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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka hur populärkultur kunde användas i läs – och skrivlärande på 
förskolan, då populärkultur är en stor del av barnens vardag i dagens samhälle. Syftet var även 
att undersöka hur pedagogerna bemötte barnens intresse för populärkultur och på vilket sätt 
det var möjligt att använda sig av populärkultur i en lärandesituation på förskolan. 
 
Examensarbetets empiriska underlag baserades på en kvalitativ forskningsmetod med 
semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer, med 7 kvinnliga och 2 
manliga pedagoger som alla arbetade eller har arbetat inom förskolan. Alla pedagoger hade 
högskoleutbildning men de skilde sig åt i yrkesverksamma år. Det empiriska underlaget 
diskuterades sedan gentemot det teoretiska perspektivet och den tidigare forskningen. 
 
Undersökningen visade att pedagogerna var tillåtande till populärkultur i förskolan då 
populärkultur, i olika former, ofta förekom i barnens vardag. Pedagogerna menade att barnen 
bör få tillfällen att bearbeta den populärkultur barn i dag ständigt omges av. Bearbetningen 
kunde ske genom rollekar, samtal och i lärandesituationer. För att möta barnen, på bästa sätt, i 
deras populärkulturella livsvärldar behövde pedagogerna ständigt hålla sig á jour med 
populärkulturen. I och med att pedagogerna höll sig uppdaterade med populärkulturen kunde 
pedagogerna utgå från barnens intressen och ta tillvara detta i till exempel en lärandesituation 
som kunde innehålla läs – och skrivlärande. Men att hålla sig á jour med populärkulturen var 
någonting som uppfattades som svårt av pedagogerna på grund av tidsbrist.   
 
Mot det resultat som framkommit i denna studie, gentemot den tidigare forskningen som 
gjorts inom samma ämnesområde, framträdde både likheter och skillnader. I likhet med den 
tidigare forskningen så påvisades barns intresse för populärkultur och att barnen i förskolan 
praktiserade läsande och skrivande i sin vardag på förskolan. Den mest framträdande 
skillnaden i denna studie gentemot den tidigare forskningen var att, pedagogerna i 
undersökningen var tillåtande till barns användande av populärkultur i förskolan, både i lek 
och i en lärandesituation. Medan den tidigare genomförda forskningen visade att barn inte 
tilläts att använda sig av populärkultur i förskolan.  
 
 
 
Nyckelord: förskola, inflytande, literacy, läs – och skrivinlärning, populärkultur  
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1. Inledning 
 
 
Detta examensarbete kommer att belysa förskolebarns möte med och användande av 
populärkultur (se sidan 6) i läs – och skrivlärande och även i andra lärandesituationer. Willet 
(2005) har i sin forskning kommit fram till att barn tar till sig populärkultur och sedan 
använder sig av det i berättande och skrivande. Hon påpekar att om vuxna vill att barnen skall 
bli självsäkra skrivare och kunna tänka kritiskt gentemot den litteratur de möter måste lärare, 
föräldrar och beslutsfattare få en förståelse för hur barnen använder populärkultur i sitt 
lärande (Willet, 2005). Fast (2007) är av samma åsikt, hennes forskning behandlar barns 
möten med textvärldar som den kan se ut i dagens samhälle. Något som kan bidra till barns 
literacy (se sidan 5) utveckling kan vara populärkultur och nya medier. Vidare menar Fast att, 
för att skapa en kontinuitet i barns lärande bör undervisningen i skolan möta det samhälle som 
barn idag befinner sig i. Men det kan uppstå svårigheter med detta då pedagoger kan motsätta 
sig till inslag av populärkultur. Pedagoger kan känna en oro för att populärkulturen bidrar till 
våld, stereotypa framställningar som kan vara sexistiska och rasistiska samt för att det 
kommersiella syftet gagnas (Fast, 2007). Vi som är författare till detta examensarbete, 
upplever att det kan finnas ett visst motstånd bland pedagogerna angående barnens 
användning av populärkultur i förskolan. Detta grundas på våra egna erfarenheter då vi själva 
har arbetat inom förskolan under många år. Populärkulturen verkar inte passa in i förskolans 
kontext är vår uppfattning, vilket ligger i linje med Fasts (2007) föreställningar.  
 
I förskolans läroplan, Lpfö 98, är målet att barn i förskolan skall tillåtas leka med ord för att 
utveckla ett rikt ord – och begreppsförråd. Barn skall även ges möjlighet att utveckla intresse 
för skriftspråket och förståelsen av symboler samt skriftspråket och symbolernas 
kommunikativa funktioner (Utbildningsdepartementet, 2006). Detta strävansmål kan ses som 
lite vagt och outvecklat anser vi då vi har jämfört det mot Skolverkets förslag till 
förtydliganden i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2009). Där förtydligas 
främjandet för barns läs – och skrivlärande bland annat på detta vis: 
 
 

Det är viktigt att barn ges möjlighet att utforska olika läs- och skrivaktiviteter utifrån sina egna 
erfarenheter och intressen och att de får en positiv bild av sig själva som läsare och skribenter. 
Många barn har idag erfarenhet av digitala medier och spel av olika slag som bygger på rörliga 
eller stillastående bilder, tecken och ikoner. I förskolan ska de ges möjlighet att utforska och 
utveckla sitt intresse för dessa medier och även att få tillfälle att i samspel med andra barn och 
vuxna tolka de budskap de möter./…/ Ofta är barn på egen hand engagerade i aktiviteter som 
rör läsande och skrivande. Även de yngsta barnens vardag är fylld av aktiviteter som kan 
relateras till det breda läs- och skrivområdet och som skapas av dem själva tillsammans med 
andra barn (s.14). 
 

 
Barns läs – och skrivlärande har en djupare innebörd i den nya läroplanen anser vi. Vår 
tolkning är att förskolan bör ta tillvara barns intressen som kan inkludera populärkultur och 
nya medier på ett effektivare sätt än tidigare. Vår förhoppning är att vårt examensarbete skall 
kunna bidra till pedagogers och vuxnas förståelse för att populärkultur kan tas till vara i en 
lärandesituation, då populärkultur är en stor del av barns vardag i dagens samhälle.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med examensarbetet är att få en inblick i hur pedagoger i förskolan bemöter 
populärkulturen, som många barn idag använder sig av i sin vardag, genom att undersöka 
några förskolepedagogers syn på populärkulturen i förskolan i en kommun i södra Norrland. 
Syftet med undersökningen är även att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till att 
använda sig av populärkulturen i en lärandesituation och om detta över huvudtaget är möjligt. 
Vidare undersöks i vilken mån barns intressen för populärkultur tas tillvara i verksamheten.  
 
Våra forskningsfrågor blir utifrån detta:  

• Hur bemöter de undersökta pedagogerna populärkulturen i förskolan? 
• Vilka möjligheter ser pedagogerna i att använda populärkultur i läs – och 

skrivlärande? 
• Hur möjliggörs barnens intressen för populärkultur i förskolan?  
 

 

1.2 Arbetets disposition 
 
 
Examensarbetet består av sex kapitel.  Det första kapitlet innehåller inledning, syfte och 
frågeställningar samt disposition av arbetet. Den teoretiska bakgrunden belyses i det andra 
kapitlet. Det tredje kapitlet behandlar en litteraturgenomgång innehållande både utländsk och 
svensk forskning som rör populärkultur och barns läs – och skrivlärande på förskolan. Det 
fjärde kapitlet innefattar metodavsnittet som innehåller val av forskningsmetod, urval av 
intervjupersoner, genomförande av intervjuerna, bearbetning av data, etiska aspekter samt 
studiens tillförlitlighet. Kapitel fem innehåller resultatet från den empiriska undersökningen.  
Därefter i det avslutande kapitlet diskuteras de resultat som framkommit gentemot den 
teoretiska bakgrunden och den utländska och svenska forskningen som har redovisats i kapitel 
tre. Slutligen ges didaktiska implikationer, förslag till vidare forskning samt slutord. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
 
Den teoretiska bakgrunden till denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 
Väsentliga begrepp i det sociokulturella perspektivet är samspel med andra samt 
kommunikation. Här nedan följer en beskrivning av det sociokulturella perspektivet.  

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
 
Säljö (2000) menar att det sociokulturella perspektivet härstammar från Vygotskijs syn på 
miljön, vilket Vygotskij menar är den avgörande faktorn för hur vi utvecklas.  Säljö (2000) 
menar att det primära i det sociokulturella perspektivet är att människor lär av varandra i 
samspel och i samtal. Kunskapsutveckling sker alltså inte isolerat hos individen utan mellan 
individer i ett samspel. Vidare menar Säljö att dessa interaktioner kan ske överallt, till 
exempel på förskolan, vid frukostbordet och i busskön. Miljön och verktyg får då en stor 
betydelse för kunskapsutvecklingen (Säljö, 2000). Enligt Strandberg (2006) delar Vygotskij in 
verktyg i två olika kategorier. Det första benämner faktiska föremål – artefakter, som används 
när individen utför handlingar. Det andra verktyget används när individen tänker och benämns 
då som tecken. Säljö (2005) benämner även vikten av det kommunikativa samspelet i det 
sociokulturella perspektivet. ”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och 
utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation 
som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2005, s. 37).  
 
Enligt Säljö (2000) är ett av Vygotskijs väsentligaste bidrag inom den pedagogiska teorin, det 
som på svenska benämns som den proximala utvecklingszonen. Den proximala 
utvecklingszonen förklaras med att barnet med hjälp av vänner eller vuxna klarar av att lösa 
ett problem som det på egen hand sannolikt inte skulle ha klarat av att lösa själv. När barnet 
väl tillsammans med andra har löst uppgiften för första gången så kan det utföra uppgiften på 
egen hand vid ett senare tillfälle. Barnet har då gjort kunskapen till sin egen, enligt Vygotskij 
har då en appropriering ägt rum (Säljö, 2000). Stensmo(2007) förklarar Vygotskijs proximala 
utvecklingszon genom att lärande äger rum i zonen. Zonens början utgörs av den aktivitet som 
barnet redan behärskar och slutar i den aktivitet som det kan lära sig behärska, först med 
instruktioner från någon annan sedan genom eget tänkande, en inre verksamhet. ”Den mentala 
verksamheten inom zonen är en tvåstegsprocess: först kommunikation med omvärlden (social 
aktivitet), sedan inre kommunikation, intrapsykisk tankeaktivitet” (Stensmo, 2007, s. 195). 
När den nya aktiviteten har ”satt sig” har en utveckling ägt rum. Den nya aktiviteten utgör då 
inledningen på en ny proximal utvecklingszon (Stensmo, 2007). Säljö (2005) menar att 
genom sampel med andra kan barnet lära sig mer än vad det kan lära sig självt och för att 
skapa förutsättningar för lärandet är det betydelsefullt att utgå ifrån vart barnet är i sitt eget 
lärande och utifrån detta ge utmanande uppgifter (Säljö, 2005).  
 
Säljö (2000) förklarar att mediering betyder förmedla, mediering är ett återkommande 
begrepp i det sociokulturella perspektivet och det kan förklaras på följande vis. Människor 
behöver redskap/artefakter både fysiska, språkliga och intellektuella eftersom dessa redskap 
medierar verkligheten för människor i faktiska sammanhang (Säljö, 2000). När barn skall 
försöka lära sig läsa och skriva behöver de stöd av en vuxen, till exempel en pedagog eller en 
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förälder som då träder in och blir en medierande resurs (Säljö, 2005). Strandberg (2006) 
menar att barn bör vara delaktiga i sina lärandesituationer. Strandberg tolkar Vygotskijs 
tankar angående iordningsställande av lärandemiljöer att barnen bör tillsammans med 
pedagoger utforma dessa miljöer för att barnen inte skall känna sig obekväma i sin 
lärandesituation. Författaren menar vidare att när barnen upplever att de är engagerade i de 
aktiviteter som pågår uppstår en lärprocess hos barnen (Strandberg, 2006). 
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3. Litteraturgenomgång 
 
 
Detta kapitel kommer att belysa några olika infallsvinklar i vårt syfte att finna tidigare 
forskning inom populärkulturens betydelse för läs – och skrivlärandet i förskolan. I 
inledningen av kapitlet beskrivs, kortfattat, literacybegreppet. Därefter följer en förklaring av 
begreppet populärkultur för att sedan kortfattat belysa några negativa aspekter i och med 
populärkulturen i förskola och skola. Vi har medvetet valt att inte gå in djupare på de negativa 
aspekterna med populärkultur, då det inte är det i huvudsak vi valt att undersöka. Vi vill ändå 
poängtera i vårt examensarbete att det finns visst motstånd till populärkulturen, både i 
förskola och skola och bland många av de vuxna som barnen möter i sin vardag. Därefter 
behandlas populärkulturens möte med förskolan. Barns inflytande i förskolan kommer sedan 
att behandlas. Litteraturgenomgången avslutas med tidigare forskning angående förskolans 
möte med läs – och skrivlärandet.    
 

3.1 Literacybegreppet  
 
 
I den tidigare forskningen som har granskats i denna studie, angående läs – och skrivlärandet i 
förskolan, (se sidan 11) benämns begreppet literacy i texterna. Således följer en kortare 
sammanfattning gällande begreppet literacy. 
 
 
Språkvetare, svenska läsforskare och kulturhistoriker har under drygt tjugo års tid diskuterat 
den svenska översättningen för ordet literacy (Olle Josephson, SvD 2006-10-28) Josephson 
menar att det finns några olika förslag till översättning av literacy, till exempel läs – och 
skrivkunnighet, alfabetisering och läs – och skrivförmåga. ”Ju fler översättningar, desto mer 
fördjupas förståelsen av vad det är att läsa och skriva” Barton (1994)  har förklarat ordet 
literacy på följande sätt. Literacy är en social aktivitet där människors literacy användning är 
insatta i ett bredare kulturellt sammanhang. Det är därför nödvändigt att beskriva de sociala 
sammanhang där literacy-situationer äger rum. Literacy baserar sig på ett system av symboler 
vilka är avsedda för kommunikation. Det går därmed att säga att literacy är ett symboliskt 
system som används för att representera världen. Vidare menar författaren att literacy är en 
del av individens sätt att tänka. Människor har attityder, känslor och värderingar förknippade 
med literacy och dessa attityder styr individers handlingar. Människors individuella liv består 
av många literacy-händelser alltifrån tidig barndom samt att en literacy-händelse också har en 
social historia (Barton, 1994). Säljö (2005) menar att det inte finns någon exakt svensk 
motsvarighet till termen literacy. Ofta förklaras begreppet så som läs- och skrivfärdighet. Den 
engelska termen literacy har under åren förändrats till att inte endast anspela på skrivning och 
läsning som tekniska kunnigheter, ”I literacy ingår också kännedom om hur man använder 
text i olika sammanhang, insikter i hur olika genrer är uppbyggda och kunskaper om hur man 
går mellan text, tal och handling i olika verksamheter” (Säljö 2005, s. 208).  
 
Fast (2008) benämner även ett annat begrepp inom literacy, vilket är, emergent literacy, där 
hon menar att barns läs och skrivlärande börjar tidigt i deras liv och att lärandet sker gradvis 
och att det kännetecknas av ett samspel med andra människor. Det stämmer väl överens med 
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den teoretiska referensramen som används i denna studie, det sociokulturella perspektivet 
(Säljö, 2000). 
 
 
Det vi menar vidare med literacy i vårt arbete är att barn på förskolan ständigt omges av 
texter, bilder och symboler. Barnen vistas i en rik språkmiljö där det sociokulturella 
perspektivet blir synligt genom att barnen ofta sitter tillsammans och lär av varandra med 
olika texter, bilder och symboler.  
  

3.2 Vad är populärkultur? 
 
  
I dagens mediasamhälle är det nästan oundvikligt att barn, i alla åldrar, möter populärkultur 
dagligen. Det kan vara i form av teveprogram, filmer, dataspel, tv-spel och serietidningar.  I 
dessa medier möter barnen ett stort utbud av texter och influenser som påverkar deras dagliga 
liv. Vad betyder då begreppet populärkultur? Om ordet populärkultur slås upp i 
Nationalencyklopedin har begreppet populärkultur följande betydelse: 

populärkultur1, samlingsbegrepp för t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress. 
Begreppet är vagt och används i flera betydelser, vanligen som motsats till s.k. högre kultur, 
finkultur o.d. Det kan även användas nedsättande och då liktydigt med trivialkultur och 
skräpkultur. Synen på populärkulturen har växlat; från att ha ansetts vara bl.a. ytlig, 
fördummande och ett hot mot konstnärlig originalitet har den senare omvärderats i många 
läger, bl.a. genom att konsumentens kreativa användning av kulturen har betonats. Gränserna 
mellan högt och lågt går därmed inte att dra med säkerhet.  

Enligt Persson (2000) när han förklarar begreppet populärkultur är det något de flesta i 
vardagslivet vet något om och känner igen, som såpoperor, seriemagasin, rockmusik och 
kioskdeckare. För de flesta är populärkulturen nära förknippat med massmedierna.  Ordet 
populär ”kan signalera både positiva och negativa egenskaper och kvaliteter beroende på vem 
som använder begreppet och i vilket sammanhang” (s.22). Med detta menar författaren att 
begreppet blir ”värdeladdat” (s.22). Att belysa populärkultur i ett negativt sammanhang 
brukar man tala om skräpkultur och trivialkultur och i ett positivt sammanhang brukar det 
benämnas som folkkultur. Det vanligaste begreppet som används både i kulturforskning och i 
vardagsspråket är masskultur. Författaren nämner även detta med högkultur och finkultur 
kontra masskulturen. I skolan har populärkulturen haft en låg status i många år men den har 
sakta börjat ändras. Persson påpekar att populärkulturen är för viktig för eleverna i dagens 
samhälle för att inte finnas med i skolan och att den måste få plats i skolans kultur och med 
detta följer att pedagogerna måste ha kunskap om dagens populärkultur för att kunna möta 
eleverna på bästa sätt (Persson, 2000). 
 
 
När vi hädanefter använder begreppet populärkultur i vårt arbete menar vi att det är det som 
förskolebarn kommer i kontakt med. Det kan vara tv-program, filmer, dataspel tv-spel och 
serietidningar med de populärkulturella figurer som just nu är populära för barnen i dagens 
samhälle (se sidan 19).  
 

                                                 
1  http://www.ne.se/populärkultur 

http://www.ne.se/popul�rkultur
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3.3 Några negativa aspekter av populärkultur 
 
 
Enligt Persson (2000) betraktas populärkultur av många, som någonting som inte är bra för 
barn och ungdomar då populärkultur sägs påverka dem negativt. Det kan bland annat visa sig 
i att ungdomar själva kan bli våldsbenägna då de ser våld på Tv, och i och med detta blir 
ungdomar offer för populärkulturen. Vidare menar författaren att populärkultur kan bidra till 
att barn och ungdomar endast blir passiva mottagare, vilket menas att ingen tankeverksamhet 
behövs och att det inte heller krävs något engagemang från de barn och ungdomar som 
använder sig av populärkultur. Därför har skolan i många fall intagit en vägledande och 
beskyddande roll och valt att inte ta till vara på populärkulturen i undervisningen (Persson, 
2000).  
 
Fast (2007) menar att många pedagoger känner en oro över populärkulturen då de anser att det 
kan leda till våldsamt beteende, konsumtion och stereotypa framställningar som kan vara 
sexistiska och rasistiska. von Feilitzen (2001) som är massmedieforskare menar att barn 
påverkas negativt av tecknade barnprogram. I dessa tecknade barnprogram är det ett hårt 
tempo och hög ljudnivå vilket leder till att barnen kan bli överaktiverade. von Feilitzen 
påvisar att barn som tittat på dessa tecknade barnprogram på morgonen innan de kommer till 
förskolan kan bli våldsamma och hyperaktiva. Barn kan bli oroliga och stökiga av att titta på 
program som har ett högt tempo. von Feilitzen (2001) menar att det är viktigt att arbeta med 
media i förskolan så att barnen får bearbeta det de har upplevt i och med media. De vuxna 
behöver inte vara experter det är tillräckligt att de deltar på jämlika villkor.  
  

3.4 Förskolans möte med populärkultur 
 
 
Fast (2007) har i sin avhandling följt 7 barn och deras föräldrar i 3 år, hemma, på förskolan 
sedan vidare till förskoleklass och skola. Där visar hon att barn möter populärkultur varje dag, 
hemma och vid andra tillfällen tillsammans med sin familj men att de på förskolan och i 
förskoleklass och skola inte får möjlighet att använda sig av dessa erfarenheter i sitt skriv- och 
läslärande. Författaren påpekar att barn via populärkultur och medier praktiserar läsande och 
skrivande i stor utsträckning långt före skolstart. Det författaren har uppmärksammat under 
sin studie är att barnen innan de kan läsa och skriva skriver önskelistor utifrån till exempel 
leksakskataloger. Fast har även påvisat att barnen känner igen logotyper trots att de inte kan 
läsa. Detta benämner Lundberg (2007) som” Pseudoläsning Barnet läser omgivningen snarare 
än skriften. Barnet kan tidigt läsa skyltar och etiketter som finns i sitt rätta sammanhang 
genom dess logografiska utformning. De vet vad bilden står för. Ex. McDonalds clown.” 
(s.16). Söderbergh (2007) menar att barn omges överallt av skrift, det kan vara texter på 
förpackningar, skyltar, tidningar, reklam, böcker, text på tv etc. När barnen exponeras för all 
denna skrift vill de själva kunna skriva och begripa vad det står. Vissa barn kan därför lära sig 
skriva och läsa själva på eget bevåg (Söderbergh, 2007). 
 
Marsh (1999) menar att genom att ta tillvara på barnens intresse för populärkultur, som i 
hennes studie är grundad på Batman och Batwoman, går det att använda sig av populärkultur i 
ett läs - och skrivlärande. Nämnda studie genomfördes i och med att författaren tillsammans 
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med lärarna ställde i ordning ett eget rum bestående av dessa karaktärer, skrivmaterial och 
utklädningskläder. I rummet fanns då tillgång till att utföra skrivaktiviteter och att leka 
rollekar. Resultatet visade att pojkar som inte tidigare visat något intresse för att skriva eller 
läsa började med läs – och skrivaktiviteter. Flickor som inte visat intresse att leka rollekar 
började med det och allt detta berodde på det egna rummet med olika material som kunde 
kopplas samman med Batman och Batwoman. Vasquez (2003) påvisar att barn kan lära sig 
mycket med hjälp av Pokémon. Författaren visar att det är lättare att fånga barn när man har 
texter som barnen möter i sin vardag. Det kan ske genom serietidningar, samtal med vänner, 
och genom att tillverka egna Pokémon kort och via televisionen. Genom att vuxna observerar 
och sätter sig in i den kultur barnen befinner sig i kan de vuxna få en förståelse för hur barn 
lär sig av dessa populärkulturella figurer (Vasquez, 2003). 
 
I ytterligare en studie av Marsh (2000) angående populärkultur i förskolan har hon undersökt 
hur barn kan tillägna sig läs- och skrivlärande med hjälp av Teletubbies. Studien utfördes på 
två förskolor under fem månader. Under projektet tillkom en mängd literacyaktiviter 
relaterade till Teletubbies och aktiviteterna skulle ha förankring i läroplanen. Aktiviteterna 
kunde vara att läsa och skriva Teletubbies vaniljkrämsrecept, läsa och göra Teletubbies serier, 
skriva brev till Teletubbies och skriva Teletubbies sagor. Aktiviteterna fanns tillgängliga och 
barnen fick välja själva vad de ville göra. Det Teletubbiesarna ägnar sig åt i sin värld är att 
göra rosa vaniljkräm. Barnen i studien fick därför receptkort som de skulle följa för att 
tillverka denna vaniljkräm. Efter tillverkningen av vaniljkrämen fick barnen skriva egna 
recept. Marsh hade då förberett papper som hade Teletubbiesfigurerna tryckt i överkanten på 
papperet. Denna aktivitet var så populär att ett rum behövde ställas i ordning där ett fåtal barn 
kunde arbeta med denna aktivitet. Personalen på de båda förskolorna blev glatt överraskad när 
de upptäckte att barn som tidigare inte visat något intresse för läs- och skrivlärande gick in i 
detta med stor glädje. Både pojkar och flickor deltog med stort engagemang i detta projekt. 
Studien ledde även till att barnen började delge varandra och de vuxna sina hemförhållanden 
som hörde ihop med Teletubbies. Det kunde till exempel vara filmer, sängkläder och böcker 
som de hade hemma och ville berätta om. Detta var en positiv effekt då barnen sällan talade 
om sina hemförhållanden (Marsh, 2000). 

För att stärka barns språkliga medvetenhet menar Frykholm (2007) att kreativitet och fantasi i 
till exempel, ramsor, sånger och ordlekar bör vara den drivande kraften i ett experimenterande 
med språket. Även dataspel, filmer och tv-program har stor betydelse för barns språkliga 
medvetenhet eftersom de har en viktig koppling till barns vardag. Dessa populärkulturella 
händelser är av lika stor vikt som den klassiska litteraturen hävdar Frykholm (2007). Marsh 
och Thompson (2001) har i sin artikel studerat barns möte med populärkultur och mediatexter 
som har varit ett framträdande inslag i barnens hem. Barnen har varit 3-4 år gamla under 
studien och de har haft speciella ”mediaboxar” hemma i vilka det har funnits 
populärkulturella figurer med tillhörande material. Dessa boxar har barnen tillsammans med 
föräldrarna använt i ett lärande syfte, till exempel i läsning och skrivning. Föräldrarna har 
sedan fått skriva dagbok om hur det har fungerat.  Det är viktigt att fokusera mer djupt på 
vilket sätt populärkultur genomsyrar små barns möten med literacy och att kunna ge det plats i 
små barns liv, menar författarna. Sammanfattningsvis för denna studie är att det är på tiden att 
populärkulturen som finns i barns hem samt i samhället får tillfällen att möta förskola och 
skola (Marsh & Thompson, 2001). Detta poängterar även Willet (2005) i sin undersökning där 
hon har studerat hur barn tar till sig populärkultur och sedan använder sig av det i berättande 
och skrivande. Genom att acceptera populärkultur tillåts barnen att känna sig bekväma i sitt 
lärande och då kan barnen med ett större självförtroende ge sig in i diskussioner där de känner 
att de behärskar sitt ämne. Hon påpekar även, att om vuxna vill att barnen skall bli självsäkra 
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skrivare och kunna tänka kritiskt gentemot den litteratur de möter måste lärare, föräldrar och 
beslutsfattare få en förståelse för hur barnen använder populärkultur i sitt lärande (Willet, 
2005). 

 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen angående populärkultur i 
lärandesituationer att det kan vara gynnsamt för barnens lärande. Både i läs – och skrivlärande 
och i rollekar. Det författarna även kommer fram till är att populärkultur är viktigt för barn 
och att vuxna i barns omgivning bör lära sig mer om hur det går att använda sig av 
populärkulturen i en lärandesituation för att kunna möta barnen på bästa sätt.  

 

3.5 Barns inflytande i förskolan 
 

I vår litteraturundersökning har vi funnit att det många gånger är barnens intresse som styr 
över om det ska få finnas populärkultur i förskolan eller ej. Därför väljer vi att även ta upp ett 
avsnitt angående barns intressen, delaktighet och inflytande i förskolan.  

Sheridans (2007) studie angående pedagogisk kvalitet i förskolan visar att barnen som gick i 
en förskola med ”hög kvalitet” upplevde att de hade mer inflytande i sin vardag, än vad barn i 
förskolor med ”låg kvalitet” upplevde. Sheridan menar att det berodde på pedagogernas 
förhållningssätt gentemot barnen. I förskolorna med ”hög kvalitet” var pedagogerna 
självkritiska och ansåg att det var deras uppgift att involvera barnen i deras verksamhet och de 
ansåg även att de måste diskutera mer tillsammans med barnen vid till exempel konflikter för 
att få barnens version och på så sätt få barnen att känna inflytande. I förskolorna med ”låg 
kvalitet” ansåg personalen att det var så stora barngrupper att det hindrade dem från att 
samtala med det enskilda barnet och låta dem komma med förslag över verksamheten. Dessa 
förskolor hade även många regler och rutiner. 

Enligt Arnér (2006) skall pedagogerna i förskolan kunna planera den dagliga verksamheten 
utifrån barnens intressen och idéer. Barnen skall ha möjlighet att påverka sin egen vardag 
genom inflytande. Hon menar även att inflytande är ett bättre ord än delaktighet, då 
delaktighet är något som infinner sig när något redan är bestämt och inte går att påverka. 
Inflytande ger barnen mer makt över sin vardag då Arnér påpekar att barn i förskolan befinner 
sig i underordning gentemot de vuxna. Det barnen önskar få inflytande över är oftast enkla 
kreativa aktiviteter, vilket inte är svårt att tillmötesgå. Det kan endast behövas ett ja istället för 
ett nej. Elvstrand (2006) är av samma åsikt att det barn ger som förslag till förändring och 
inflytande för sig själva oftast är väldigt rimliga förslag och knappast som någon vuxen skulle 
protestera mot. Vidare menar författaren att vuxna måste lära sig lyssna mer på barnen och 
respektera deras åsikter och ta till vara deras förslag. ”Genom att barn får vara delaktiga i 
olika demokratiska processer i sin livsvärld får barnet demokratisk kompetens” (Elvstrand, 
2006 s. 6). Om barn blir bemötta med respekt och finner att pedagogerna tar tillvara deras 
intressen kan barnen lära sig förstå vad demokrati är vilket Lpfö 98 menar är viktigt för 
barnen i förskolan att få en insyn i (Arnér, 2006).  

Barnkonventionen (Lärarförbundet, 2005) menar att barn har olika rättigheter. Bland annat att 
bli lyssnade på och respekterade som individer. Barnens rättigheter kan sammanställas i att de 
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har rätt att uttrycka sin åsikt i ett betydande sammanhang för dem, samt att vara delaktiga i sitt 
eget lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar upp begreppet delaktighet mer än 
begreppet inflytande. De menar att, skall barn bli delaktiga i sin vardag måste de vuxna kunna 
inta ett barnperspektiv. När barn märker att de blir hörda och sedda och att deras intressen tas 
tillvara menar författarna att barn blir delaktiga och får då inflytande. Att inta och närma sig 
barns perspektiv hävdar Johansson (2003) att pedagoger och vuxna försöker möta barnets 
önskningar, behov, upplevelser och ta hänsyn till dessa. Det går även att kompromissa med 
barn menar författaren så att båda parter får komma till tals och göra en överenskommelse och 
då har barns perspektiv kommit till uttryck men det kanske inte blev precis så som barnet 
ville. Emilson (2003) menar att som vuxen måste man få tillträde till barnens livsvärld och det 
sker genom att kunna förstå barn och se med barns ögon, när detta sker intar den vuxne ett 
barnperspektiv. Detta innebär att pedagoger och vuxna måste anstränga sig för att nå och bli 
delaktiga i barnens värld, vilket även omfattar att vuxna, pedagoger och lärare måste vara 
aktivt intresserade och engagerade i barnens intressen för detta skall kunna ske. Detta 
poängterar även Pramling Samuelsson och Sheridan (2003). För att kunna ”tolka och förstå 
barns perspektiv måste vuxna dels ha kunskap om barns kunskapsbildning och dels lyssna på 
det barn säger (s.78). Författarnas studier visar även att barn bör vara delaktiga i pedagogiska 
processer och beslutsprocesser, ”delaktighet är en grundförutsättning för barns möjligheter att 
föra sin egen talan” (Pramling Samuelsson & Sheridan, s. 78).  

Inflytande för barn kan även ibland uppfattas både som ett problem och en möjlighet för 
vuxna (Arnér, 2006).  Författaren har i sin studie uppmärksammat att om barnen tar initiativ 
till något som stör den rådande ordning eller redan planerade aktiviteter, skapas en oro hos 
pedagogerna hur detta skall bemötas. Detta kan bottna i att det är svårt att bryta traditioner 
och gamla mönster som är väl förankrade i förskolans kultur. Istället för att se till vad barnen 
finner meningsfullt och önskvärt förhåller sig pedagogerna till vad de traditionellt brukar göra 
samt vad de tror att kollegerna anser är bäst för verksamheten. Arnér finner det önskvärt att 
vända på detta och att försöka ge barn inflytande och se det som en möjlighet istället för ett 
problem. Vahlersvik (2009) hävdar att barn hittar olika strategier i interaktion med andra, 
både vuxna och barn, för att kunna påverka det skeende eller händelse de vill ha inflytande 
över.  Genom att barnen får välja kamrater, aktiviteter och leksaker samt att på olika sätt 
involvera andra människor i förskolan gestaltar barn inflytande. Elvstrand (2006) menar att 
barn är experter i sin egen värld och för att överbygga glappet mellan barn och vuxna kan vi 
se till det som binder oss samman och att vuxna har också varit barn och det utgör att barn och 
vuxna har gemensamma erfarenheter. 

Detta avsnitt visar att barn i förskolan bör få känna sig delaktiga och få tillfällen att ha 
inflytande över sin vardag i förskolan. Barn på förskolan behöver få mer inflytande över till 
exempel leksaker, aktiviteter och lärande situationer för att på så sätt känna att de är delaktiga 
och med i en demokratisk fostran.  
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3.6 Förskolans möte med läs – och skrivlärande 
 

Vi har valt att ta med ett avsnitt om hur läs – och skrivlärande kan gestalta sig i förskolan. Ett 
medvetet val som gjorts i detta avsnitt är att inte belysa historiken gällande läs – och 
skrivinlärningens utveckling, då den först och främst riktar sig mot skolan. Det som undersöks 
är förskolans möte med läs – och skrivlärande då detta är relevant för studiens syfte.  

Forskning har pågått under drygt trettio år angående förskolebarns intresse för att lära sig läsa 
och skriva och den forskningen visar att barn både kan och vill lära sig skriva och läsa innan 
de börjar skolan (Liberg, 2008). Detta kan ses som en förändring då man inte har uppmuntrat 
barn tidigare att lära sig läsa och skriva innan de börjar skolan. Vad detta kan bero på kan 
förklaras av författaren att föräldrarna i hemmen umgås mera språkligt, nu än förr, med 
barnen.  Föräldrarna har fått förklarat för sig både från förskolan och från barnavårdscentraler 
att det är av stor vikt för barnens fortsatta läs - och skrivlärande att man tar tillvara på detta 
även i hemmen. Det kan till exempel bestå av att vuxna samtalar och läser mer för barnen.  En 
annan förklaring till att barnen börjar läsa och skriva i tidigt ålder kan vara enligt författaren 
all reklam som översköljer barnen i dag, både i tidningar, tv- tittande och i leksakskataloger 
och där föräldrarna får vara hjälpläsare åt barnen. Liberg (2008) menar vidare att en ”individs 
läs och skrivutveckling kan påbörjas tidigt och den slutar i princip aldrig” (s. 64). Liberg 
(2008) menar att historiskt sett har läs – och skrivlärandet endast utförts under de tidiga 
skolåren. Fokus har då varit att lära ut strategier för hur barnen skall kunna knäcka koden till 
läs – och skrivlärandet för att sedan kunna automatisera den förmågan. Denna tradition visar 
att man ska vänta med läs och skrivinlärning till dess att barnen börjar i skolan men här har 
skett en stor förändring som är mest tydlig i förskolan. I förskolan finns rika språkmiljöer där 
det går att anamma en god grund för barnens fortsatta läs och skrivlärande. Det behöver inte 
läggas in något traditionellt bokstavsarbete i förskolan för barnen som vistas i dessa rika 
språkmiljöer de kommer själva att knäcka koden till att börja läsa och skriva. Författaren 
påpekar att detta inte skall hindras utan tacksamt tas emot. Liberg hävdar även att när barnen 
börjar i skolan måste lärarna se var barnen står i sitt läs och skrivlärande och utgå ifrån 
barnens behov. Det är att sammanfoga dessa undervisningssammanhang som är den stora 
utmaningen för dagens lärare (Liberg, 2008). 

Detta menar även Dahlgren och Olsson (2007) när de talar om att den vuxne måste vara 
lyhörd i vart barnen står i sitt läs - och skrivlärande och utgå från var barnet är. Författarna 
påpekar att vuxna måste ta sitt ansvar då barnen visar nyfikenhet för skriftspråket. 
Utgångspunkten bör vara barnens erfarenheter och behov samt att detta sker i vardagsnära och 
naturliga sammanhang för barnen. Vidare menar författarna att redan små barn har tankar och 
idéer om hur man läser och skriver och de ställer upp bokstäver och vill att någon vuxen skall 
läsa vad det står (Dahlgren & Olsson, 2007). Denna forskning om små barns handlingar om 
hur man erövrar litteracitet finner vi även i Björklunds avhandling från 2008. Där har hon i sin 
forskning undersökt barns möte med litteracitet i förskolan och undersökningen riktar sig till 
barn i åldrarna 1-3 år. Hon har kommit fram till att barn tar sig an litteratur som intresserar 
och passar dem i ett meningsfullt sammanhang. Litteracitetshändelser hon har 
uppmärksammat bland de yngre barnen har yttrat sig i barns läsande i böcker och portfolio, 
det har även visats sig i berättande händelser, barns bläddrade i böcker, barns olika möten 
med skrift och tecken. Barnen har använt sig av artefakter i sitt berättande, ritande och 
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skrivande, bilderboksbilder har förekommit samt att barnen har sjungit ses även som en 
litteracitetshändelse. Det som också har utmärkt sig är att barn tar sig an litteracitet endera för 
sig själv eller tillsammans med andra, både barn och vuxna. Björklunds (2008) studie 
”synliggör även hur litteracitet skapas tidigt av barnen själva genom deras levda erfarenheter 
med varandra och inom förskolekulturen” (Björklund, 2008, s. 221). 

Edfeldt (2007) påvisar även detta, för att barnen skall känna motivation för att läsa bör texten 
som barnen läser kännas betydelsefull för dem själva och detta betraktas som meningsfullt för 
barnen. Strickland och Shanahan (2004) har i sin studie uppmärksammat hur förskolebarn kan 
närma sig bokstäver och det skrivna ordet på ett meningsfullt sätt tillsammans med pedagoger 
på förskolan. Detta kan yttra sig i att barnen får på ett lekfullt sätt bekanta sig med bokstäver i 
till exempel alfabetspussel och alfabetsböcker. Barnen får öva sig i att skriva sitt namn, rita 
och skriva självständigt på ett lustfyllt sätt. Att arbeta med olika rytmer och språklekar där 
bokstäver ljudas betraktas även som meningsfullt för barnen. För att lägga grund för barns 
skrivlärande menar Strickland och Shanahan (2004) att barnen på förskolan behöver få se och 
vara med när de vuxna skriver. För att förtydliga för barnen under skrivmomentet är det 
betydelsefullt att de vuxna ljudar orden de skriver samt visar i vilken rikting skriften rör sig, 
från vänster till höger. Genom att arbeta medvetet med barns olika möten med bokstäver och 
det skrivna ordet kan förskolan grundlägga för barns fortsatta läs – och skrivlärande 
(Strickland & Shanahan, 2004). Allard och Sundblad (2007) menar att pedagoger, lärare och 
forskare har mycket att lära av barn som lär sig läsa och skriva före skolstart. Författarna 
konstaterar att denna forskning bara är i förstadiet av vuxnas förståelse för hur barnen 
egentligen gör när de lär sig att läsa och skriva självmant. Istället för att använda sig av den 
traditionella läsläremetodiken behöver barnen själva få frihet att välja egna läs – och 
skrivmetoder. Detta kan vara av stor vikt för barn med läs och skrivsvårigheter (Allard & 
Sundblad, 2007). 

Tafa (2008) har i sin studie valt att undersöka tio europeiska läroplaner för att se huruvida de 
kan stödja och stärka förskolebarn i deras läs- och skrivutveckling. Under de senaste åren i 
Europa har läroplaner för förskolan utarbetats för att se till att förskolebarn har tillgång till så 
givande utbildning som möjligt. I inledningen av många europeiska läroplaner konstateras att 
den mest grundläggande faktorn i förskolan och dess utbildningsprocess är att barnen 
behärskar färdigheter som att läsa och skriva. Barn bör inte använda sig av upprepade 
övningar där de skriver bokstäver och ord många gånger i följd utan ett tydligt syfte. I studien 
framkommer att förskolebarn idag tillåts närma sig den skriftliga texten genom handlingar 
som har en tydlig innebörd för dem och ett tydligt syfte och detta kan ske genom 
kommunikation. Därmed krävs en förändrad läs- och skrivutlärnings metod. Vidare menar 
författaren att europeiska förskollärare bör använda sig av undervisningsmetoder på förskolan 
som bygger på barnens upplevda värld och att läs- och skrivlärandet lärs ut på ett lekfullt sätt. 
Tafa (2008) poängterar att förskoleåren är den viktigaste och mest väsentliga perioden för 
barns utveckling. Europa har idag som syfte att förbättra barns utbildning, för att förhindra 
misslyckanden i framtida studier och för att minska analfabetismen bland europeiska 
medborgare. För att detta skall kunna ske bör deras utbildningsnivå höjas, vilket måste ske 
redan på förskolenivå (Tafa, 2008). Bruns och Pierce (2007) visar i sin studie att fonologisk 
(språkljud) medvetenhet och kompetensrika miljöer kopplat till familjens delaktighet i läs- 
och skrivlärandet kan tillhandahålla barn de verktyg som gör dem till skickliga läs- och 
skrivindivider, som kännetecknas av att barnen kan vara både säkra och kritiska i sin läsning 
och skrivning. Författarna poängterar att det kan vara nödvändigt att erbjuda barn och familjer 
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utvecklingsprogram i läs- och skrivinlärning för det grundläggande läs- och skrivlärandet i 
barns tidigare år (Bruns & Pierce, 2007). 
 
En ny studie (Cunningham, Zibulsky & Callahan, 2009) visar att det finns en växande mängd 
forskning som undersöker lärarens kunskapsförutsättningar för läs- och skrivutveckling på 
grundskolenivå.  Betydligt färre studier har undersökt dessa kunskapsförutsättningar för 
förskollärare trots att förskollärare idag ges en central roll i att odla barns tidiga läs- och 
skrivlärande. Vägen till läs- och skrivlärande börjar långt innan ett barn börjar skolan och 
långt innan pennor, papper och läroböcker får betydelse för inlärningen. Denna väg tar sin 
början redan vid födseln när språkljuden först uppfattas, denna resa fortsätter under hela 
förskoleåldern och berikas av sagor, rim, ramsor och sånger. Tillsammans med detta sker en 
explosion av muntlig språkutveckling, där barnen möts av en mängd av det skrivna språket 
genom böcker, etiketter och skyltar. Vidare menar författarna att förskoleåren är fyllda med 
rika möjligheter till språklig utveckling för läs- och skrivlärande. Resultatet i denna studie 
visar att förskollärare saknar den regelrätta kunskap som krävs för att underlätta barns tidiga 
läs- och skrivutveckling. I själva verket tenderar förskollärarna att överskatta vad de vet och 
det skapar ett hinder för att söka ytterligare kunskap i läs- och skrivlärande på förskolan. 
Författarna rekommenderar kunskapsåtgärder för förskollärare samt professionella 
utvecklingsprogram för att stärka förskollärarnas profession i läs- och skrivlärandet för barn i 
förskolan (Cunningham, Zibulsky & Callahan, 2009). 
 
 
I undersökningen av den tidigare forskningen, har vi funnit att uppkomsten av kritik gentemot 
läs – och skrivlärande i förskolan är marginell. Detta kan ha sin förklaring i att forskning 
angående läs – och skrivlärande i förskolan är relativt ny inom den vetenskapliga forskningen. 
Den forskning vi har funnit inom läs - och skrivlärande i förskolan samt all text som barnen 
möter i sin vardag och som flera av författarna påpekar som meningsfulla för barnen, anser vi 
påvisa att förskolan har ett stort ansvar med att ge barnen möjligheter till läs - och 
skrivlärande under den tid de vistas på förskolan. Det skall även påpekas att i de utländska 
studierna kan begreppet förskola stå för någonting annat än den förskoleform vi har i Sverige.   
 
 

.  
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4. Metodavsnitt 
 
I undersökning angående möjligheterna att använda sig av populärkultur i läs – och 
skrivlärande i förskolan, bestämdes i ett tidigt skede att vi ville utforma och genomföra en 
intervjustudie med ett antal pedagoger i en kommun i södra Norrland. Vi valde att i vår 
undersökning intervjua pedagoger, för att vi anser att det är de som sitter inne med kunskapen 
om hur verksamheterna ser ut på förskolorna. Det är pedagogerna som kan beskriva hur 
bemötandet av populärkulturen ter sig i förskolan och om det är möjligt för dem att använda 
sig av populärkultur i läs – och skrivlärande. Det är även pedagogerna i verksamheterna som 
kan skildra hur barnens intressen för hur populärkultur kan möjliggöras. Utifrån detta ansåg vi 
att en intervjustudie lämpade sig bäst för vår undersökning. Därefter valdes att läsa 
metodlitteratur angående olika forskningsmetoder för att få förslag om hur vi skulle gå 
tillväga. Metoderna vi kom i kontakt med under läsning av metodlitteraturen var, kvalitativ 
och kvantitativ forskningsmetod. Nedan följer en beskrivning av den kvalitativa 
forskningsmetoden som kom att användas i vår undersökning.  
 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av att den är betydligt mindre strukturerad 
än den kvantitativa forskningsmetoden. Inom den kvalitativa forskningsmetoden använder 
forskare sig av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Genom att använda sig av 
dessa metoder upplevs forskaren intresserad av respondentens uppfattning angående sin 
omvärld (Bryman, 2002). Stukát (2005) benämner detta som fenomenografiskt angreppssätt 
som han menar är, hur människor uppfattar olika fenomen i sin omvärld och vilket innebär att 
istället för förklaringar, frekvenser eller samband är forskaren intresserad av hur respondenten 
uppfattar sin omgivning. Bryman (2002) menar att i en kvalitativ intervju är det önskvärt att 
intervjun behandlar olika ståndpunkter hos respondenten, vilket leder till kunskap om det 
respondenten upplever som relevant och viktigt för dem. Vidare menar författaren att i en 
kvalitativ forskningsmetod har forskaren stor möjlighet att avvika från den fastställda 
intervjuguiden och har därmed möjlighet att kunna ställa följdfrågor och variera 
ordningsföljden i intervjuguiden. I och med detta tenderar intervjun att bli flexibel och 
följsam gentemot respondentens omvärld. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 
världen från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 
avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 17). 
 

4.2 Val av forskningsmetod 
 
 
Vi ansåg att den kvalitativa forskningsmetoden lämpade sig bäst för vår intervjustudie. Detta 
grundades på att vi önskade få syn på pedagogernas uppfattning angående populärkultur i 
förskolan och där vi antog att svaren inte var förutbestämda och likadana. I den kvalitativa 
forskningsmetoden benämner Bryman (2002) att den ostrukturerade intervjun och den semi 
strukturerade intervjun kan förekomma. Utifrån detta valdes då den semistrukturerade 
intervjun till vår undersökning. Därefter beslutade vi att använda oss av en intervjuguide med 
bestämda frågor som respondenten ändå hade möjlighet att svara fritt på, samt att intervjuaren 
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hade möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga informationen. Detta är vad 
Bryman(2002) benämner som en semistrukturerad intervju. 
 

Vi har i och med de semistrukturerade intervjuerna valt att beskriva hur något visar och ter sig 
för människor och det kallas enligt Stukát (2005) för andra ordningens perspektiv. Vi valde 
att inte utgå från första ordningens perspektiv (Stukát, 2005) som betyder att undersökningen 
då går ut på att ta reda på hur någonting egentligen förhåller sig. Observerationer av barnen 
hur de använder sig av populärkultur i läs – och skrivlärande hade kunnat vara på sin plats, 
men vi hade en aning om hur utfallet skulle bli och valde därför att inte använda oss av 
observationer. Vi menar att eftersom populärkulturen är en stor och viktig del för barn i dag är 
vi ganska säkra på att barnen hade valt det populärkulturella materialet framför det 
traditionella läs – och skrivböckerna i en observation. Men denna tolkning som vi har gjort 
behöver inte betyda att det förhåller sig på det sättet.  Något som hade kunnat berika denna 
studie är att vi även hade kunnat intervjua föräldrar till förskolebarn för att få deras syn på hur 
barnen använder sig av populärkulturen i hemmen. Men då tiden är knapp för att skriva 
examensarbete valde vi att endast intervjua pedagoger på förskola, fritidshem och skola, 
eftersom vår frågeställning riktar sig till förskolan. 
 

4.3 Urval av intervjupersoner 
 
 
Intervjupersonerna i vår undersökning har av oss på förhand medvetet valts ut för att få en 
sådan stor variation som möjligt. Stukát (2005) menar att i kvalitativa studier vill man i de 
flesta fall ”få en så stor variation som möjligt och inte ett antal likartade fall” (s. 62). Han 
menar vidare att i och med detta så överges ”generaliseringtanken” (Stukát, 2005). Det val av 
personer som gjordes till vår intervjustudie har grundats på ålder, kön och att 
intervjupersonerna har en högskoleutbildning samt vilket år de tog examen. Trost (2005) 
menar att detta urval kan benämnas som ett strategiskt urval. Han menar att först väljs olika 
kriterier ut som kan passa in i den undersökning som skall genomföras. Dessa kriterier som 
kan ha betydelse för utformningen av svaren, kan vara annorlunda beroende på ålder, 
utbildningsnivå eller om det är män eller kvinnor som intervjuas (Trost, 2005). Med detta 
urval av personer fanns förhoppning om att vi skulle få en god insyn i hur förskolorna i denna 
kommun resonerar kring populärkulturens betydelse för läs – och skrivlärande i förskolan. 
Därför valdes att ta kontakt med en till två pedagoger per förskola i denna kommun som fick 
representera sin verksamhet för vår studie. Det som bör nämnas är, att det behöver inte 
betyda, att det som den intervjuade pedagogen har svarat på är representativt för pedagogens 
arbetsplats. Det kan vara så att det endast är den intervjuade pedagogens egna åsikter som 
framträder i resultatet.  
 
 
Deltagarna i intervjustudien blev då sammanlagt 9 personer. Detta antal inkluderar även vår 
provintervju, då denna visade sig vara informativ för vår undersökning. Av dessa 9 personer 
var 7 kvinnor och 2 män. I nedanstående tabell presenteras intervjupersonerna med utbildning 
och vilket år de tog examen. Namnen är fingerade. 
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Intervjuperson (fingerat namn) 
 

Utbildning Tog examen: 

Anna Förskollärare  1990 
Berit Förskollärare, Barnskötare  1993 
Carola Förskollärare 1974 
David Förskollärare 1994 
Eva Förskollärare 1990 
Fredrik  1-7 Lärare, Ma och NO 2002 
Gun Förskollärare 1990 
Helena Förskollärare 2009 
Iris Förskollärare, Bildpedagog 1991, 2002 

 

4.4 Genomförande av intervjuerna 
 
I samband med utformandet av intervjuguiden (bilaga 1) skrevs ett informationsbrev (bilaga 
2) där vi beskrev syftet med vår undersökning. Därefter valde vi att personligen besöka och 
lämna över informationsbreven till de utvalda pedagogerna och för att vid samma tillfälle 
även bestämma tid och plats för de kommande intervjuerna. Alla intervjuer kom att utföras på 
respektive arbetsplats. Stukát (2005) menar att intervjun bör ske i en lugn och trygg miljö för 
respondenten, vilket då kan vara i hemmet, på arbetsplatsen eller i skolan. Det är viktigt att 
respondenten själv får välja intervjuplats (Stukát, 2005). Vi upplevde ett positivt bemötande 
där alla utom en svarade ja till att medverka i vår studie. Pedagogen förklarade sig med att 
hon inte ansåg sig ha vetskap angående populärkultur i förskolan då pedagogen arbetar på en 
småbarnsavdelning. Men en annan pedagog på samma förskola ställde till vår tacksamhet 
upp. Det är av stor vikt menar Stukát att skapa en god relation till respondenterna genom att ta 
personlig kontakt, vilket kan ske genom ett telefonsamtal eller att intervjuaren besöker 
arbetsplatsen och presenterar sig (Stukát, 2005). Då två av de tilltänkta pedagogerna inte var 
på sin arbetsplats då vi besökte dem fick vi sedan ta kontakt via telefon med dessa två. Båda 
två tackade ja men en utav dem ville inte bli intervjuad med ljudupptagning, vilket vi 
naturligtvis respekterade. Under den intervjun antecknade en utav oss och under de övriga 
intervjuerna användes mp3 för inspelning för att inte missa viktig information. Övrigt material 
som fanns tillgängligt under intervjuerna var papper och penna om behovet fanns att anteckna 
något utöver det som sades på inspelningen.  
 
Intervjustudien inleddes med en provintervju, dels för att få ett tillfälle att öva vår 
intervjuteknik och dels för att få möjlighet att upptäcka om något behövde ändras i vår 
intervjuguide. Det var nyttigt att genomföra denna provintervju då vi båda upplevde att detta 
var en svår uppgift. Det svåra med att intervjua var att kunna lyssna koncentrerat och ställa de 
rätta följdfrågorna och därför bestämdes i det skedet att båda skulle närvara vid alla våra 
intervjuer. Efter vår provintervju ändrades några av frågorna och det gjordes tillsammans med 
respondenten då hon fick lämna sin åsikt på vår intervjuguide. Detta var till stor hjälp för de 
kommande intervjuerna.  Alla intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor, gällande 
respondentens utbildning, hur många yrkesverksamma år samt vilken ålder det är på barnen 
som respondenten arbetar med just i dagsläget. Efter dessa inledande frågor övergick 
intervjun till att behandla vår forskningsfråga angående populärkulturens betydelse för läs - 
och skrivlärandet i förskolan. Barns intresse och inflytande i förskolan kom även att beröras i 
intervjuerna. Här ställer vi oss frågan till att alla pedagoger i vår undersökning var positivt 
inställda till användandet av populärkultur i förskolan. Kan det vara som Stukát (2005) 
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benämner det, att vi som intervjuare använde oss av tonfall, ordval och ansiktsuttryck och på 
sätt påverkade pedagogerna, medvetet eller omedvetet, och de förstod vilka svar som 
förväntades av dem? I och med detta blir inte svaren riktigt sanna (Stukát, 2005). Men vår 
upplevelse är att vi fick sanningsenliga svar av samtliga pedagoger, men vi var verkligen 
förvånade över det positiva gensvaret (se diskussionsavsnittet). Varje intervju tog cirka trettio 
minuter att genomföra vilket var den tidsåtgång som var beräknad. På basis av de genomförda 
intervjuerna bedömdes att den eventuellt nya information som skulle kunna framkomma 
troligen var för marginell för att motivera ytterligare intervjuer.  
 
Ett val som gjordes var att vara närvarande båda två vid samtliga intervjuer för att kunna turas 
om att leda intervjuerna. Detta för att en utav oss då kunde vara mer fokuserad på själva 
intervjuförfarandet medan den andre kunde vara mer fokuserad på det som sades för att kunna 
upptäcka och ställa följdfrågor. Enligt Stukat (2005)  kan det vara till fördel att vara två vid 
första intervjutillfället för att sedan kunna genomföra intervjuerna individuellt. Ett gemensamt 
beslut som togs var att delta båda två vid samtliga intervjuer för att kunna tillgodogöra oss 
intervjuerna på bästa sätt, då vi anser att två personer tillsammans kan upptäcka mer i en 
intervju än vad en person kan. Detta val gjordes även för att i ett senare skede kunna diskutera 
och analysera intervjuerna tillsammans.  
 
 

4.5 Bearbetning av data  
 
Efter genomförande av samtliga intervjuer påbörjades arbetet med att transkribera det 
insamlade materialet. Under transkriberingen valdes att försöka återge varje intervju så 
ordagrant som möjligt för att inte gå miste om värdefulla intervjusvar till vår studie.  Vi valde 
att ta med respondenternas tankepauser och deras betoningar på vissa ord och för att sedan i 
analyserna av intervjuerna få fram en sådan verklighetstrogen skildring som möjligt. Vissa 
delar i intervjuerna har valts bort då dessa inte ansågs relevanta för vår studie. Som 
intervjuare har vi under intervjuerna bekräftat respondenternas svar med jakande, nekande 
och nickningar och på så sätt fört ett levande samtal. Vi finner att detta inte har betydelse för 
vår studie och därför valde vi att inte ta med våra bekräftande ord och handlingar i 
transkriberingen. Citaten i resultatdelen är utskrivna i talspråk för att få en större förståelse för 
hur respondenten reflekterar över vissa situationer som kan uppstå i förskolan. Ett val som 
även gjordes var att transkribera alla intervjuer tillsammans för att på så sätt kunna återge 
varje intervju på ett sådant trovärdigt sätt som möjligt. 
 

 

4.6 Etiska aspekter 
 
I inledningen av varje intervjutillfälle har respondenterna informerats beträffande 
Vetenskapsrådets (2002) etiska regler. Det vill säga Informationskravet där vi har informerat 
om vårt syfte med vår forskningsfråga. I Samtyckeskravet har respondenterna upplysts om att 
de ställer upp på intervjun frivilligt och kan avbryta när de själva vill om de så skulle önska. I 
och med Konfidentialitetskravet har en försäkran lämnats om att alla uppgifter angående 
personen i fråga kommer att behandlas konfidentiellt samt att ingen obehörig har tillträde till 
dessa personuppgifter. Slutligen har respondenterna delgivits Nyttjandekravet där en 
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försäkran att all information endast kommer att användas i vårt examensarbete. 
Respondenterna har även erbjudits att ta del av vårt examensarbete när det är färdigställt.  
 
 

4.7 Studiens tillförlitlighet 
 
Stukát (2005) anser att i kvalitativa studier kan diskussionen kring undersökningens 
reliabilitet och validitet vara svår men nödvändig. Reliabiliteten står för tillförlitligheten och 
validiteten står för giltigheten i studien. Trost (1997) förklarar att reliabiliteten grundar sig på 
kvantitativa studier där mätningar genomförs. Dessa mätningar som sker vid en viss tidpunkt 
skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. För att kunna tala om en hög reliabilitet krävs 
en standardiserad situation. För att detta skall kunna genomföras behövs ett statiskt 
förhållande, vilket blir ett problem i kvalitativa intervjuer eftersom en människa inte är statisk 
utan hela tiden medverkande och närvarande i en process. Vi har i åtanke att vi kan ha förstått 
och tolkat våra respondenters förklaringar på ett felaktigt sätt. Målsättningen har ändå varit att 
återge respondenternas yttranden på ett riktigt och korrekt sätt då vi upplever att de 
intervjuade pedagogerna har lämnat sanningsenliga svar på våra intervjufrågor.  
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5. Resultat  
 
 
För att läsaren skall kunna få en insyn och förståelse för hur populärkultur kan gestalta sig i 
förskola och skola, kommer samtliga intervjufrågor att redovisas i resultatavsnittet. I vår 
intervjuguide benämndes populärkultur i förskolan med Spiderman och Hello Kitty vilket var 
vår föreställning om vad som betraktades som de viktigaste populärkulturella figurerna för 
barnen i förskolan vid undersökningstillfället. Under våra intervjutillfällen har vi fått ändra 
vår uppfattning angående att Spiderman och Hello Kitty är de mest populära figurerna. Vi har 
fått stifta bekantskap med en mängd olika populärkulturella figurer som har betydelse för 
barnen, då varje förskola verkar ha sin egen kultur i detta med populärkulturella figurer i 
förskolan. Dessa nya bekantskaper för oss kommer att redovisas längre fram i texten. Vidare i 
resultatavsnittet kommer ordet populärkultur att användas som ett benämningsord för dessa 
populärkulturella figurer. Under intervjuerna har många genusaspekter framkommit vilka vi 
valt att inte diskutera då det är ett arbete för sig, vi har därför valt att lägga genus kontra 
populärkultur till vidare forskning (se sidan 31).  
 
 

5.1  Populärkulturens förekomst i förskolan 
 
 
Den genomgående uppfattningen är att populärkultur förekommer i förskolan, förskoleklassen 
och i fritidsverksamheten men den kan te sig på olika vis genom olika figurer beroende på 
vilken kultur det finns just i den verksamheten. Pedagogerna i intervjustudien menar att de 
olika figurerna som barnen samtalar kring, har sett på TV, använder sig av i rollekar, spelar 
spel, ritar målarbilder och skriver små serier om, kan till exempel vara, Spiderman, Ben10, 
Bakugan, Star Wars, Kim Possible, Avatar, Bratz, Harry Potter, Batman och Yu-Gi-Oh. Det 
kan även förekomma att barnen har PetShops, små djur, med sig på förskolan till vilka de 
konstruerar egna hus och gör då det till ett kreativt tillfälle. Hello Kitty är däremot ingenting 
som barn leker. Förutom på ett ställe där Hello Kitty var mer med i lek och lärandesituationer 
än Spiderman, som då var mera synligt på kläder och inte med i barnens aktiviteter. 
 

 
Hello Kitty, det är det ingen som leker, det yttrar sig bara i kläder och grejor. […] Spiderman 
kan det vara, ja det kan de leka men mest springa runt och ropa SPIDERMAN, flyga runt med 
sin mantel och då kan man vara väldigt ung, alltså det kan nästan vara innan de har fyllt tre 
som de springer runt här (Berit). 

 
Anna är av samma uppfattning angående barns användande av populärkultur i förskolan  
 

Det förekommer attiraljer som gör att de ikläder sig rollen, det finns ju sådana där Spiderman 
huvor, sen i Hello Kitty har vi ju flickor som har skärp till exempel och sådan där småsaker 
som de har på sig. […] Hello Kitty tycker jag inte förekommer lika mycket som Spiderman, 
Spiderman är ju mer uttalat en lek (Anna). 
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5.2 Pedagogernas förhållningssätt till populärkultur i förskolan  
 
 
Resultatet av denna undersökning visar att pedagogerna är tillåtande till rollekar och att föra 
samtal med barnen då de får bearbeta sina föreställningar kring de populärkulturella 
figurernas aktiviteter. Anna menar, att då populärkultur förekommer i förskolan är det bara att 
”hänga med” och delta i barnens lekar utifrån barnens föreställningar. Berit anser att så länge 
leken inte urartar eller att det blir en intensiv användning av populärkultur måste barnen få 
leka och på så sätt bearbeta de intryck de får av de populärkulturella figurerna. Helena 
kommenterar: 
 

Det är ju så här, det barnen möter i sin vardag det kommer de att måsta bearbeta på något sätt, 
genom lekar då till exempel vis, det är ju något som de fångats av uppenbarligen, annars skulle 
de ju heller inte leka det, så är det ju bara (Helena). 

 
Detta citat bekräftar det som många av pedagogerna menar, att barnen måste få bearbeta de 
intryck och föreställningar de har angående de populärkulturella figurerna och detta kan då 
med fördel ske i leken och i interaktion med andra barn och vuxna.  
 
Eva är av den uppfattningen att förskolan kan ha mycket att vinna av populärkulturen, men att 
det kan vara svårt att välja ut vad som kan vara av nytta för barnen, hon menar även att 
förskolan ska få vara en fristad, utan TV och de leksakerna. Berit är av samma åsikt att de 
populärkulturella leksakerna får barnen använda sig av hemma, men det gäller i och för sig 
gentemot barnens alla leksaker inte bara de populärkulturella, hon menar att på förskolan 
används förskolans leksaker. David kan uppleva det positivt när barnen sitter tillsammans och 
fyller i målarbilder och ritar egna bilder med de populärkulturella figurerna. Genom att barnen 
sitter bredvid varandra och ritar och skriver små pratbubblor så leker de samtidigt tillsammans 
och det menar David är en ny företeelse som han inte har upplevt förut, vilket ter sig 
gynnsamt för barnen och verksamheten. Han menar vidare att dessa målarbilder kan ibland 
för stunden lugna ”virrkusar” det blir lugnt för de själva och även för de andra barnen. En 
förklaring till varför David kan uppleva det som positivt nu med att barnen leker tillsammans 
medan de ritar, kan vara som Iris förklarade populärkulturen i förskolan. Att nu används 
populärkulturen på ett mer tillåtande sätt och det ligger mindre värdering i populärkultur nu, 
förut kunde den motarbetas på förskolan. Men Iris anser att populärkultur i förskolan är en 
utmaning för pedagogerna. Gun menar, att barnen ibland själva inte har förstått vad en 
superhjälte är och om den är god eller ond, men anser att barnen absolut ska få leka dessa 
lekar, men att man som vuxen måste vara med och titta hur de har fångat och gestaltat dessa 
figurer.  
 
 

5.2.2 Populärkultur i negativa sammanhang på förskolan 
 
 
Resultatet av undersökningen påvisar att 5 av 9 pedagoger någon gång har varit i behov av att 
bryta vid olika tillfällen där populärkulturella figurer har förekommit. Det har kunnat visa sig 
i våldsamma lekar då det har varit fysiskt och då de har gjort varandra illa och det kan även ha 
varit ”slagsmålslekar” och med inslag av karate.  Pedagogerna menar att det är viktigt att 
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förklara varför leken bryts och att prata om det och försöka lösa det tillsammans med en 
vuxen.  
 

Det har ju hänt att man får gå in och det är ju alltså när det blir för våldsamt, för vissa har svårt 
alltså även om det är tecknat, så är det egentligen på riktigt det är ju framförallt de här yngre 
de som går i förskoleklass, de ser då att det är på riktigt och man kan göra en karatespark och 
det gör de ju och råkar träffa mellan benen på någon ibland och då gör det ont, ja så då får vi 
bryta liksom och genom att lugna ner sig eller prata om det eller ja hur man nu löser den 
situationen…(David).   

 
Fredrik är av samma åsikt, att vuxna måste vara närvarande vid barnens bearbetning av lekar 
med populärkulturella inslag och han menar att:  

 
Man får hjälpa de skilja på fantasi och verklighet, vad är det som är riktigt av det där och vad 
är det som inte är riktigt av det där, och det kan vara svårt ibland (Fredrik). 

 
 
Gun menar att det kan bli ”konflikter i huvudet” på barnen när de ser de här tecknade 
halvroliga figurerna mot att i nästa stund se de ”grova, gråa, svarta” filmerna som inte är 
tecknade och det blir då svårt för barnen att förstå dessa figurer. Resultatet påvisar även att de 
4 andra pedagogerna i undersökningen inte har brutit någon gång på grund av lekar med 
populärkulturella inslag. Det kan ha hänt att de har brutit för att det har varit för högljutt eller 
att det har blivit för våldsamt men det behöver inte betyda att populärkulturella lekar har lekts. 
Carola menar att vill de leka dessa lekar med populärkulturella inslag så får de väl det. Medan 
Berit menar att de inte har brutit för att leken har urartat utan: 
 

Mest för att det inte finns utrymme i sådana fall, det är en sådan rörlig lek (Berit).   

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna har olika erfarenheter av att möta barns 
lek med populärkulturella figurer. Ibland har vissa pedagoger i studien varit tvungna att bryta 
för att det har blivit för våldsamt i leken då barnen har gestaltat de populärkulturella figurerna, 
men oftast tillåts barnen att leka dessa lekar.  
 
 

5.4 Hemmets betydelse för populärkulturen 
 
 
Flera av pedagogerna i undersökningen påpekar att barnets hemmiljö har stor betydelse för 
hur populärkulturen visar sig på förskolan. Pedagogerna menar att barnen har ett stort utbud 
av alla dessa tv-kanaler som visar till exempel Spiderman, Ben10, Winxclub och Kim 
Possible etc. Pedagogerna menar vidare att barnen matas med dessa program dygnet runt och 
när de kommer till förskolan måste dessa program bearbetas av barnen. Helena anser att 
samtal tillsammans med barnen angående populärkulturen som de möter i hemmet är viktiga.  
 

Man får ett grepp om vem barnet är, vad den är intresserad av, så att man inte bara har det som 
finns inom förskolans fyra väggar. Utan man kan liksom vidga det lite utanför eller få med, ja 
det som finns hemma, det de har sett och hört (Helena). 

 
Fredrik upplever att det barnen får med sig hemifrån tar de med till förskolan och skolan men 
det kan variera väldigt mycket på olika ställen. Berit antar att det kan bero på vilka intressen 
föräldrarna har. För några år sedan hade Berits avdelning föräldrar med långa arbetstider och 
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hon vet att barnen då spelade mycket Tv-spel som sedan bearbetades och lektes på förskolan. 
Idag upplever Berit att barnen på hennes avdelning inte är lika insatta i populärkulturen och 
det kan ha sin förklaring i att föräldrarna till denna barngrupp är ”väldigt sportig” och har ett 
aktivt friluftsliv.  
 
 

5.5 Att hålla sig á jour med populärkulturen 
 
 
Majoriteten av pedagogerna anser, för att kunna möta barnen i deras populärkulturella 
livsvärldar är det angeläget att hålla sig á jour med utbudet av populärkultur, till exempel det 
som visas på Tv. Fredrik poängterar att det är viktigt för pedagogerna att vara uppdaterade 
över vilka figurer barnen möter och ställa sig frågan, är de lämpliga eller olämpliga för 
barnen? Vidare anser Carola att pedagogerna idag måste ”hänga med” i barnens värld och 
vara på deras nivå. Hon menar vidare att utbudet i dag inte är som det var för fyrtio år sedan. 
För att kunna hålla sig á jour menar Berit, Gun och Iris att pedagogerna måste avsätta tid till 
att titta på de barnprogram som visas på Tv idag. Gun anser att hon är tacksam över att hon 
har en dotter som tittar på de här kanalerna för då får Gun automatiskt insyn i dessa program. 
Berit kan då på motsatt sätt känna en brist i det när hon själv inte har småbarn hemma längre. 
I Iris personalgrupp har de som målsättning att all personal skall vara uppdaterade mot det 
barnen möter på Tv. I och med att hålla sig á jour mot populärkulturen kan pedagogerna möta 
barnen på ett professionellt sätt och för att sedan kanske använda sig av det i en lärande 
situation. 
 
 

5.6 Populärkultur och lärande 
 
Att använda sig av populärkultur i ett lärande kan vara ett hjälpmedel anser flera av de 
intervjuade pedagogerna. Lärande utifrån populärkulturen kan ta sig uttryck i bland annat 
matematik där både Anna och David ger uttryck för att om barnen vill använda sig av 
Spiderman för att räkna och sortera hur många färger det finns på Spiderman så kan de forma 
det till en lärandesituation. Gun reflekterar över att det går att använda sig av Barbapapa för 
att lära barnen olika storleksordningar. Något mer som kommer in lärandet kan vara 
finmotoriken, där barnen får lära sig fylla i målarbilder med de populärkulturella figurerna på 
och för att sedan klippa ut dessa målarbilder.  
 

Men sen är det jättebra motoriskt, vi har ju sett det från början med sexåringarna som jag har 
nu, de kunde ju inte hålla pennan i stort sett, och absolut inte klippa ut de här bilderna, vilket 
de kan ju nu, så det har ju gått jättemycket framåt (David).  

 
I och med detta citat menar David att populärkultur kan bidra till barns finmotoriska lärande. 
Merparten av pedagogerna anser att populärkulturen går att använda sig av i en 
lärandesituation där förhållningssätt gentemot varandra behandlas. Pedagogerna talar om 
”gott och ont” och där fyller populärkulturen sitt syfte anser Iris. Hon menar att det är viktigt 
att få barnens syn på ”gott och ont” och sedan kunna utgå och hjälpa barnen vidare utifrån 
detta. Iris reflekterar även över användandet av populärkultur i samlingen att det kan vara ett 
sätt för att få försynta barn att öppna sig och våga samtala. Populärkulturen kan då bli en 
utgångspunkt till ett samtal med det försynta barnet. På Berits avdelning för några år sedan, 
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hade de en pojkgrupp som personalen inte trodde sig kunna leka. Personalen upplevde att det 
var mest bara vilda aktiviteter eller att barnen inte gjorde någonting. När personalen 
observerade dessa pojkar framträdde en annan bild. Utifrån populärkulturen lekte barnen 
rollekar som visade sig vara väldigt lärorika då barnen fick lära sig följa regler, rangordna, 
turas om och leka tillsammans.  
 
Det är bara en utav pedagogerna, Eva, i intervjustudien som känner visst motstånd till att 
använda sig av populärkultur i ett lärande syfte. Hon menar att det kanske kan bli lite konstlat 
med att till exempel använda sig av Spiderman i matematiken och känner ett visst 
avståndstagande till detta för att det blir ett kommersiellt syfte. Med detta menar hon att 
förskolor bidrar till företagens ekonomiska vinning. Men hon antar att det går att använda sig 
av populärkultur om det finns ett bra utgångsläge. Gun kommenterar: 
 

Vi gör ju så mycket mer än vad vi tänker på, att det där var ju matte och det där var svenska, 
reflekterar man efteråt så inser man vad man har gjort, det gör man ju när man sitter så här. 
Det händer i nuet men absolut går att använda, det de känner igen kan de identifiera (Gun). 

 
Guns reflektion angående lärandesituationer med populärkulturella inslag är att det används 
nog mer än vad pedagogerna är medvetna om. Detta kan gälla i matematik likväl som i läs – 
och skrivlärande.  
 
 

5.7 Att använda sig av populärkultur i läs – och skrivlärande 
 
 
Resultatet av undersökningen angående att använda sig av populärkultur i läs – och 
skrivlärande visar att samtliga av de intervjuade pedagogerna är positivt inställda till detta. 
Både Berit och Gun nämner att när barnen ritar populärkulturella figurer och skapar föremål 
som hör till dessa figurer, vill barnen ha skrivhjälp av de vuxna. Barnen vill att de vuxna först 
skriver till exempel Spiderman för att sedan kunna skriva av det ordet. Berit menar att allt 
eftersom börjar barnen skriva själva och att det visar sig långt ner i åldrarna. Carola påpekar 
att populärkultur kan absolut med fördel användas i läs – och skrivlärande. 
 

Om man har ett barn som har problem med bokstäver säger vi, och så finns det ett 
bokstavsspel med Hello Kitty, och så är de intresserad av Hello Kitty och så lär de sig 
bokstäverna BARA för att det är Hello Kitty, så är ju det JÄTTEBRA liksom, att man kan få 
en inlärning på grund av att de är intresserad av det, tycker jag (Carola).  

 
Att nyttja tillfället till läs – och skrivlärande när barnen använder sig av populärkulturen i 
verksamheten, menar Eva vara ett bra tillfälle, pedagogerna upplever då att barnen finner det 
hela lustfyllt. Men Eva kan även uppleva att det kan kännas oseriöst att använda sig av 
populärkultur i läs – och skrivlärande på grund av det kommersiella syftet. Iris är övertygad 
om att populärkultur kan bidra till att barn lär sig bokstäver och att det går att lära in med lek. 
Till exempel om pedagogerna vill lära ut bokstaven S, är det ett ypperligt tillfälle att då 
använda sig av Spiderman som de flesta av barnen känner igen. Istället för att kanske, på ett 
traditionellt sätt, använda sig av ormen som säger Sssss menar Iris. Helena är av samma åsikt 
att så länge barnen är intresserad av något går det att arbeta lustfyllt med detta. 
 

Det är ju någonting som har fångat dem, och som de är väldigt intresserad av. Alltså kan man 
ju jobba vidare på ett mycket mer lustfyllt sätt tror jag, om man får använda sig av de här 
grejorna, alla gånger. Och sen kan man ju med det här små barnen som kanske inte konkret lär 
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sig läsa och skriva så, men fångas av en textvärld eller vad man ska kalla det. Böcker och 
tidningar, saker som är spännande för dem och liksom komma in i den här världen på ett sätt 
som de tycker är roligt, om man säger så, istället för att trycka på de texter som är tråkiga 
(Helena). 

 
Det pedagogerna menar är att läs – och skrivlärandet på förskolan skall ske på ett lustfyllt sätt 
genom lek och barnens intressen. David och Fredrik som arbetar med barn i förskoleklass, 
fritidsverksamhet och skola menar att det går att använda sig av de populärkulturella figurerna 
i läs – och skrivlärande. Att berätta om och illustrera dessa figurer anser Fredrik kunna vara 
ett tillfälle till inlärning. David har uppfattat att barnen i verksamheten använder sig av de 
populärkulturella figurerna där barnen skriver pratbubblor till dem och även om vissa av 
barnen inte kan skriva så bra så låtsasskriver de i alla fall och det menar David också vara 
viktigt för läs – och skrivlärandet för att sedan kunna behärska skriftspråket. Iris påstår att hon 
är ”insnöad på” Vygotskij och att hans teorier stämmer väl överens med att kunna lära sig av 
populärkulturen i läs – och skrivlärandet. Iris menar, precis som Vygotskij, att barn lär av 
varandra och att de yngre barnen lär av de äldre. Detta anser Iris att det går att få syn på i och 
med dessa lärtillfällen som uppstår tillsammans med populärkulturen.    
  
 

5.8 Att möta bokstäver och ord på förskolan 
 
   
Resultatet av denna undersökning visar att pedagogerna har en medvetenhet i att möta barnen 
i deras intresse för bokstäver. Vilket kan visa sig i att de flesta förskolor har bokstäver 
uppsatta på väggarna. En av förskolorna har sina bokstäver på golvet då de utgör 
samlingscirkeln. I och med att barnen har möjlighet att omges av bokstäver växer ett intresse 
för att skriva. Carola berättar om en flicka som hela tiden använde sig av en bokstavsplansch 
där pedagogerna först fick introducera bokstäverna för henne då hon skulle skriva ordet 
mamma och för att sedan klara av det på egen hand. Gun berättar om att de använder sig av 
språksamlingar och språklekar. 
 

Man får rita ett rim tillexempel, sammansatta ord, motsatsord och lite så. Man sitter inte bara 
och pratar utan gör saker, varje barn får komma till eftertanke. Sen har vi rimmemory, där ser 
vi vilka som har fattat det. Sen kommer det ju överallt, dataspel som främjar det här, de sitter 
två tillsammans och kan hjälpa varandra (Gun).   

 
Här beskriver även Gun att barnen på hennes förskola kan möta läs – och skrivlärande genom 
datorerna som finns i verksamheten och med speciella spel som främjar denna inlärning.  
Helena menar att barns möten med bokstäver inte behöver vara någon planerad aktivitet. Det 
sker ständigt i vardagen då pedagogerna samtalar tillsammans med barnen om bokstäver och 
uppmuntrar dem till att ”lekskriva” vilket kan ske på teckningar och dylikt. Ofta vid frukost 
och mellanmålet vill barnet ha sin första bokstav i sitt namn skrivet på sin smörgås med 
messmör, vilket pedagogerna uppmuntrar, det gör att barnen får ytterligare ett tillfälle till att 
möta bokstäver i sin vardag. Anna är av samma uppfattning som Helena att pedagogerna hela 
tiden arbetar medvetet med språkinlärningen och att det är någonting som finns med i deras 
arbete hela dagarna. Berit förklarar hur hennes avdelning förhåller sig till läs – och 
skrivlärande i förskolan 
 

Vi har ju mycket bokstäver och skyltar och alltså bildspråk eller textspråk om jag säger, till 
namn och saker vi ska göra (Berit). 
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Berit anser att det är viktigt att barnen får vara med när pedagogerna skriver för få bekräftat 
att deras ord betyder någonting och är viktiga. Ett sådant tillfälle kan vara när barngruppen 
tillsammans med de vuxna diskuterar vilka regler och förhållningssätt som skall finnas på 
förskolan. På Iris förskola arbetar de med läs – och skrivlärande till exempel genom att lägga 
ut barnens namn på mattallrikarna och då lär sig barnen att känna igen sitt eget namn med sina 
bokstäver. Iris menar att redan efter en vecka känner treåringen igen sitt namn. Barnen kan 
även börja låtsasskriva och då vet pedagogerna att tiden är inne för att börja arbeta mera 
medvetet med bokstäver. Det kan ske i allt från dukningen till olika teman och de försöker att 
väva in läs – och skrivlärandet i det mesta. Fredrik anser att det är av stor betydelse att arbeta 
medvetet med att visa att text betyder någonting och att på så sätt skapa ett intresse för det 
skrivna ordet. Men det kan te sig olika för olika barn. 
 

Det är första gången jag har varit med om att det är någon som läser vid fyra och ett halvt och 
det är helt fantastiskt hur det har gått till, hur de har lärt sig själva mer eller mindre och sen 
finns det de som är sju åtta år som inte alls är intresserad och inte alls ser något syfte med det 
här och inte vill (Fredrik).  

 
Det kan göra inlärningen komplex och svår menar Fredrik, att försöka möta alla barnen där de 
är i sin utveckling.  
 
 

5.9 Från vilken ålder börjar barnen intressera sig för bokstäver? 
 
 
Pedagogerna i studien menar att barns intresse för bokstäver varierar och att det är individuellt 
när barnen börjar upptäcka att det finns bokstäver i deras omgivning. Barn upptäcker 
bokstäver överallt i sin vardag och det kan vara till exempel deras namn på tallrikar, på deras 
hyllor, i sagoböcker och även i mötet med populärkulturen osv. Anna, Eva, Gun och Helena 
anser att detta kan ske vid tidig ålder. Som Helena påpekar börjar barns intresse för bokstäver 
”från att de är väldigt små” hon menar att det börjar med barnens språk och i samtal med 
människor som finns i barnets närhet. Carola och Iris är av samma åsikt att det kan vara 
väldigt olika när barn börjar intressera sig för bokstäver. Iris menar att när barnen själva 
börjar visa intresse är det ett tillfälle för pedagogerna att uppmuntra barnen till deras möte 
med bokstäver. Berit är tvetydig i sin förklaring då hon nämner att barns intresse för 
bokstäver inte behöver ha någon anknytning till populärkulturen och för att i nästa stund 
hänvisa till populärkulturen: 
 

Börja efter barns intresse, ja jag vet faktiskt inte, här är de ju intresserad alla gånger från när 
de är fyra år av att skriva och sådana saker, och att de är intresserad av det tror jag bara är en 
bisak av det här att det är populärkultur /…/ sen har vi ju de som sitter, som är tre, de sitter och 
gör streck och talar om vad de har skrivit när de ser att här står det tillexempel Ben10, eller 
någonting annat. Så det finns ju där, själva förberedandet i alla fall (Berit). 

 
Fredrik menar att intresset för bokstäver kan vara individuellt beroende på hur pass 
intresserade barn är av olika saker. Vissa barn är helt ointresserade av bokstäver och siffror 
fast de går i första klass medan andra är ”jätteintresserad” redan från att de är 5 år. En del 
femåringar som kan läsa och skriva, har enligt Fredrik, sett ett syfte med det hela. Han menar 
att populärkulturen kan utgöra en ”motivationsfaktor” för barnets möte med läsning och 
skrivning. Att som pedagog kunna spinna vidare på barnets intresse kan då fungera som en 
utgångspunkt till läsning och skrivning i förskola och skola. 
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5.10 Övergripande resultat 
 
 
Populärkultur förekommer ständigt i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. 
Pedagogerna i undersökningen är av samma åsikt när de menar att populärkultur har sina 
rötter i hemmet. Barnen tar med sig populärkulturen till verksamheten och bör få bearbeta 
denna i form av samtal, lekar och i lärandesituationer. Dessa lärandesituationer kan bestå av 
matematik, läs – och skrivlärande och hur barnen skall förhålla sig tillvarandra. Att hålla sig á 
jour med populärkulturen är av stor vikt poängterar pedagogerna för att de skall kunna möta 
barnen i deras populärkulturella intressen. Vidare menar pedagogerna att de är tillåtande till 
populärkultur i verksamheten, men den får inte användas för det kommersiella syftet, där 
förskolorna bidrar till företagens ekonomiska vinster. Den gemensamma uppfattningen bland 
pedagogerna är att det kan vara till stor fördel att kunna utgå från barnens intressen, vare sig 
det är bilar, djur, sport eller populärkultur etc. Utifrån detta kan barnen få tillfällen att möta, 
använda sig av och bevara intresset för det lustfyllda lärandet under deras förskoletid och 
vidare in i skolåren. 
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6. Diskussion 
 
Syftet med det detta examensarbete har varit att få en inblick i hur pedagoger i förskolan 
bemöter populärkulturen, som många barn i dag använder sig av i sin vardag. Syftet har även 
varit att undersöka möjligheterna att kunna använda sig av populärkultur i läs – och 
skrivlärande på förskolan. Ytterligare ett syfte har varit att undersöka hur barnens intresse för 
populärkulturen i förskolan möjliggörs av pedagogerna. I följande kapitel diskuteras 
undersökningens resultat gentemot det teoretiska perspektivet, tidigare forskning samt 
redovisad litteratur. I det inledande avsnittet kommer pedagogers bemötande av populärkultur 
i förskolan att behandlas. Det andra avsnittet belyser populärkulturens betydelse för läs – och 
skrivlärande. Det tredje stycket behandlar i vilken mån barns intressen tas tillvara på och om 
barnen har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan. Avslutningsvis sker didaktiska 
implikationer, förslag till vidare forskning samt slutord.    
  

6.1 Bemötande av populärkultur i förskolan 
 
I inledningen av vårt examensarbete berördes pedagogers ofta negativa inställning till 
populärkultur i förskola och skola (Fast, 2007). Fast menar att det kan uppstå en oro bland 
pedagogerna i förhållandet till populärkulturens medverkan i förskolan och skolan. 
Pedagogerna menar att populärkultur kan bidra till våld, stereotypa framställningar som kan 
vara sexistiska och rasistiska samt för att det kommersiella syftet gagnas (Fast, 2007). Vi var 
av samma uppfattning, att denna motsättning till populärkulturen, skulle genomsyra vår 
undersökning. Vi blev förvånade över det positiva gensvaret till bemötandet och användandet 
av populärkultur i förskolan, som visades i vår undersökning. Vi anser inte att pedagogerna i 
vår undersökning svarade positivt på våra frågor på grund av att våra förväntningar. Kan det 
vara så att populärkulturen har börjat accepterats i förskola och skola på senare år, eller kan 
det vara att barnens egna intressen får ett större utrymme nu än tidigare?  
 
I det sociokulturella perspektivet är det primära att människor lär av varandra i samspel och i 
samtal (Säljö, 2000). Han menar att kunskapsutveckling sker mellan individer i ett samspel 
där miljö och verktyg även har en stor betydelse för kunskapsutvecklingen. I resultatet 
framträder det sociokulturella perspektivet då David nämner att han har upptäckt en ny 
företeelse när barnen sitter tillsammans och ritar och skriver. Barnen kan skriva små 
pratbubblor på teckningarna medan det samtidigt pågår en lek. Vår tolkning är att i denna 
situation sker en kunskapsutveckling där både miljö och verktyg spelar in. Det stämmer väl 
överens med det sociokulturella perspektivet. David menar vidare att om barnen tillåts att ta 
med sig populärkulturen till verksamheten, i det här fallet PetShops, kan kreativa tillfällen äga 
rum i form av att barnen konstruerar egna hus till deras PetShops djur. Med detta menar vi, att 
sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv, så är PetShops djur artefakter och pedagogen blir en 
medierande resurs. Arnérs (2006) resultat i sin studie visar att det barnen önskar få inflytande 
över i förskolan, är oftast enkla kreativa aktiviteter. Att barnen får konstruera hus till deras 
PetShops djur anser vi vara en enkel kreativ aktivitet. 
 
Något som både Fast (2007), Marsh och Thompson (2001) poängterar är att populärkultur 
ofta finns i hemmiljön tillsammans med familjen. Detta menar även pedagogerna i vår 
undersökning då de påpekar att barnens hemmiljö har stor betydelse för hur populärkulturen 
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visar sig på förskolan. Att låta barnen få samtala kring populärkulturen i förskolan och 
bearbeta denna är viktigt, anser Helena i vår studie. Hon menar vidare att i och med att barnen 
tar med sina intressen hemifrån och får tillåtelse till att bearbeta det på olika sätt i förskolan, 
så får pedagogerna en förståelse för ”vem barnet är” och vad barnet är intresserad av. Marsh 
(2000) har i sin studie angående att använda sig av populärkultur i ett lärande syfte, funnit att 
barnen började delge varandra och de vuxna om sina hemförhållanden. Då barnen sällan 
talade om sina hemförhållanden i förskolan var detta positivt. Resultatet som Marsh (2000) 
påvisar i sin studie verkar för oss främmande, både från resultatet från vår egen undersökning 
och av egen erfarenhet. Vi ställer oss frågan om barn har olika förutsättningar att tala om sin 
hemmiljö i förskolan beroende på om man bor i Sverige eller i ett annat land? (se vidare 
forskning). 
 
För att kunna bemöta populärkulturen som barnen tar med sig hemifrån till verksamheten, 
menar pedagogerna i vår undersökning att det är viktigt att hålla sig á jour med utbudet av 
populärkulturen.  Detta påpekar även Persson (2000), för att kunna möta eleverna på bästa sätt 
måste pedagoger och lärare ha kunskap av den populärkultur som finns för närvarande. I vårt 
resultat nämner Carola att utbudet av populärkultur numera inte är detsamma som det var för 
fyrtio år sedan. Vi upplever att pedagogerna i vår studie är väl medvetna om detta och de 
flesta av pedagogerna försöker hålla sig á jour med populärkulturen för att kunna möta barnen 
på ett sådant professionellt sätt som möjligt. En fördel av att veta vilken sorts populärkultur 
barnen använder sig av i lekar är när leken urartar och det kan bli våldsamt och fysiskt. Då 
menar pedagogerna att de kan gå in och bryta leken och förklara varför och för att sedan 
tillsammans med barnen försöka att lösa detta problem. Här menar vi att ifall inte 
pedagogerna har vetskapen om vilken sorts populärkultur barnen för tillfället använder sig av 
i sin vardag, kan inte heller pedagogerna lösa dessa konflikter som uppstår på bästa sätt. 
Ytterligare problem som kan uppstå om inte pedagoger håller sig á jour med populärkulturen 
kan vara, att det uppstår konflikter även mellan barnen och de vuxna då de inte har förståelse 
för barnens livsvärld. Sheridan (2007) menar att i förskolor med ”hög kvalitet” samtalar 
pedagoger med barnen och löser konflikterna tillsammans med dem. I förskolor med ”låg 
kvalitet” upplevde personalen att barngrupperna var så stora att detta var ett hinder till att 
samtala med barnen. Vi menar att förskolorna i vår undersökning också har stora barngrupper, 
men pedagogerna uttrycker inte detta som ett hinder för att samtala och lösa konflikter 
tillsammans med barnen som rör populärkulturen. Vi upplever att pedagogerna är medvetna i 
sina pedagogiska samtal med barnen när det gäller att lösa konflikter som har uppstått i och 
med populärkulturella lekar. Enligt Sheridan (2007) skulle detta kunna betyda att förskolorna 
i vår undersökning håller ”hög kvalitet”.   
 

6.2 Populärkulturens betydelse för läs – och skrivlärande  
 
I den tidigare forskningen menar Fast (2007) att barn möter populärkultur dagligen, hemma 
och vid andra tillfällen tillsammans med sin familj, men att barnen sedan på förskolan, i 
förskoleklass och skola inte får möjlighet att använda sig av dessa erfarenheter i sitt läs – och 
skrivlärande. Marsh och Thompson (2001) är av samma åsikt, att populärkulturen som finns i 
barnens hem samt i samhället bör få tillfällen att möta förskola och skola. Resultatet i vår 
undersökning visar tvärtom att pedagogerna är positivt inställda till att använda sig av 
populärkulturen i läs – och skrivlärande i fall tillfälle uppstår. Men vi kan inte med säkerhet 
säga att pedagogerna skulle göra det till en lärandesituation då ingen av pedagogerna just i 
dagsläget använder sig av populärkulturen i läs – och skrivlärande. Sedan kan vi reflektera 
över det som Fast (2007), Marsh och Thompson (2001) menar, att barnen inte får möjlighet 
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att möta populärkultur i förskola och skola. Har det under dessa år skett en förändring över 
bemötandet av populärkulturen i lärandesituationer? Kan det bero på att det finns en större 
acceptans till populärkultur i dagsläget och kan det i sin tur bero på att utbudet av 
populärkultur idag är enormt? Några av pedagogerna i undersökning påpekade att i dag visas 
”barnprogram” på Tv dygnet runt, förr var det en timme om dagen. Var drar vi gränsen för 
detta enorma utbud av populärkultur? Antingen får vuxna i barns närhet så lov att ”hänga 
med” och ta tillvara på dessa tillfällen på bästa sätt eller så får vuxna försöka motarbeta 
populärkulturen. Och vad leder det till i så fall? Förmodligen konflikter då populärkultur i 
dagsläget är av stor betydelse för barnen. Vi har en föreställning av, att om barnen tillåts att 
använda sig av och samtala mycket kring deras populärkulturella figurer i förskolan, 
tillsammans med andra barn och vuxna som tar dem på allvar, så kan detta med populärkultur 
avdramatiseras på ett positivt sätt. 
 
Hur kan pedagogerna tänkas gå tillväga med att använda sig av populärkultur i läs – och 
skrivlärande? Ett sätt kan vara, menar Berit att barnen kanske vill skriva ordet Spiderman och 
då vill barnen att pedagogen först skriver Spiderman, för att sedan själva kunna skriva av 
ordet förklarar Berit. Säljö (2005) menar att barn behöver stöd av en vuxen för att lära sig läsa 
och skriva, och han menar då att den vuxne då blir en medierande resurs, vilket vi anser att 
Berit är i den ovannämnda situationen. Dahlgren och Olsson (2007) påpekar att då barnen 
visar nyfikenhet för skriftspråket måste den vuxne vara lyhörd och ta sitt ansvar för den 
lärandesituation som uppstår. I vår undersökning menar Iris att när barnen själva börjar visa 
intresse är det ett gyllene tillfälle för pedagogerna att uppmuntra barnen till deras möte med 
bokstäver. Iris reflektioner angående barns möte med bokstäver stämmer väl överens med 
Dahlgren och Olssons (2007) åsikt att utgångspunkten för barns läs – och skrivlärande bör 
vara barnens egna erfarenheter och behov. Vidare menar författarna att detta bör ske i 
vardagsnära och naturliga sammanhang för barnen. Vardagsnära och naturliga sammanhang 
för barn i dagens samhälle menar vi kan ha anknytning till populärkulturen. Men tas verkligen 
detta med populärkultur tillvara på i lärandesituationer av vuxna? Upplever barnen att de har 
möjlighet att använda sig av populärkultur i till exempel läs – och skrivlärande? Vår 
uppfattning är att detta inte sker i den utsträckning det borde kunna göra. Här vill vi hänvisa 
till Skolverkets förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2009) för förskolan där det står ”Många barn har idag erfarenhet 
av digitala medier och spel av olika slag som bygger på rörliga eller stillastående bilder, 
tecken och ikoner” (s.14). Detta tolkar vi som populärkultur. Vidare i förslaget skrivs att ”I 
förskolan ska de ges möjlighet att utforska och utveckla sitt intresse för dessa medier och även 
få tillfälle att i samspel med andra barn och vuxna tolka de budskap de möter” (s.14). Därför 
anser vi att populärkultur kan bidra till barns läs – och skrivlärande samt att förskolan har ett 
uppdrag i detta i och med förslaget till den nya läroplanen. Vi anser att det ligger ett stort 
ansvar på pedagogerna i förskolan att försöka ta tillvara på barnens intressen för 
populärkulturen för att sedan kunna använda sig av den i till exempel lärandesituationer.  
 
Edfeldt (2007) anser att om barn skall känna sig motiverade för att börja läsa så bör texterna 
kännas betydelsefulla för barnen. I vår undersökning menar Fredrik att populärkulturen kan 
utgöra en ”motivationsfaktor” för barns intresse för att börja läsa och skriva. Helena är av den 
åsikten att det går att arbeta lustfyllt med något så länge barnen är intresserade. Hon menar 
vidare, att får barnen använda sig av tidningar och böcker som de upplever spännande och 
roliga så kanske barnen automatiskt börjar intressera sig för läsning och skrivning. Detta 
menar även Edfeldt (2007) att barnen behöver texter som motiverar dem till läsning och 
skrivning. Enligt Fredrik och Helena i vår undersökning, skulle det då kunna vara 
populärkultur. Då ställer vi oss frågan till varför det oftast inte finns populärkulturell litteratur 
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ute i verksamheterna?  Upplevs det så som Eva nämner i vår undersökning, att det kan 
uppfattas som oseriöst att använda sig av populärkulturen i en lärandesituation, på grund av 
det kommersiella syftet där företagen gynnas av förskolornas inköp av populärkulturellt 
material. Detta påpekar även Fast (2007) i sin studie att pedagogerna kände motstånd till 
populärkulturen på grund av det kommersiella syftet. Eller kan det vara så att det ändå inte är 
riktigt accepterat än med populärkultur i förskola och skola? Arnér (2006) har i sin studie 
kommit fram till i fall barnen tar initiativ till något som stör rådande ordning så skapas en oro 
hos pedagogerna hur detta skall bemötas. Författaren menar, precis som vi, att det kan vara 
svårt att bryta traditioner och gamla mönster som är väl förankrade i förskolans kultur. Vi 
menar även att det kan finnas outtalade och osynliga regler i verksamheterna som gör att 
populärkulturen inte får sitt rätta fäste. Vi är av samma åsikt som Willet (2005) att om barn 
skall bli självsäkra skivare och kunna tänka kritiskt gentemot den litteratur barnen möter så 
måste lärare, föräldrar och beslutsfattare få en förståelse för hur barnen använder 
populärkultur i sitt lärande.  
 
I lärtillfällen som uppstår tillsammans med populärkulturen i till exempel läs – och 
skrivlärande menar Iris att barnen lär av varandra och att de yngre lär av de äldre. Detta 
stämmer väl överens med Vygotskijs proximala utvecklingszon. Detta beskriver även Gun, att 
barnen lär av varandra när de sitter tillsammans och spelar dataspel. Frykholm (2007) menar 
att dataspel, filmer och tv-program och populärkulturella händelser, är av lika stor vikt som 
den klassiska litteraturen eftersom populärkultur har en viktig koppling till barns vardag. Vi 
anser att barn skapar sig en egen kultur i och med populärkulturen, där barn tillsammans kan 
lära av varandra oavsett ålder och barnen omfattas då av det sociokulturella perspektivet. Det 
sker då en kunskapsutveckling, precis som Säljö (2000) hävdar. Vi ställer oss frågan om det 
kan vara så, att i fall barnen inte tillåts att använda sig av populärkulturen i en lärande 
situation har då de vuxna hämmat barnens kunskapsutveckling? Vår uppfattning är att 
pedagogerna i undersökningen strävar efter att låta barnen utveckla sin kunskap på bästa sätt. 
   

6.3 Barns intressen, delaktighet och inflytande i förskolan 
 
Vår tolkning av de resultat som framkommit är att barnen har tillåtelse att utöva sina intressen 
i förskolan. Genom att barnen tillåts leka och bearbeta den populärkultur de möter får barnen 
möjlighet att vara delaktiga i sin utformning av vardagen på förskolan. Pedagogerna i vår 
studie är inte främmande för att nyttja populärkulturen i en lärandesituation. Men vi upplever 
att det sker när det kommer självmant från barnen och det vill säga, när barnen visar intresse 
för att till exempel skriva Spiderman eller konstruera hus till sina PetShops djur. Vår 
uppfattning är att det inte är pedagogerna som tar initiativ till att använda sig av populärkultur 
i vare sig lek eller i lärandesituationer. Utan det kommer helt och hållet från barnen själva. 
Arnér (2006) menar att om barnen blir bemötta med respekt och finner att pedagogerna tar 
tillvara på deras intressen, kan barnen lära sig förstå vad demokrati är. Förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2006) påvisar att barn i förskolan skall lära sig förstå vad 
demokrati är och Barnkonventionen (Lärarförbundet, 2005) menar att barn har rätt att uttrycka 
sin åsikt i ett betydande sammanhang för dem och samt att vara delaktiga i sitt eget lärande. 
Vi upplever att pedagogerna i vår undersökning tillåter barnen att känna sig delaktiga och får 
utöva inflytande, i viss mån, över sin vardag. På så sätt involveras barnen i förståelse för vad 
demokrati innebär. Vår tolkning är att demokrati i förskolan är något som sker dagligen i alla 
situationer, men ofta anser vi, att det sker på ett invant och osynligt tillvägagångssätt. Vår 
önskan är att demokrati i förskolan borde synliggöras på ett tydligare vis för att barnen skall 
få en större förståelse för vad demokrati innebär. Kan det vara så att det går att dra nytta av 
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populärkulturen i demokratin i förskolan?  Vi menar att populärkultur är något som alla barn 
känner till på något vis, oavsett vilken bakgrund barnen har. Här anser vi, precis som Iris i vår 
undersökning, att pedagogerna har en stor utmaning i och med populärkulturen. Men att 
populärkulturen även kan ses som en utgångspunkt i till exempel lärandesituationer och till 
demokratiska processer.  
 
 

6.4 Didaktiska implikationer 
 
Förhoppningen med detta examensarbete är att visa att möjligheter finns att använda sig av 
populärkultur i läs – och skrivlärande på förskolan i fall tillfälle uppstår. I inledningen av 
detta examensarbete beskrivs förslaget till förtydliganden i läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2009) där betoningen ligger på att främja barns läs – och 
skrivutveckling i förskolan. Främjandet skall bland annat kunna ske genom att utgå från barns 
intressen och egna erfarenheter. I vår undersökning har det framkommit att barn ofta använder 
sig av populärkultur i förskolan, både i lek och i lärande. Här ser vi stora möjligheter för 
pedagogerna att kunna nyttja barnens intressen för populärkulturen i till exempel läs – och 
skrivlärande. Men för att detta skall kunna ske på ett professionellt och pedagogiskt 
tillvägagångssätt bör pedagoger inom förskolan få möjlighet till att hålla sig á jour med 
populärkulturen. Pedagogerna i vår undersökning anser att det är betydelsefullt att kunna hålla 
sig uppdaterad med populärkulturen för att sedan kunna möta barnen på ett professionellt sätt. 
Att hålla sig á jour är något som pedagogerna gör på fritiden, vår önskan är att pedagoger 
borde få avsätta arbetstid till att hålla sig uppdaterad med populärkulturen då den har ett stort 
inflytande i barns vardag på förskolan. Men vi inser problemet med att få till denna tid, då det 
i dagens läge knappt finns tid till egen planering. Det många av pedagogerna i vår 
undersökning påpekar och som även visas i litteraturgenomgången, är att barn i förskoleåldern 
är nyfikna och finner lärandet lustfyllt. För att ta tillvara på barnens lustfyllda lärande och inte 
hämma detta i förskolan, bör pedagogerna ha de rätta ”verktygen” och ett öppet sinne för att 
kunna möta barnen i deras populärkulturella livsvärldar, menar vi. Möjligen behövs inte, som 
Cunningham, Zibulsky och Callahan (2009) menar, professionella utvecklingsprogram för att 
stärka förskollärare i deras profession i läs – och skrivlärande för barn i förskolan. Vi menar 
att det eventuellt räcker med att ta tillvara på det lustfyllda lärtillfället som uppstår och utifrån 
detta göra det till en lärandesituation, i till exempel läs – och skrivlärande med 
populärkulturen.  
 

6.5 Vidare forskning och slutord 
 
Under tiden vi har arbetat med detta examensarbete har olika funderingar och reflektioner 
uppkommit allt eftersom, både i litteraturgenomgången och i intervjuerna med pedagogerna. I 
den tidigare forskningen har det ofta förekommit att studierna om barns användande av 
populärkultur i förskola och i skolans tidigare år, har samband med barnens olika hemmiljöer. 
Vi har valt att i vårt examensarbete, inte belysa barns olika förutsättningar på grund av olika 
klasstillhörighet. Men vi finner detta intressant, har barn olika förutsättningar att få använda 
sig av populärkultur i en lärandesituation beroende på vilken samhällsklass de tillhör i 
Sverige? Något som förvånade oss, var att i den utländska forskningen, nämnde pedagogerna 
ofta att barnen i och med populärkulturen började tala om sina hemförhållanden, vilket barnen 
inte tidigare hade gjort på förskolan. Här menar vi att det borde vara möjligt att forska i hur 
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utländska och svenska förskolor förhåller sig till varandra, i och med att låta barnen få tala om 
sina hemförhållanden. Det som har genomsyrat examensarbetet i högsta grad är 
genusperspektivet. Detta har varit återkommande både i litteraturen och i intervjuerna. Vi 
anser att populärkultur och genus definitivt hör samman, men det hade blivit övermäktigt att 
blanda in genusperspektivet i vår studie. Men vi ser gärna att någon tar sig an populärkulturen 
kontra genusperspektivet i vidare forskning.  
 
 
Vi vill avsluta vårt examensarbete med några tänkvärda ord, som vi anser att alla som på 
något vis arbetar med barn, borde bära med sig i alla vardagliga situationer som kan uppstå. 
Dessa situationer kan bestå av att barn till exempel vill använda sig av populärkulturen i ett 
lärandetillfälle eller att barnens intressen tas på allvar och att de får känna sig delaktiga i sin 
vardag. Elfstrand (2006) menar att barn är experter i sin egen värld och för att överbygga 
glappet mellan barn och vuxna kan vi se till det som binder oss samman, att vuxna har också 
varit barn och det utgör att barn och vuxna har gemensamma erfarenheter.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide till pedagogerna 
 

 
• Vad har du för utbildning? 

 
• Vilket år tog du examen? 

 
• Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med just nu? 

 
 

 
• Har du uppmärksammat att barnen pratar om, eller leker lekar där till exempel 

Spiderman och Hello Kitty förekommer? På vilket sätt och hur då? 
 

• Vad anser du om barnens användande av populärkultur i förskolan och i det här fallet 
syftar vi då på Spiderman och Hello Kitty?  Hur kommer det sig? Vad grundar du det 
på? 

 
 
• Tar ni tillvara på barnens intresse för Spiderman och Hello Kitty? 

Hur då och på vilket sätt? Berätta hur ni gör vid ett sådant tillfälle?  
  

 
• Har det hänt att ni har brutit någon gång när barnen har använt sig av Spiderman el 

Hello Kitty, i så fall hur kom det sig? I vilka lekar? 
 

 
• Om barnen själva skulle vilja använda sig av Spiderman och Hello Kitty i en lärande 

situation, hur skulle du ställa dig till det?  Kan du ge några exempel på lärande 
situationer där dessa figurer skulle kunna förekomma? 

 
 

• Skulle Spiderman och Hello Kitty gå att använda sig av i till exempel läs – och 
skrivlärande på förskolan? I så fall på vilket sätt? Ge exempel.  

 
 

• Om du tror att det går att använda sig av populärkultur i läs- och skrivlärande, från 
vilken ålder skulle man då kunna börja med det? 

 
 

• Arbetar ni med någon form av läs- och skrivlärande på förskolan? På vilket sätt? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till pedagogerna 

Xxxx den 4 mars 2010 
Bästa förskolepedagog! 
 
Vi läser nu sista terminen på lärarutbildningen till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Vi 
undrar om du vill delta i denna studie som kommer att ligga till grund för vårt examensarbete? 
 
Syftet med denna intervjustudie är att försöka få en förståelse angående pedagogers 
uppfattning om populärkulturens betydelse för läs- och skrivinlärning i förskolan. Med 
populärkultur i förskolan menar vi till exempel Spiderman och Hello Kitty.  
  
Intervjuerna kommer att genomföras under v11 och beräknas ta ca 30 minuter. Vi tänker 
använda oss av ljudupptagning och endast vi kommer att lyssna på det inspelade materialet.  
När examensarbetet är avslutat kommer ljudfilerna lämnas till Högskolan i Gävle för 
arkivering enligt arkiveringslagen (1990: 782, § 3 och § 10).  
  
Resultatet av denna studie kommer att redovisas som ett examensarbete vid lärarutbildningen 
vid högskolan i Gävle, vilket även betyder att detta är en offentlig handling. Vi kommer 
därför att redovisa intervjusvaren anonymt så att de inte kan kopplas till dig personligen eller 
till din arbetsplats. 
 
Vi skulle uppskatta din medverkan i denna intervjustudie och när examensarbetet är 
färdigställt skickar vi gärna ett exemplar till dig om du så önskar. 
Önskar du ytterligare information eller har du frågor angående arbetet är du välkommen att 
kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ann-Charlotte Lindgren   Malin Fagerström 
Tel: xxxxxxxxxx   Tel: xxxxxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxxxxxx                        E-post: xxxxxxxxxxxxxx  
  
Handledare: Anneli Frelin 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: xxxxxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxxxxxx   
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