt. De lyfter vidare att en viss 

favoritism för mer traditionella lekar kan ha visat sig då barn som leker superhjältelekar kan 

få en tillsägelse att inte störa de i byggleken, samtidigt som det motsatta aldrig hände. 

Avslutningsvis beskriver en av pedagogerna att om de förbjuder en lek så kommer barnen 

bara att flytta sig och leka den någon annanstans, ofta utom vuxnas synhåll. Hon ställer då den 

retoriska frågan om detta är bättre. 

 

I sin andra artikel skriver Danielsson (2017b) om hur Gäddans förskola i Halmstad låter 

superhjältar genomsyra hela verksamheten. Vid tillfället för artikeln var det just Hulken, 

Pinkie Pie och Pippi Långstrump som var de gällande superhjältarna. Vid intervjutillfället var 

det läs- och skrivinlärning och språkutveckling som stod i fokus, och pedagogen rullade ut ett 

stort pappersark. Meningen i aktiviteten var att försöka ta reda på hur superhjältarna bor. 

Barnen gavs möjlighet att lyfta sina tankar kring detta och uppmuntrades att skriva sina namn 

intill pratbubblor där pedagogen skrev upp det som de sagt. Barnen har även fått konstruera 

låttexter utifrån karaktärerna, med bekanta melodier som t.ex. ‘broder Jakob’. En pedagog 

nämner att när hon satt hemma och googlade på Pinkie Pie så förstod hon att även My Little 

Pony karaktärerna hade egenskaper (Danielsson, 2017b:31). Den flickan som hade lyft fram 

Pinkie Pie som sin superhjälte hade det svårt med språket och hade sällan intresse av att vara 

med i aktiviteter. Men när pedagogerna inkluderade hennes favoritkaraktär i superhjältetemat 

så blev hon mycket mer intresserad och pedagogerna har märkt att hon utvecklat sitt språk 

enormt mycket. 
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Metod  
I följande del kommer studiens genförande att redovisas. Inledningsvis presenteras 

undersökningsmetod, urval och datainsamling. Därefter redogörs för databearbetning och de 

etiska överväganden som tagits. Avsnittet avlutas med en metoddiskussion. 

Undersökningsmetod 

Den primära undersökningsmetod som vi valde var semistrukturerade intervjuer. Detta på 

grund av att det som vi var mest intresserade av var att få en djupare förståelse för vad 

förskollärare anser om fiktiva karaktärer som förebilder och på vilka sätt dessa kan användas i 

förskolan. När det gällde själva utformningen av intervjuerna så bestämde vi oss för att göra 

semistrukturerade intervjuer (se Bilaga 1). Detta innebar att alla intervjufrågor var fasta och 

återkom vid alla intervjuer, men frågorna i sig var fortfarande öppna och lämnade rum för den 

som intervjuades att tolka dem själv (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Urval 

För denna studie så valde vi att primärt använda oss av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att urvalet baseras på tillgänglighet, så som exempelvis geografisk närhet eller personliga 

kontakter (Bryman, 2011). Vi började med att ta kontakt med ett antal förskolechefer i en 

mellanstor svensk stad för att informerade dem om vår studie och det visade sig att några av 

förskolecheferna själva villa ta kontakt med sina förskollärare, medan andra gärna såg att vi 

kontaktade dem själva. Efter det så tog vi kontakt med olika förskolor inom varje 

förskolechefs område och där det fanns möjlighet försökte vi anordna intervjuer med 

förskollärare på dessa förskolor. Sammanlagt så genomfördes åtta intervjuer på sex förskolor.    

 

Datainsamling och bearbetning 

Den person som tog den initiala kontakten med förskolläraren och avtalade tid för intervjun 

var även den som tog huvudansvaret för intervjun. Det vill säga, den personen genomförde 

ensam både intervjun och den efterföljande transkriberingen av materialet. Anledningen till 

detta var att det ansågs att det kunde kännas tryggare för informanterna om den som först tog 

kontakt och presenterade sig också var den som de sedan skulle träffa och bli intervjuade av. 

När det gällde transkriberingen gjordes bedömningen att den skulle bli mer korrekt om 

personen som genomförde intervjun också skötte den efterföljande bearbetningen eftersom 

intervjuaren då skulle ha intervjun i färskt minne och även kunna komma ihåg subtilare saker 

som går förlorade vid en ljudinspelning, exempelvis kroppsspråk. I slutändan innebar detta att 

en genomförde tre intervjuer och den andre fem. Allt arbete efter att transkriberingarna var 

klara skedde dock gemensamt. 

 

Intervjuerna genomfördes på förskolan där informanterna arbetade. Detta då det var svårt för 

dem att lämna barngruppen under någon längre tid. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon och varade mellan 15 till 30 minuter, beroende på informant. Att spela in 

intervjuer medför att risken för att viktig information går förlorad minskas, vilket det annars 

finns en risk för när enbart minnesanteckningar används. Dessutom finns fördelen att 

intervjuaren kan lyssna på inspelningarna ett flertal gånger (Johansson & Svedner 2010). 

Inspelningar transkriberades sedan i sin helhet, dock valdes att i de fall det behövdes ändra 
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från talspråk till skriftspråk för klarhetens skull. Bearbetningen av det insamlade materialet 

inleddes med att intervjuerna transkriberades. Efter transkriberingen sorterades svaren utifrån 

frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 1) och analyserade sedan utifrån Johansson och Svedners 

(2010) metod för särskiljning av uppfattningar. Detta innebär att samtliga intervjuer lästes 

igenom ett flertal gånger för att identifiera återkommande svar och teman. Totalt fann vi sex 

stycken teman. Tre av dessa fokuserade på olika aspekter av förebilder i allmänhet. Det fjärde 

och femte temat handlade om fiktiva förebilder i median respektive förskolan medan det sjätte 

temat ställde fiktiva förebilder i kontrast till verkliga. I resultatdelen kommer dessa sex teman 

att presenteras kopplade till de tidigare presenterade forskningsfrågorna. 

 

I ett försök att möta kravet om anonymitet benämns förskolorna som Alfa, Beta, Gamma, 

Delta, Epsilon och Sigma. När det kom till pedagogerna gavs de ett alias som började på 

samma bokstav som den förskola de var verksamma vid. Detta val grundar sig i att underlätta 

för läsaren att koppla ihop informanten med den förskola hen arbetar på och därmed se vilka 

pedagoger som kom från samma förskola och vilka som hade en annan arbetsplats. 

 

Etiska Överväganden 

I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017) inleddes arbetet med 

att kontakt togs med förskolecheferna för att få deras godkännande innan processen gick 

vidare och kontakt togs med förskollärarna inom deras respektive ansvarsområde. Då 

informationskravet är en viktig del vid intervjuundersökningar (Löfdahl 2014) informerades 

intervjupersonerna innan intervjuerna om vad informationen skulle användas till, hur den 

skulle användas och vilka som eventuellt skulle kunna ha tillgång till den (se Bilaga 2). 

Informanterna fick även ta del av intervjufrågorna i förväg så att de kunde vara förberedda 

och ha vissa tankar klara för sig innan intervjuerna genomfördes. Valet att låta alla 

intervjupersoner förbli anonyma togs, och inspelningarna raderades så snart som 

bearbetningen var genomförd (Löfdahl, 2014; Johansson & Svedner, 2010). 

Tillförlitlighet 

Valet av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) kan ha haft en inverkan på undersökningens 

tillförlitlighet. Dels blev det en överrepresentation av förskolor inom vissa områden, detta 

trots att staden där undersökningen genomfördes hade delats in i mindre geografiska områden 

i ett försök att få en större spridning av informanter. Dock visade det sig att det i några av 

områdena fanns ett större intresse av att delta i studien, vilket ledde till att vi valde dessa 

istället för att fortsätta leta efter andra förskolor inom de mindre representerade områdena.  

 

Metoddiskussion 

Ett problem som kunnat uppstå är när den person som hållit i intervjun påverkat informanten 

på olika sätt, genom exempelvis att leda dem in i svar eller tankar beroende på vilken respons 

man ger till deras svar. Under intervjuerna fanns det därför en strävan att inte lägga ord i 

munnen på informanterna och enbart ställa relevanta icke ledande följdfrågor. Ett annat 

problem som kan uppstå när man håller en intervju på en arbetsplats, i detta fall en förskola, 

är att barn, förskollärare eller andra som rör sig på arbetsplatsen kan komma in under 
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intervjun och störa den. Dock så fanns det lediga rum som låg avskilda på samtliga förskolor, 

vilket minimerade denna risk.  

 

En del som upplevdes besvärligt under utformningen av studien var att finna en balans mellan 

öppenhet i intervjufrågorna samtidigt som de var tillräckligt tydliga. Målet var att till stor del 

ha öppna frågor för att ge möjlighet till förskollärarna att ge egna tolkningar och funderingar. 

Samtidigt så behövde frågorna vara så pass tydliga att de intervjuade förskollärarna förstod 

frågan och att deras svar höll sig relevanta till studien. Primärt så var majoriteten av frågorna 

av öppen natur, men några av frågorna, framförallt de som rörde fiktiva och verkliga 

förbilders för- och nackdelar, bröts ner och separerades så att för- och nackdelar för vardera 

typ av förebild blev tydlig. Anledningen till detta var för att göra frågorna tydligare och lättare 

att förstå, samt underlätta vid analys. Något som dock kan vara värt att reflektera kring är om 

resultaten blivit annorlunda om de intervjuade förskollärarna fått möjlighet att direkt jämföra 

de två typerna av förebilder och själva ställa dem mot varandra.  
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Resultat 

Härnäst så kommer vi att presentera de sex återkommande teman vi fann i intervjuerna. De 

fyra första handlade om förebilder i allmänhet och huruvida fiktiva karaktärer kan ses som 

förebilder, samt hur de förhåller sig till verkliga förebilder. Det femte och sjätte temat lyfte 

hur informanterna såg på fiktiva förebilder som vanligtvis finns på förskolor jämfört med 

fiktiva förebilder som kom från media. 

Fråga 1: Ser förskollärare på fiktiva karaktärer som förebilder för barnen? 

 Mmh… Ja, förebild… Det är lite svårt att definiera tycker jag, men  

 alltså man tänker, man hör ordet förebild… så tänker man liksom en 

 vuxen som är förebild för barn, som gör rätta saker och säger rätta  

 saker och… och… Men du kan ju vara förebild på så många olika sätt.  

 (Anna, Alfaförskolan) 

 

Det första temat som vi fann var hur informanterna såg på begreppet förebild. Alla 

informanter var medvetna om vad begreppet betydde, men att faktiskt sätta ord på och 

förklara det för någon annan var svårt. Många gav intrycket att det var ett självklart begrepp 

som de inte reflekterade kring särskilt ofta och formuleringen av begreppet skiljde sig ofta. I 

visa fall så fanns det dock formuleringar som återkom, exempelvis så benämnde två stycken 

informanter en förebild som någon man kan se upp till. Trots olika formulering så var 

informanternas definition av begreppet högst lika varandras. Som exempel så beskrev en 

annan av informanterna begreppet förebild som någon med likvärdiga moraliska tankar som 

en själv samt någon som har ett bemötande av människor och personliga egenskaperna som 

man anser viktiga (Sigurd, Sigmaförskolan). Resterande informanter hade liknande åsikter 

och ansåg att en förebild fungerade som ett positivt exempel för någon annan. Två av 

informanterna lyfte dock en aspekt kring detta som resterande informanter inte tog upp, vilket 

var att en förebild kan vara negativ trots att man inte tänker på det särskilt ofta. En av 

informanterna nämnde det snabbt och påpekade endast att en förebild kan vara negativ innan 

informanten gick vidare. Den andra informanten beskrev det så som att en förebild har 

möjligheten att vara negativ men att man inte tänker på det för att förebild är ett väldigt 

positivt laddat begrepp och om man säger att man ska vara en förebild för någon så antar man 

att man ska vara en bra förebild. 

 

En annan aspekt som kom fram i intervjuerna är att informanterna riktade in sig på verkliga 

personer när de definierade begreppet förebild. Endast en av informanterna lyfte fiktiva 

förebilder, där denne upp ett par exempel på fiktiva karaktärer som var populära hos barnen 

på informantens förskola och som de såg upp till baserat på förebildernas övernaturliga 

krafter. 

 

Informanterna var eniga om att en förebild skulle vara ett exempel, men på vad? Tema två 

handlade om vad informanterna ansåg att förebilder borde vara exempel på och vad deras 

viktigaste syfte är. Det syfte som informanterna beskrev flest gånger var rollen som ett socialt 

och moraliskt exempel. Två av informanterna påpekade att förskollärare har som uppgift att 

forma nya och goda medborgare i samhället, vilket leder till vikten av att visa på och överföra 
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goda sociala beteenden till barnen. En annan informant använde ordspråket ”barn gör som vi 

gör, inte som vi säger” för att förklara vikten av att pedagoger och andra vuxna agerar som 

moraliska förebilder för barnen. Att vikten av goda förebilder ligger i att förebilderna 

påverkar barnens beteende var en vanliga åsikt bland informanterna och många gav ytterligare 

exempel på hur förebilder kan påverka barnen. Ett av dessa var ett liknande exempel som 

tidigare där informanten beskrev hur barn speglar sin omvärld och det de ser, det 

reproduceras hos barnen (Diana, Deltaförskolan). En annan informant använde fiktiva 

förebilder från median för att beskriva hur negativa beteenden hos en förebild kan påverka 

barn, så som att de vill slåss för att den fiktiva förebilden slåss utan att förstå varför den 

fiktiva förebilden slåss (Esmeralda, Epsilonförskolan).   

 

De viktigaste förebilderna för barn i förskoleåldern var fokus i det tredje temat. Alla 

informanter lyfte att personer i barnens närmaste omgivning var de allra viktigaste 

förebilderna för barnen.  Personer i den närmaste omgivningen definierade informanterna som 

de personer barnen möter dagligen, först och främst föräldrar samt resterande medlemmar av 

familjen men även pedagoger och andra barn på förskolan. En av informanterna beskrev det 

som att alla som rör sig runt omkring ett barn är en förebild på ett eller annat sätt och hjälper 

att forma hur barnet kommer att bli när den blir vuxen. De mest återkommande anledningarna 

som informanterna gav var att det är dessa personer som barnet spenderar mest tid 

tillsammans med samt att de tar till sig bättre från de personer som de har en nära relation till. 

En av informanterna lyfte vuxna som viktigare förebilder då de flesta barn träffar vuxna i 

större del av dagen än vad de kommer i kontakt med andra barn eller fiktiva förebilder 

(Diana, Deltaförskolan), men även här handlade det om de allra närmsta vuxna så som 

föräldrar och pedagoger. Resterande informanter menade på att barn och vuxna var lika 

viktiga så länge som det var personer i barnets närmaste miljöer.  

 

Det blir ju skillnad när man leker med en vän än med en påhittad figur, 

 jag kan ju bestämma över min påhittade figur själv men jag kan ju inte  

 bestämma över min kompis alla gånger. Hur löser jag då det? Då hamnar  

 man ju i konflikter som behöver lösas, och vad lär vi oss av det? Jo vi  

 lär oss massor, så att det kommer ju så mycket mer ur en verklig förebild  

 än en fiktiv. (Beatrice, Betaförskolan) 

 

Det fjärde temat som återkom handlade om skillnader mellan verkliga och fiktiva förebilder. 

Informanterna ansåg över lag att verkliga förebilder var viktigare än fiktiva av flera orsaker. 

En klar fördel som lyftes ett flertal gånger var interaktionen. Med en fiktiv karaktär är det 

svårare att föra en dialog än det är med en verklig förebild. Du kan föra diskussioner med 

verkliga förebilder, resonera och kompromissa. På detta sätt kan både barnet och förebilden 

utvecklas och lära, vilket i sin tur innebär att förebildens roll som sådan stärks och förbättras 

och kan då stimulera och bemöta barnen för att stärka dem ytterligare. Detta leder till en cirkel 

där båda parter bidrar till varandras utveckling så länge som en av dem kan lära den andra 

någonting. En annan fördel med verkliga förebilder som lyftes var att de representerar mer 

verklighetsförankrade aspekter för barnen än vad fiktiva förebilder gör. Ett exempel som en 

informant nämnde var att ett barn kan se upp till Superman för att han kan flyga och är 
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jättestark men samtidigt så ser barnet upp till sin storebror för att han kan cykla. På detta sätt 

blir en äkta förebild mer relaterbar och deras förmågor och egenskaper som beundras blir mer 

uppnåerliga. 

 

Fråga 2: Hur påverkas förskolan av mediala skildringar av fiktiva förebilder? 

Det finns ju jättebra barnprogram idag som har tänkt jättemycket 

pedagogiskt, vad de vill förmedla med sitt program. Greta Gris för  

de allra minsta som behandlar som små vardagsbekymmer man kan  

stöta på på ett väldigt pedagogiskt sätt.  

(Beatrice, Betaförskolan) 

 

Tema fem var fokuserat på hur informanterna såg på fiktiva förbilder i vardagen och 

förskolan. Flera av informanterna lyfte fram karaktärer som de ansåg vara goda förebilder för 

barnen. Det som de lyfte fram var att de karaktärer som bäst fyllde denna funktion var när 

skaparna av programmet hade varit noga med att ha pedagogiska tankar bakom deras val. 

Exempelvis genom att visa på händelser i vardagssituationer, konflikter som kan uppstå, hur 

man hanterar dessa etc. Det viktigaste var att barnen skulle kunna känna igen sig och 

identifiera sig med karaktärerna i situationerna och på det viset få inspiration till hur de kan 

lösa de problem som uppstår. Ett bra språk är en annan faktor som pedagogerna ansåg vara 

viktig för ett bra barnprogram och en god förebild som huvudkaraktär. Detta kan då hjälpa 

barnen i deras språkutveckling och visa på hur man talar med varandra på ett respektfullt sätt 

som en god kamrat. En av informanterna lyfte upp en punkt där denne menar på att de bästa 

fiktiva förebilderna är sådana som pedagogerna på förskolan själva har hittat på. Anledning 

till detta är för pedagogerna då själva kan ge dem de egenskaper och värderingar som bedöms 

vara de bästa att överföra på barnen, exempelvis att man inte ska slåss eller att karaktären 

beter sig som en bra kompis.  

 

Flera av informanterna lyfte också fram att dessa karaktärer lämpar sig för användande i 

förskoleverksamheten. När barnen redan har en koppling till en karaktär så kan den figuren 

användas som en språngbräda för att göra ett ämne intressant och för att få dem att känna sig 

tryggare inför ett nytt och främmande element. Olika karaktärer från ett program, exempel 

som Babblarna och Daniel Tiger lyftes fram, kan då också representera olika aspekter i ett 

temaarbete som rörelse, matematik eller språk. Barnen kan då, i framtida aktiviteter under 

temat, också känna sig trygga i vad som händer då de kan se en figur och direkt koppla vad 

som kommer att hända härnäst. Informanterna beskrev utöver detta även ytterligare en fördel 

med fiktiva förebilder som när det gäller just representation: barn på förskolan ges 

möjligheten att ta del av en så bred verklighet som möjligt. Exempelvis så lyfter en informant 

att genom ett väl genomtänkt urval av material på förskolan, exempelvis vilka böcker man 

har, så kan pedagogerna låta barnen komma i kontakt med situationer och individer som de 

annars inte skulle ha gjort (Diana, Deltaförskolan). Ett hypotetiskt exempel som lyftes på 

detta var en förskola där många av barnen har samma etniska bakgrund. Genom att aktivt 

välja böcker med ett brett urval av olika individer och ursprung så kan barnen fortfarande få 
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chansen att erfara dessa, trots att det kanske inte finns någon sådan person på förskolan eller i 

barnens närliggande miljö. Detta gäller dock inte endast individer och deras etniska ursprung, 

det kan även inkludera olika former av familjekonstellationer eller situationer som barnen 

annars inte skulle möta. 

 

 För det första är det ju jättemycket massmedia tycker jag,  

 som styr barnen på vilka förebilder och det är ju kanske oftast  

 inte några positiva förebilder. [...] Vi försöker ju sträva efter  

 att det ska vara könsneutralt och att… att killarna inte bara  

 ska ha He-man och allt vad det nu ska vara, Supermannen…  

 Och tjejerna ska ha klänningar med Frost på.   

 (Denise, Deltaförskolan)  

 

I kontrast till tema fem så hade det sjätte temat en mer negativ ton, vilket fokuserade på media 

och populärkultur. Informanterna hade en allmänt kritisk bild gentemot förebilder i 

populärkulturen. De ansåg att i dagens samhälle finns det stor tillgång till barnprogram, spel, 

Youtube-klipp etc. vilket ökar riskerna till att barnen exponeras för media som inte anses 

lämplig för deras åldersgrupp och förståelse. De karaktärstyper som informanterna lyfte 

återkommande var exempelvis superhjältar som Superman, Hulk, Iron Man etc. Dessa 

karaktärer är oftast riktade mot äldre barn eller tonåringar och flera informanter ansåg att 

yngre barn har svårare att tolka situationerna och de inte fullt förstår varför de slåss utan bara 

tycker att det är häftigt. På grund utav dessa problem kan potentiella nyanser gå förlorade och 

barnen kan ta åt sig fel meddelanden av programmen eller filmerna, vilket i sin tur kan 

medföra problem för hur de agerar i leken eller mot sina kamrater i allmänhet. Som exempel 

på detta lyftes ett annat problem med dessa karaktärer: att barnen fokuserade mycket på att 

mäta och jämföra sig med varandra på ett kompetativt sätt.  

 

Ett annat problemområde som informanterna lyfte var i karaktärer som presenteras på ett 

könsstereotypiskt sätt. Elsa från Frost återkom ofta som ett exempel på den klichéartade 

prinsessan med vackra klänningar. Detta bedömdes som problematiskt då förskollärare i sin 

yrkesprofession ska verka för att motverka könsstereotyper. Ett annat problem som också 

lyftes var att produkter med figurers tryck på blir en slags statussymbol för barnen. Pojkarna 

ska ha superhjältar på sina kläder, ryggsäckar m.m. och flickorna ska ha prinsessor. Barnen 

ser upp till varandra när de bär dessa kläder och bekräftar varandra genom att berömma barnet 

som bär dessa kläder. Detta sporrar dem till att bära dessa typer av kläder för att få bekräftelse 

och uppmärksamhet 

 

Några informanter lyfte också fram Youtube som problematiskt. Det kan vara svårt för 

föräldrar att ha full kontroll på vilka videor som barnen tittar på och det kan hända att de hittar 

åt videor där personerna spelar en roll där de agerar på ett väldigt tramsigt och stökigt sätt. 

Innebörden i videon kan vara enklare för en vuxen att ta åt sig utav, oftast rör det sig om 

sketcher där syftet är att skratta åt karaktären för att denne beter sig på ett märkligt sätt som 

inte vore acceptabelt i verkligheten. Barn som tittar kan missa denna nyans och bara se någon 

som de tycker beter sig roligt och därmed så kan de försöka härma beteendet dels för att de 
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själva tycker att det är roligt men också för att visa kompisar vad roligt det är. Barnen ser inte 

problemen med beteendet, de tror att det är okej att bete sig som de har sett personerna i 

videon göra. Ett annat exempel på problematiken med alltför stor mediatillgänglighet och 

olämpliga förebilder som en av informanterna lyfte handlade om tv-spel. Informanten menade 

på att barnen på informantens förskola tog efter soldaterna de spelat som och tyckte att det var 

häftigt med krig. Barnen förstod inte den djupare innebörden och konsekvenserna av krig, 

vilket presenterades som problematiskt då det finns barn på förskolan som har varit utsatta för 

krig och kanske tycker det är jobbigt om de andra barnen pratar om explosioner i sina tv-spel 

(Anna, Alfaförskolan). 
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Analys  

I denna del så kommer informanternas svar och de teman som framkom vid intervjuerna att 

analyseras och jämföras i relation till tidigare presenterade teorier och forskning.  

  

En jämförelse mellan två definitioner 

Informanternas generella definition av en förebild var en person som framstod som ett positivt 

exempel. Denna definition kan jämföras med den definition som Kristjánsson (2006) och 

Skolverket (2016) uttalar och den definition av förebild som denna studie utgår från. Denna 

definition var en person, karaktär eller ett ideal som fungerar som ett exempel på positivt 

beteende och värderingar som bör eftersträvas. Hur förhåller sig denna definition till 

informanternas svar? De två definitionerna utgår ifrån samma grundtanke, då båda 

definitionerna menar att en förebild är en individ som fungerar som ett positivt exempel och 

hjälper till att forma någons beteende. Efter det skiljer sig definitionerna åt på en viktig punkt. 

Studiens definition inkluderade både begreppet karaktär och ideal i sin utformning av denne 

individ. Informanterna var mindre generösa i sin definition och endast en informant lyfte 

fiktiva karaktärer när denne skulle definiera begreppet. Det finns dock en viktig punkt att 

belysa här. Under senare delar av intervjuerna hade informanterna inga problem att beskriva 

fiktiva karaktärer som förebilder och lyfte exempel där fiktiva karaktärer agerade som både 

bra och dåliga förebilder. Detta tyder på att det finns en tanke om att fiktiva karaktärer kan 

vara förebilder, men det är sällan som detta är en medveten tanke. Efter att informanterna 

blivit medvetna om tanken i intervjuerna var det väldigt lätt för dem att diskutera och resonera 

kring fiktiva förebilder.  

Förebilders status i förskolan 

Något som tydligt visade sig i intervjuerna var att informanterna ansåg det viktigt med 

förebilder för barn. Detta på grund av att det är genom dessa förebilder som barnen formar sitt 

eget beteende och bildar sina framtida värderingar. Barnen ser upp till personer i sin 

omgivning, som föräldrar, syskon och lärare, och tar efter deras beteenden. Barnens moraliska 

utveckling är genom detta synsätt direkt beroende av andra människor som kan hjälpa dem att 

reflektera kring hur de vill verka och vara. Mycket av detta har grund i den sociokulturella 

teorin som Vygotskij (Johansson, 2010) utvecklade, i och med att vikten ligger i den sociala 

interaktionen när det gäller förebilders roll i barnens utveckling. För att bygga vidare på detta 

så lyfter Smidt (2010) fram Vygotskjis tankar angående instrumental psykologi, där 

mediering från samhället och kulturen spelar en central roll för utvecklingen av barns 

tänkande och värderingar. I överlag så tyder detta på att förebilder har en hög status inom 

förskolan. Dock hade informanterna en något annan syn när det gällde fiktiva förebilder. 

Enligt vad vi funnit i vår analys av intervjuerna så ansåg majoriteten av alla informanter att 

verkliga förebilder har en viktigare roll än fiktiva förebilder. Samtidigt så var informanterna 

överens om att fiktiva förebilder hade en plats i förskolan genom exempelvis aktiviteter. 

Genomgående i intervjuerna nämner informanterna att utgå ifrån barnens intressen är högst 

viktigt för att de ska bli engagerade och lära sig i aktiviteterna. Lauricella m.fl (2011) fann, 

vilket redan lyfts i bakgrunden, att barn hade lättare att lära sig om de hade en bekant karaktär 

att knyta an till när det gällde att ta sig an en uppgift. Lauricellas m.fl (2011) fynd stödjer 



 

19 

 

informanterna i deras erfarenheter och hjälper till att befästa dem. En slutsats att dra här är att 

ett barns, speciellt i de yngre åldrarna, förmåga att ta till sig av ett läroobjekt är beroende av 

tillit och bekantskap.  

 

Synen på superhjältar 

Informanterna uttryckte allmänt ett ogillande gentemot superhjältar och andra liknande genrer 

med motivationen att de inte passade för förskolans åldersgrupp. Dock så visade Danielsson 

(2017a, 2017b) och Stendahl (2017) i sina reportage på att detta inte är ett helt allmänt 

synsätt. De förskollärare som de intervjuat hade istället implementerat dessa karaktärer på ett 

pedagogiskt sätt i verksamheten som vilka andra karaktärer som helst. Det finns flera 

anledningar till detta, och en möjlig anledning är att våra informanter inte har någon större 

erfarenhet av just superhjältar. Genom att ha satt sig in i karaktärerna på ett djupare sätt har 

Danielssons (2017a, 2017b) och Stendahls (2017) informanter fått större insikt i deras 

egenskaper och personligheter och har därför kunnat bearbeta karaktärerna för att använda sig 

utav dem i verksamheten på ett pedagogiskt sätt. En slutsats som kan dras här är att det är 

viktigare hur du använder dig av en karaktär än vilken karaktär det är, eftersom du dessutom 

kan anpassa karaktärerna efter vad du behöver dem till. Personligheter kan också ändras och 

superhjältarna kan bara behöva barnens hjälp med något. En annan slutsats som kan dras är att 

ovilja att använda sig av eller tillåta vissa karaktärer i förskolan kan bero på, som tidigare 

nämnt, att pedagogerna inte är insatta i karaktärerna på ett djupare plan vilket också kan 

innebära att de, med brist på ett mer passande ord, är fördomsfulla mot dem. När du har 

bestämt dig för att en viss karaktär är olämplig kan det vara svårt att se möjligheterna med 

dem.  

 

Fiktiva förebilder och genus 

Utöver att förmedla opassande beteenden och en tillgång till karaktärer som inte var 

anpassade till barnen beskrev informanterna ett ytterligare problem med fiktiva förebilder från 

media och populärkultur. Detta problem beskrevs som att många fiktiva karaktärer är riktade 

mot ett specifikt kön och i många fall förstärker könsstereotyper som informanterna försökt 

att motarbeta. Några av informanterna lyfte detta som speciellt problematiskt då dessa 

strävade efter könsneutralitet i sin verksamhet. Det finns dock ett potentiellt pedagogiskt 

dilemma, då Ochman (1996) i sin studie lyfter att barn lättare identifierar sig med och tar till 

sig av en karaktär som har samma kön som den själv. Visserligen är det fortfarande fullt 

möjligt att ha både kvinnliga och manliga karaktärer som undviker att förstärka 

könstereotyper, men det väcker även frågan av hur könsneutrala karaktärer skulle kunna 

påverka barnen.   
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Diskussion 

Här kommer studiens viktigaste resultat att summeras och diskuteras. Även förslag till 

framtida forskning kommer att lyftas under denna del.  

 

Studiens utgångspunkt 

Det mest intressanta som framkom vid intervjuerna var att pedagogerna lyfte många tankar 

och perspektiv som studien inte hade reflekterat över på förhand. Det fanns ursprungligen en 

tanke om nackdelar med fiktiva karaktärer och en tanke om verkliga förebilders 

överlägsenhet. En tanke om att verkliga förebilder kunde erbjuda något som fiktiva karaktärer 

inte kunde och vice versa. Intervjupersonerna breddade detta synsätt genom att också lyfta 

förebilder som något som kan vara negativt, som kan uppmuntra negativa beteenden. 

Begreppet förebild hade kort och gott enbart setts som något positivt, vilket visar tecken på 

hur subjektiv begreppet är men även på hur viktigt det är att vara flexibla och utveckla och 

expandera definitionen av begrepp utifrån efter vad som framkommer i empirin. Insikten att 

en förebild också kan vara negativ är viktig att ha i åtanke, eftersom vilket beteende som helst 

kan återskapas och efterliknas. Detta kan i sin tur leda till problem då barnen har svårigheter 

att själva avgöra om ett beteende är negativt utan stöd eller diskussion. 

 

Vad Lauricella m.fl. (2011) fann i sin studie, dvs att barn lättare tar åt sig av ett läroområde 

om de är bekanta och bekväma med personen eller karaktären som håller i det, är kanske inget 

nytt för erfarna förskollärare. Det återspeglar deras erfarenheter, men det är likväl viktigt att 

få en vetenskaplig bekräftelse på arbetssättet. I och med att det finns en vetenskaplig 

bekräftelse i bakgrunden skulle det kunna bli lättare för många förskollärare att sätta ord på 

vad de vill säga när de diskuterar och reflektera kring relationer. Utöver detta ger 

vetenskapliga belägg mer kött på benen och en tyngd när det gäller argumentera för ett 

arbetssätt, speciellt med en utomstående som kan vilja se konkreta anledningar till det 

arbetssätt som förskolan valt. 

 

Skillnaden i status 

En intressant kontrast framkom mellan informanternas perspektiv och det perspektiv som 

studien utgick från. När studien inleddes fanns en väldigt positiv syn på fiktiva förebilder där 

reflektioner kring förebildernas eventuella negativa inverkan i stort saknades. Utgångstanken 

var att just för att de är fiktiva så blir det mycket enklare att gestalta och framhäva de aspekter 

man vill fokusera på (de positiva), samt även skapa situationer som gynnar dessa aspekter. 

Informanterna hade ett något mer nyanserat perspektiv på ämnet. Visserligen alla hade något 

positivt att säga om de fiktiva förebilderna, men det som framträdde tydligast var en mycket 

mer negativa syn och majoriteten av alla informanter framhävde verkliga förebilder som 

viktigare än fiktiva, något som till viss del var överraskande. 

 

Vad är det dock som leder till denna skillnad i status mellan de två typerna av förebilder? Det 

kan finnas en stor mängd olika anledningar, varav ett par av dem lyftes av informanterna 

själva tidigare. En trolig anledning som kan ha starkt inflytande på denna fråga är relationen 
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mellan barn och fiktiva förebilder. Informanterna beskrev de viktigaste förebilderna som de 

personer barnen spenderar mest tid med och har de starkaste relationerna till. Utöver 

informanterna så påpekar Askland & Sataøen (2003) att interaktionen mellan barnet och 

vuxna eller kamrater i deras närhet är en högst viktig faktor i deras utveckling. Anderson & 

Cavallaro (2002) lade också vikt vid denna relation och visade i sin studie på att relation och 

närhet var en viktig faktor i hur deltagarna valde sina förebilder. Och vem är det som är 

närmast barnen? Även om dagens samhälle har digitaliserats och fiktiva karaktärer från tv-

programm eller ipad-appar är något som barnen möter dagligen påpekade informanterna att 

det är fortfarande föräldrar, pedagoger och andra barn som de spenderar allra mest tid med 

under dagen. Av denna anledning skulle man kunna argumentera för att barnen därför har en 

starkare relation till dessa verkliga personer och att de därför prioriteras som förebilder. En 

annan anledning fiktiva förebilders lägre status kan vara att de kräver mer för att enkelt 

fungera i vardagen. Lauricella m.fl (2011) beskriver vikten av att knyta an till en karaktär och 

att barn tar till sig lättare av en karaktär som de känner/är bekant med. Dock så är en nackdel 

med fiktiva förebilder som informanterna beskrev att de har svårare för att föra en dialog fram 

och tillbaka än vad en verklig förebild har. Detta kan leda till att det krävs resurser och 

planering om pedagoger vill introducera en fiktiv förebild utanför planerade aktiviteter, vilket 

i sin tur kan leda till att många pedagoger hellre väljer att fokusera på verkliga förebilder i 

vardagen för att de är lättare att arbeta med. 

 

Medians påverkan 

Ett annat tydligt mönster var att förskollärarna var allmänt kritiska mot superhjältar. Åsikten 

att de var olämpliga för yngre barn och att barnen hade det svårt att hantera lekarna var ett 

återkommande tema. Detta ställer sig dock i kontrast mot vad Danielsson (2017a; 2017b) och 

Stendahl (2017) fann i sina reportage i Tidningen Förskolan. Över lag när det gäller vuxna så 

är serier och andra liknande typer av underhållning mindre populära hos kvinnor än hos män, 

och eftersom en majoritet av förskollärare är kvinnor så kan detta leda till ett vinklat synsätt 

på underhållningsformen. De pedagoger som Danielsson (2017a) intervjuade såg som tidigare 

nämnt sätt att ta vara på intresset och göra något aktivt lärande av det. Detta speglas mycket i 

intervjuerna där flera av pedagogerna lyfte fram att det var viktigt att ta vara på barnens 

intressen. Den enda väsentliga skillnaden var att de personer som Danielsson (2017a) 

intervjuade hade en bredare definition av vilka karaktärer som kunde bedömas som lämpliga. 

Detta kan bero på att de hade en större erfarenhet och insikt i dessa karaktärer och att de 

därför kunde förbise de negativa aspekterna för att ta vara på de positiva och lyfta fram dessa 

mer för barnen. Dessutom, som en av de som Danielsson (2017a) intervjuade nämnde, så 

kommer barnen inte sluta leka en lek bara för att du förbjuder den, de leker bara i hemlighet 

istället. Detta blir i sig problematiskt då det blir svårare att observera dem för att se vad som 

händer. I ett sådant läge vore det kanske bättre att försöka nå en kompromiss med barnen och 

sätta upp rimliga gränser för hur långt man får ta leken för att undvika att någon gör sig illa 

eller blir ledsen om det nu är det som oroar pedagogen mest. Likväl så bör fortfarande 

pedagogers osäkerhet om riskerna att lekarna går överstyr och kan resultera i att någon gör illa 

sig inte ignoreras och det är en fråga om balans och rimlighet. 
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Cyniker skulle kunna fråga sig vad exempelvis My Little Pony har med superhjältar att göra, 

men om barnen vill definiera dem som sådana, varför skulle de inte kvalificera sig? Vissa 

hjältar har superkrafter och en dräkt som Superman eller Spiderman, vissa har dräkter men 

inga krafter som Batman eller Captain America och vissa har krafter men inga dräkter eller 

ens ett superhjälte-alias som Luke Cage eller Jessica Jones. Poängen vi vill komma till här är 

att en term som “superhjältar” kan anses vara ytterst subjektiv, och sättet som man använder 

dem på är viktigare än att skapa en stark distinktion för vilka som ingår i gruppen eller inte. 

När den lilla flickan som gillade Pinkie Pie från My Little Pony fick se sitt intresse 

implementerat i verksamheten också, så började hon utvecklas starkare än tidigare, som 

pedagogerna i förskolan märkte (Danielsson, 2017b). Det är därmed viktigare att se till att alla 

barn får chansen att delta och bli intresserade än att ha en arbiträr definition av en arketyp och 

strikt hålla sig till den. Genom detta synsätt är det ingen väsentlig skillnad på superhjältar som 

fiktiva förebilder jämfört med andra kategorier som litterära karaktärer, de kan fylla samma 

funktion i förskolan. Som Lauricella m.fl. (2011) visade i deras studie så tog barnen lättare åt 

sig av det tilltänkta läroområdet om de hade en koppling och visade tillit till den karaktär som 

kopplades till det. Om Spiderman kan användas på samma sätt som Elmo och det låter barnen 

ta del av läroobjekten till samma grad och kvalitet så är hans ursprung och källmaterial 

mindre viktigt, det viktiga blir istället att använda honom på rätt sätt. Dock så bör Ochmans 

(1996) fynd också understrykas här. Enligt Ochmans undersökning så stod det klart att barn 

lättare identifierar med karaktärer av samma kön som de själva och bättre utvecklar sin 

självbild. Det som då blir tydligt är vikten av att ha en bred och varierad bas av karaktärer att 

utgå ifrån i det pedagogiska arbetet för att se till att alla barnen får största möjliga chans till att 

knyta an och uppnå sin maximala läropotential. 

 

Om man skulle se tillbaka till de förebilder och lärare som man har haft så skulle det högst 

troligt bli tydligt att de som lärt en mest var de som man kände starkast koppling till, de som 

man kommer ihåg även långt efter att de försvunnit ur ens liv. Alla har nog haft en favoritbok 

eller bokserie som barn och som de tvingade sina föräldrar att läsa varje kväll. Om man då 

kan ta till vara på dessa karaktärer i förskolan och använda sig utav dem på ett pedagogiskt 

sätt så ger man barnen större chanser till att utvecklas som personer. Detta visar också att som 

förskollärare är det viktigt att vara lyhörd och flexibel för att kunna anpassa verksamheten för 

att möta barnen i deras utveckling och stimulera dem till att nå ännu högre höjder. Dock så 

bör fortfarande poängen som lyftes fram under våra intervjuer vara att program med 

pedagogisk eftertanke innehar stor vikt för barnens utveckling och lärande. Dessa program i 

sig kan anses vara viktigare än de program som inte har samma djup eller eftertanke och kan 

argumenteras för att de är betydligt bättre i utbildningssyfte. Vi inser att det är svårt eller rent 

av omöjligt att till fullo kontrollera vilken media som barnen konsumerar, speciellt eftersom 

dagens barn ofta är mer kapabla att använda sig utav teknologi än deras föräldrar någonsin var 

i den åldern och ibland till och med i nuläget. Detta till följd av att de vuxit upp i det moderna 

samhället där teknologin avancerat och blivit mycket mer tillgänglig jämfört med för några 

årtionden sedan. Oavsett hur barnen kommer i kontakt med mediet, och oavsett hur kvalitativt 

själva programmet eller spelet etc. är rent pedagogiskt, så är det fortfarande en stor del av 

barnens intresse. Om de systematiskt leker som dessa karaktärer blir det viktigare att hitta sätt 

att använda sig utav dem, att utnyttja deras intresse för att bygga på det och använda sig utav 
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det i verksamheten. Med detta sagt så kan nackdelar med fiktiva karaktärer begränsas om man 

som pedagog eller förälder aktivt söker upp media som har god pedagogisk grund, d.v.s. att de 

som har skapat programmet har haft en pedagogisk tanke bakom det innan de satt igång 

produktionen. Detta kan anses vara ett väldigt stort åtagande, men likväl är det viktigt som 

ansvarshavande vuxen att ha en grundläggande koll på vad för media som barnet konsumerar 

för att kunna kontrollera att barnet får så fördelaktiga förebilder om möjligt. Kristjánssons 

(2006) moraliska exemplar, som vi förklarade i bakgrunden, är en term som är bra att hålla i 

minnet. Barn lockas ofta till att imitera beteende som de ser hos personer och karaktärer, 

speciellt om de tycker att de är underhållande. Att se på karaktärer i program, spel etc. som 

exemplarer för de värderingar som de uppvisar ger ett perspektiv på hur de kan komma att 

påverka barnen och därmed måste man som vårdnadshavare, omedelbar familjemedlem och 

ansvarstagande pedagog bedöma vilka värderingar som man anser ska uppmuntras och därför 

vilka media som är lämpliga. 

 

Summering 

Denna studie kan komma att ge en start till bredare insikt i användandet av fiktiva karaktärer i 

förskolan. Fiktiva karaktärer används redan, som vi nämnt i tidigare delar, ofta i 

förskoleverksamheten i form av ett bekant element som barnen kan knyta an till och få upp 

intresset för ett läroobjekt. Visserligen så ställde sig många av de förskollärare vi intervjuade 

sig kritiska mot superhjältar och media i allmänhet, men som Danielsson (2017a, 2017b) och 

Stendahl (2017) rapporterade så kan dessa åsikter skilja sig åt från förskola till förskola och 

från pedagog till pedagog. Förskollärarnas inställning till karaktärerna påverkar om de 

används eller inte, och med en djupare insyn i dessa karaktärer så kan de anpassas för att 

bättre passa verksamheten om det är just de karaktärerna som barnen uppvisar störst intresse 

för kan vara nödvändig för att maximalt barnens intresse och möjligheter till lärande. Detta 

anser vi kan komma att påverka verksamheten i den grad att om förskollärare breddar sin ram 

för att ta vara på barnens största intresse för tillfället och inte är rädda för att de karaktärerna 

är att betrakta som opassande kan de bättre möta barnen och fånga deras uppmärksamhet. 

 

Framtida forskning 

Denna studie har gett en insikt i hur förskollärare klassificerar och arbetar med förebilder 

förskolan. Dock så är studien begränsad till ett fåtal individer inom samma geografiska 

område. Framtida studier skulle därför kunna använda sig av fler informanter från andra delar 

av landet för att utreda om betydande skillnader finns mellan exempelvis olika kommuner 

eller förskolor med olika inriktning som Reggio Emilia eller Waldorf. På detta sätt skulle fler 

synsätt, erfarenheter och åsikter utöver de som våra informanter lämnat kunna synliggöras och 

en djupare insikt i ämnet skulle kunna nås. En annan faktor som hade varit intressant och som 

vi inte fördjupat oss i under denna studie är effekten av könsneutrala karaktärer. Det existerar 

ett pedagogiskt dilemma mellan strävan efter könsneutralitet i förskolor och det som Ochman 

(1996) fann i sin studie, att barn lättare identifierar med karaktärer som delar deras kön. Detta 

var inget som besvarades under studien och därmed så skulle en djupare undersökning kunna 

leda till mer klarhet på denna specifika punkt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur många olika förskolor har du arbetat på? 

 

Hur definierar du begreppet “förebild”? 

Är förebilder viktiga för barn i förskoleåldern och i så fall varför? 

 

Vilka typer av förebilder är de viktigaste för barnen? 

Vilka faktorer anser du kan påverka vilka förebilder barnen får? 

 

Vilka fördelar kan du se med fiktiva förebilder? 

Vilka nackdelar kan du se med fiktiva förebilder? 

 

Vilka fördelar kan du se med verkliga förebilder? 

Vilka nackdelar kan du se med verkliga förebilder? 

 

Hur kan man använda fiktiva karaktärer i det pedagogiska arbetet? 

Vilka fiktiva karaktärer används oftast på förskolan? 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 

Hejsan. Här kommer lite information kring intervjun som vi talat om tidigare. Intervjuns syfte 

kommer att handla om pedagogers syn på fiktiva och verkliga förebilder, samt deras roll inom 

den pedagogiska verksamheten. Samtalet uppskattas ta ca 30 minuter. Följande frågor 

kommer att ställas under intervjun: 

 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur många olika förskolor har du arbetat på? 

 

Hur definierar du begreppet “förebild”? 
Är förebilder viktiga för barn i förskoleåldern och i så fall varför? 
 
Vilka typer av förebilder är de viktigaste för barnen? 
Vilka faktorer anser du kan påverka vilka förebilder barnen får? 
 
Vilka fördelar kan du se med fiktiva förebilder? 
Vilka nackdelar kan du se med fiktiva förebilder? 

 

Vilka fördelar kan du se med verkliga förebilder? 
Vilka nackdelar kan du se med verkliga förebilder? 
 
Hur kan man använda fiktiva karaktärer i det pedagogiska arbetet? 
Vilka fiktiva karaktärer används oftast på förskolan? 
 

Värt att nämna är att alla deltagare i undersökningen kommer att vara och förbli 

anonyma. Skulle det krävas ett citat eller liknande i vår slutliga text som kommer den 

intervjuade att tilldelas en alias för att bevara anonymiteten Alla insamlad data kommer 

endast att användas för lärande ändamål vid Umeå Universitet. Med deltagandes 



 

 

godkännande så kommer intervjun att spelas in och användas för transkribering. Efter 

att arbetet är slutfört så kommer alla inspelningar att raderas. 

 


