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Sammanfattning 

I dagens samhälles rika informationsflöde färgas barns intressen och kunskaper av det 

massiva populärkulturella utbud som råder, där de möter karaktärer i en mängd resurser så 

som tv-spel, filmer, leksaker och kläder. Då dessa populärkulturella karaktärer är så frekvent 

närvarande i barns liv används de flitigt i lek och i samtal med andra barn. Kunskapen barn 

besitter om dessa karaktärer och det som omger dem är stor och de populärkulturella 

resurserna blir på grund av detta en bidragande del av det som formar barns gemensamma 

kultur.  Den kunskap barn äger om populärkulturella karaktärer och resurser borde i större 

utsträckning tas tillvara på i vår förskola, då dessa kunskaper ger oändliga möjligheter till 

lärande och meningskapande. Vi frågar oss därför i denna studie vilken plats barns 

populärkulturella intressen har i förskolan, hur deras kunskaper kan visa sig samt vilka 

fördelar det finns med att använda populärkulturen som en resurs för lärande.  

Den teori som genomsyrar studien är socialsemiotikens multimodala perspektiv som ser alla 

resurser till meningskapande som lärande och betydelsefulla för de som innefattas i det 

rådande sammanhanget. Vilket passar samman med de kunskaper och det meningsskapande 

populärkulturen möjliggör.  

Vi har i studien använt oss av två former av metod: kvalitativa barnintervjuer och 

observationer. Detta för att i vår studie uppnå ett mer trovärdig material då dessa två 

metodformer ger olika perspektiv på våra frågeställningar.  

Slutsatsen i arbetet är att användande av populärkultur som en resurs för lärande har en stor 

potential då det ses som både intressant och meningsfullt för barnen. Studien visar även att det 

förekom aktiviteter med anknytning till populärkultur i förskolan, men att dessa aktiviteter 

mestadels initierades av barnen och ej hade någon plats i den planerade pedagogiska 

verksamheten.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning till problemområde  

Inom den svenska förskoletraditionen råder en kultur med en lång tradition av material, lekar 

och aktiviteter som inte har förändrats mycket under åren. Hur stämmer denna tradition 

överens med den verklighet och kultur barnen befinner sig i?   

Idag möts barn av ett rikt informationsflöde från samhället, och detta färgar deras intressen 

och kunskaper. För många kan dessa verka mycket otillgängliga då vetandet om barns 

intressevärld ofta är liten. Att engagera sig för de populärkulturella tv-program barnen tittar 

på, spel de spelar, och leksaker de leker med är inte intressant för vuxenvärlden då de ofta inte 

ses som meningsfulla för barnens lärande och utveckling. Många leksaker idag har flera 

dimensioner, och de visar sig bland annat genom att karaktärer återkommer i flera 

populärkulturella resurser såsom tv-spel, filmer, fysiska leksaker och kläder. Dessa karaktärer 

blir genom detta en stor del av barnens liv och används flitigt i olika leksituationer där barnen 

genom karaktärerna bearbetar och utmanar sin omvärld. Barnens egen kultur består och 

formas med andra ord till stor del av dessa populärkulturella medel, och de borde därför 

uppmärksammas och tillvaratas i större utsträckning för att synliggöra barnens kompetens 

inom området, och se möjligheterna med dessa medel.  

I förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2006) förklaras det att verksamheten ”skall utgå 

ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (s. 8-9) vilket visar på att man inom 

verksamheten har skyldighet att synliggöra och bekräfta barnens egen kultur. Genom att ta 

tillvara på barnens intresseområden i förskolan, tror vi man kan skapa många tillfällen till 

produktiva och lekfulla lärandesituationer i för barnen meningsfulla sammanhang. Att dessa 

tillfällen inte nyttjas i verksamheten tror vi beror på pedagogernas okunskap och rädsla inför 

de populärkulturella fenomen barnen intresserar sig för. Men som vi ser det behöver inte 

pedagogerna ha den djupaste kunskapen. I många situationer kan ett meningsfullt lärande 

uppstå när pedagogerna backar från sin ledarroll och istället får ta del av de kunskaper barnen 

redan besitter.  
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 1.2 Bakgrund 

1.2.1 Vad är populärkultur? 

Populärkultur kan beskrivas som en vardagskultur som visar sig genom ett nätverk av 

leksaker, litteratur, musik, filmer, media etcetera som speglar det som är populärt i tiden i ett 

föränderligt samhälle. Med andra ord är populärkultur ett föränderligt begrepp som aldrig kan 

beskrivas som en konkret företeelse. Diskussioner om denna definition har pågått under 

många år och det har förts en livlig debatt om detta ämne (Fast, 2007). Att det är ett begrepp 

som väcker känslor, inte minst inom skolan och forskningsvärlden, råder det inga tvivel om. 

Enligt Bennett (1998) har populärkulturen av forskare oftast setts som något som borde 

motarbetas, då den ses som ”estetiskt smaklös”. Det har även setts som ett ämne som inte 

borde studeras då fenomenet populärkultur alltid är kortlivat och ombytligt. Ganetz (2000) 

menar att den forskning som sker inom det populärkulturella fältet i många fall endast utgett 

de fördomar som finns om ämnet, detta beror på att majoriteten av den forsknings som 

bedrivits utgått från förutsägbara uppfattningar om populärkultur.                            

Persson (2000) menar att populärkultur signalerar positiva och negativa egenskaper och 

kvaliteter beroende på både sammanhang och vilken person som använder det. Han beskriver 

det som en kultur som är producerad för en större massa, en kultur ämnad för fler än bara 

eliten. Och när populärkulturen beskrivs undgår den inte att jämföras med elitens högkultur, 

”finkultur”. De ställs i motsats till varandra med resultatet att populärkulturen ses som mindre 

värd, underställd högkulturen (Ganetz, 2002). 

I och med att populärkulturen är föränderlig, innebär detta också att det som var populärkultur 

igår kan vara högkultur idag. Persson (2002) använder Shakespeare som exempel. Den enligt 

honom i det närmaste stereotypa symbolen för högkultur idag sågs under 1800-talets första 

hälft som populärkultur. 

1.2.2 Barn och populärkultur 

Persson (2000) ser det som att populärkulturen är en självklar del av barnens vardag och 

därför spelar den en direkt och viktig roll i deras liv. Fast (2007) visar också på detta då hon 

beskriver hur leksaker alltid haft en konstant god betydelse för barn. Men hon menar att en 

leksak i sig inte behöver vara populärkultur. Det är snarare sammanhanget mellan leksaken, 

dataspel, serier och till exempel filmer som skapar populärkulturbegreppet. Fast förklarar 
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vidare att en grund till barns intresse och engagemang för populärkulturen är att den är 

förenad med en stor glädje och fascination.  

1.2.3 Barns kultur – Barnkultur 

Fast (2007) refererar till Sparrman (2002) som belyser de skillnader som finns mellan 

begreppen barnkultur och barns kultur. Det senare beskriver hon som en kultur skapad av 

barn, mellan barn och mellan barn och artefakter, medan barnkultur beskrivs som en kultur 

skapad av vuxna för barn. Halldén (2003) menar att det är vem som skapar kulturen som 

avgör vems kultur det är. Är det barnen själva som skapat den, eller är det någon som är 

ombud för barnen, exempelvis en vuxen? När ett ombud skapar en kultur tänkt för barn är det 

omöjligt för denne att inta ett barns perspektiv. Qvarsell (2003) påpekar att begreppet 

barnkultur färgas av vuxnas värderingar, normer och föreställningar om vad barndom är och 

bör vara. Kulturrådet (2010) preciserar barns kultur som barnens egna uttryck, eller den 

atmosfär barn skapar tillsammans och omger sig med.  Detta håller Statens skolverk (1998) 

med om. De formulerar sig som att barns kultur präglas och skapas av det barnen själv gör, i 

egen lek, samtal eller i andra uttryck där den vuxne enbart deltar i liten utsträckning eller inte 

alls. Barnens kultur innehar, som en konsekvens av detta, för vuxna dolda budskap och 

betydelser.  Vidare beskriver Statens skolverk att ett av de primära syftena med barns kultur 

är att skapa en egen vuxenfri zon.  

1.2.4 Populärkultur och skolans värld  

Persson (2000) beskriver hur den svenska skolan i ett historiskt perspektiv sett som sin roll att 

motverka populärkulturen och de intalade lockelser och det inflytande den kan utsätta barn 

och ungdomar för.  Skolkommittén (1997) styrker detta då de skriver att det finns tendenser 

både inom vuxen - och skolvärlden att se det som skolans uppgift att motsätta sig 

populärkulturen. Persson (2000) anser att seglivade föreställningar om populärkulturen råder i 

skolans värld och pekar på att skolan och dess lärare behöver kunskap om denna kultur, och 

ett nytt förhållningssätt till den, särskilt med tanke på att populärkulturen hos många unga 

börjar framstå som den enda kulturen. Han påpekar dock att detta inte betyder att skolan ska 

överge högkulturen som traditionellt sett varit skolans enda kultur. Skolan bör skapa en 

kontakt mellan dessa två kulturer, det gamla och det nya.  

Andersson, Persson och Thavenius (1999) menar att bland annat medieexplosionen som skett 

under senare tid medfört en stor kulturell förändring och detta bör få stora konsekvenser även 
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för skolan. Med denna nya teknik kan inte skolan längre göra anspråk på kunskapsmonopolet 

i samhället på samma sätt som tidigare. De andra utvecklingarna som skett i samhället och 

den mediala världen har inte bara förändrat kulturen, utan också synen på den (Street, 2004). 

Denna nya syn av vad som kan räknas som kultur och kunskap måste skolan ta hänsyn till. 

Skolkommittén (1997) beskriver att det finns en särskild barn - och ungdomskultur som är en 

stor del av barn och ungdomars liv. Denna kultur spelar en stor roll för deras utveckling och 

identitet. Istället för att motverka populärkulturen anser de att det är viktigare att se den som 

en berikande del i ungas liv. Det är viktigt att skolan knyter an till den verklighet eleverna 

befinner sig i och de bör arbeta med att öka populärkulturens användbarhet hos barn och 

ungdomar.    

Fast har i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva (2007) kartlagt i vilken grad barnens 

populärkulturella intressen och kunskaper tilläts få ha en del i de förskoleverksamheter hon 

använt i sin forskning. Det visade sig att majoriteten av förskolorna stängde ut de 

populärkulturella erfarenheterna barnen bar med sig. Enbart en förskola tillät barn att ta med 

sig populärkulturella leksaker vid somliga tillfällen, något som resulterade i ett gott och 

intressant samspel mellan barn och pedagog. Att populärkulturella medel tilläts betydde inte 

att det var det enda som upptog förskoleverksamheten. Istället flätades den samman med den 

övriga verksamheten. Fast (2007) beskriver vidare att en rädsla för att den populärkulturella 

världen skulle ta över verksamheten fanns hos pedagogerna på de övriga förskolorna.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie var att genom observationer och kvalitativa intervjuer med barn på 

två förskolor undersöka hur barnens populärkulturella kunskaper och intressen används i 

förskolan. De kunskaper barn förvärvar i vårt populärkulturella samhälle har en stor inverkan 

på deras liv, och borde därför vara en central del av den pedagogiska verksamhet de vistas i 

nästintill dagligen. Ett antagande är att barnens kunskaper och kompetenser inom detta 

område är en rik källa till dolda resurser som inom förskolan borde tas tillvara på då vi tror att 

de skulle vara fördelaktiga för både barnen och verksamheten. 

Frågeställningar 

– Har barnens populärkulturella intressen någon plats i förskolan?  

– Hur visar sig barnens kunskaper och intressen för populärkultur i förskolan?  

– Vilka fördelar finns med att använda populärkultur som resurs för lärande?  
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2. Teori  

I denna del presenteras det perspektiv vi antagit i vår studie. Här förklaras även tre centrala 

begrepp som visar de samband som finns mellan några av de begrepp som beskrivs i denna 

del.  

2.1 Kommunikation genom multimodala teckensystem  

Vi har tidigare argumenterat för att man inom förskolan kan dra nytta av barnens egna 

intresseområden och kunskaper för att skapa en meningsfull lärandemiljö. För att stödja detta 

tankesätt har vi intagit ett perspektiv som ser alla resurser till meningskapande som lärande 

och betydelsefulla för de som innefattas i det rådande sammanhanget. 

Socialsemiotikens multimodala perspektiv förklarar hur användandet av olika uttrycksformer 

ger mening då de besitter olika kvalitéer. Dessa uttrycksformer kallas i den svenska 

vidareutvecklingen för teckensystem (eng. modes). Selander och Rostvall (2008) beskriver 

dessa teckensystem som de resurser vi använder för att kommunicera. Vidare beskriver de att 

vi utan dessa teckensystem inte kan förmedla vår kunskap, då tecknen är det som förbinder 

individen med den kultur han/hon befinner sig i. Exempel på dessa teckensystem kan vara tal, 

skrift, rörelser, bilder, musik, och liknande resurser som finns till förfogande för att 

kommunicera. Jewitt och Kress (2003) beskriver hur dessa teckensystem är produkter av den 

kultur som skapat dem, samt att de ändras i takt med samhällets utveckling. Att inneha 

resurser för att kommunicera bygger alltså enligt denna teori inte enbart på att behärska och 

använda det talade eller skrivna språket, utan att kommunikation kan förmedlas med alla de 

resurser som finns tillgängliga för individen i det sammanhang som råder. Jewitt och Kress 

(2003) visar detta då de beskriver hur man genom det multimodala perspektivet ser alla 

former av teckensystem tillgängliga som väsentliga för kommunikation och 

meningsskapande. Lindstrand (2008a) beskriver hur användning av det multimodala 

perspektivet ger möjligheter till att se och visa de små detaljer som är betydelsefulla för 

meningsskapande. 

Då grunden för lärande i den multimodala teorin bygger på olika former av kommunikation 

som framförs genom olika teckensystem, blir just kommunikationen väsentlig i de faktiska 

lärandesituationerna. I alla situationer för lärande eller meningskapande finns olika former av 

kommunikation, därför finns också möjligheter till att variera de teckensystem vi väljer att 
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använda för att kommunicera. Selander och Rostvall (2008) beskriver hur det är just detta 

utbud av olika teckensystem som gör inlärningen multimodal, att meningsskapande kan ske 

med hjälp av många samtidigt pågående teckensystem. Valet av teckensystem menar Selander 

och Rostvall (2008) påverkar lärandet då det sätt vi representerar ett kunskapsområde har 

betydelse för vilken typ av kunskap som kommer att förmedlas. Exempelvis kan kunskaperna 

om geometriska former bli olika beroende på hur pedagogen i förskolan formar lärandet och 

väljer att låta barnen uttrycka kunskapsområdet. Lärandet och kunskapen kommer att få olika 

innehåll beroende på om barnen får se cirklar, rita dem, eller gestalta dem med kroppen.  

2.2 Multimodalitet som resurs för lärande 

Lärande utifrån den socialsemiotiska teorin ses inte som en biologisk individuell utveckling, 

utan som en social process där lärandet sker i förhållandet till någon eller något som av den 

lärande ses som meningsfullt (Jewitt & Kress 2003). Lindstrand (2008a) beskriver hur tanken 

om teckenskapande då den appliceras på barn i förskolan visar att de är kompetenta, 

engagerade och kommunicerande teckenskapare i deras kulturella och sociala miljö. Detta 

eftersom barn ur det multimodala synsättet beskrivs utifrån deras egna intressen samt de 

resurser till meningskapande som finns i det sammanhang de befinner sig i. Med denna teori i 

åtanke blir barnet den som skapar de tecken till kommunikation som visar dess 

meningsskapande och lärande. Dessa tecken och de möjligheter som finns vid tillämpning av 

barnens egna resurser borde därför ses som en potential i förskolans dagliga verksamhet.   

Ett centralt begrepp som används inom det multimodala perspektivet är design, vilket beskrivs 

av Jewitt och Kress (2003) som de tillfällen då de resurser som finns tillgängliga i den tid och 

det kommunikativa sammanhang som råder används för att skapa mening. Selander (2008)  

förklarar denna design som didaktisk, det vill säga hur det utifrån de teckensystem vi väljer att 

använda kan visas kunskaper om det sammanhang som råder, samt att kunskap kan omformas 

och utvecklas beroende på vilka teckensystem de deltagande väljer att använda.  

I ett föränderligt samhälle behövs enligt Jewitt och Kress (2003) en föränderlig syn på 

lärande. Selander (2008) beskriver hur ett designorienterat perspektiv inte ser pedagogens 

auktoritet som självklar då barnen i detta perspektiv inte ses som passiva mottagare. Båda 

parter måste i processen för lärande vara aktiva medskapare, för att med hjälp av befintliga 

och nya teckensystem skapa meningsfulla lärprocesser. Det är alltså barn och vuxna 

tillsammans som designar möjligheter för lärande.   
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2.3 Centrala Begrepp 

Teckensystem 

Teckensystem är det som sammanbinder individen med den rådande kulturen, och utan dessa 

kan vi inte förmedla vår kunskap. De är de resurser vi använder för att uttrycka det vi ämnar 

kommunicera. (Selander & Rostvall 2008) Vilka teckensystem som används beror på den 

rådande kulturen, det vill säga vad som är förståligt för de som berörs. Exempel på 

teckensystem är bilder, tal, skrift och musik. De teckensystem som används är inte konstanta, 

då de måste förändras beroende på vilken kultur eller sammanhang de befinner sig i. Samt att 

de bör förändras i takt med kulturen och samhällets utveckling för att teckensystemen ska bli 

förståeliga för de som berörs (Selander & Rostvall 2008).  

Teckenskapande 

Teckenskapande är enligt Lindstrand (2008b) hur vi går tillväga för att förmedla något till 

någon, och hur vi gör detta genom en rad socialt och kulturellt formade teckensystem och 

resurser. Det är genom det som är för oss känt, det som är vår kunskap om ett specifikt 

område som bestämmer hur vi ska kommunicera detta till omvärlden. Lindstrand (2008b) 

förklarar vidare hur teckenskapande sker i skapande av symboler i två steg. Eftersom det vi 

vill förmedla aldrig fullt ut går att rekonstruera måste vi göra ett urval av vilka symboler som 

är relevanta att använda för att kunna representera det vi avser att beskriva. Detta grundar sig i 

de intressen vi har för det vi ska förmedla samt vad vi ser som viktigt att använda för att 

kunna visa detta. Vidare måste vi finna ett sätt att ge uttryck för det som ska beskrivas så de 

som är mottagare av kommunikationen kan ta del av det som ämnas beskrivas. Genom att 

välja en form för representation kan vi förmedla symbolerna. Exempelvis genom att berätta, 

skriva, rita, eller använda bilder, skapar vi tecken som utåt är förståeliga (Lindstrand 2008 b) .  

Teckenskapare  

Lindstrand (2006) beskriver hur den teckenskapande är den person som önskar att 

kommunicera något. Beroende på vad som vill uttryckas väljer teckenskaparen de former av 

tecken som är lämpliga för att få fram det som ämnas uttryckas.  Teckenskaparen väljer alltså 

de representationer som kommer ta form, vilket är väsentlig då de personer man 

kommunicerar med ska kunna förstå och tolka det teckenskaparen ämnar förmedla 

(Lindstrand 2006). 



9 

 

3. Tidigare forskning 

Denna rubrik har för avsikt att redovisa forskning som bedrivits om vårt valda frågeområde. 

Vi har valt att fokusera på det arbete som bedrivits för att visa på fördelarna med att använda 

olika kommunikationsformer i lärande, samt populärkulturens positiva egenskaper och 

betydelser vilket har belysts i en rad olika studier (Ashton, 2005; Athur, 2001; Fast, 2007; 

Hadley & Nenga, 2004;  Heikkilä, 2006; Sparrman, 2002; Vasquez, 2005)  Anledningen till 

att vi valt dessa områden som ram för vår studie är att båda dessa tankesätt har sin grund i att 

se barnens intressen och kunskaper som resurser för lärande.  

3.1 Att använda olika kommunikationsformer 

Heikkilä (2006) visar de skillnader i förutsättningar som uppstår beroende på om en aktivitet 

är utformad av pedagoger eller av barn. De aktiva aktörerna i det sammanhang som råder 

påverkar vilka kommunikationsformer som kommer till uttryck, de påverkar även hur många 

olika kommunikationsformer som används i aktiviteten. Dessa förutsättningar inverkar på hur 

deltagandet kommer att se ut. Miljöns utformning, tillgängliga material, fysiska föremål och 

vilka barn som är närvarande påverkar också deltagandet. I och med dessa faktorer kan alla 

situationer ses som nya, även om grundförutsättningarna är desamma. Heikkilä menar att alla 

situationer har potential för nytt lärande eller nytt meningsskapande. Med en större variation 

och mångfald av teckensystem i till exempel förskolan skapas fler möjligheter för barnen att 

ta till sig av det som förmedlas, då det genom fler teckensystem finns möjligheter att finna 

något som kan förankras i det egna kunnandet.  

3.2 Populärkultur som visuell kultur 

Begreppet populärkultur kan infogas i begreppet visuell kultur (Sparrman, 2002). Likt 

populärkulturen är den visuella kulturen en viktig knytpunkt mellan barn. Med visuell kultur 

menas de bilder barn bär med sig: tv-program, filmer, tidningar, bilderböcker, spel, leksaker 

etcetera. Sparrman menar att dessa symboler inte enbart har ett användningsområde, inte 

heller innehar de endast en mening. Betydelsen av symbolerna i denna kultur omförhandlas 

ständigt och varierar beroende på tid, plats och umgänge. En och samma symbol kan inneha 

olika betydelser beroende på kontext och beroende på de relationer den har till andra 

symboler. Det visuella står ej enbart för en mening, utan finns även där som ett redskap för ett 

eget meningsskapande. Barn bär med sig de visuella symbolerna i sitt vardagsliv, där de i 
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interaktion med andra får nya betydelser. Det visuella blir mer än bara en bild och tar plats i 

alla delar av barns liv, även om bilderna ej är fysiskt närvarande.  

Ett gemensamt intresse kring en visuell symbol som till exempel en seriefigur, skapar 

samhörighet. I denna samhörighet utvecklas kunskaper, både om vardagslivet och om det som 

ligger nära det egna intresset. Sparrman menar att vi i en gemenskap kan dela med oss av våra 

erfarenheter och kunskaper, och en följd av detta blir att den gemensamma kunskapen är 

större än den kunskap varje person själv äger. Det kan till och med vara så att de kunskaper 

och insikter den egna individen besitter kan vara dolda tills de uppdagas i gemenskapen med 

andra. Förutom att skapa mening mellan barnen fungerar den visuella kulturen som ett 

hjälpmedel för att organisera och förstå världen. I och med att den visuella kulturen har denna 

funktion, är det förståeligt att den även influerar barnen i hur de bemöter och hanterar 

situationer samt den omvärld och den kultur de befinner sig i. Sparrman påpekar genom detta 

vikten av att fundera över vilka visuella bilder vi faktiskt presenterar för barnen. Då de 

visuella bilder som finns påvisbart påverkar barnen kommer de bilder vi väljer att förmedla att 

ha inverkan på hur barnen ser på och uppfattar olika sammanhang.  

3.3 Utrymme för populärkultur i förskolan 

Arthur (2001) beskriver i sin artikel, baserad på egen forskning samt projektet Literacy and 

Social Justice, hur analys av föräldraintervjuer visar att populärkultur spelar en mycket stor 

roll i barns liv. Men i forskningen framkommer även att det generellt sett endast gavs få 

tillfällen för barnen att koppla samman sina kunskaper hemifrån med den verksamhets-

förlagda lärande miljön de befann sig i. I de 79 australiensiska förskolor och fritidshem som 

undersöktes fanns det ett ytterst begränsat utbud av populärkulturella resurser i det material 

som fanns tillgängligt för barnen. Vidare beskriver Arthur att både föräldrar och pedagoger 

vittnade om ett passionerat engagemang för mediakultur hos barn, oavsett kulturell, språklig 

eller social tillhörighet. Men det fanns även en oro bland de vuxna för att populärkultur skulle 

ha en negativ inverkan på barnen, då främst på grund av dess ibland våldsamma natur samt att 

den förmedlar och ger näring åt de stereotypa fördomar som finns i samhället. Som en 

kontrast till detta beskrivs populärkultur som idébringande istället för fantasihämmande. 

Arthur menar att barn gärna utmanar, improviserar och utvecklar förbestämda roller, för att 

göra karaktärerna till det de själva vill att de ska vara. De gör karaktärerna till sina egna. Som 

exempel ges att ett barn med aboriginsk bakgrund kan bestämma att Askungen har en mörk 

hudfärg, mörkt hår samt bruna ögon, och att en grupp barn kan bestämma att den ’onde’ i 
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sagan egentligen är snäll. Barnen är inte passiva mottagare av populärkulturen, de konstruerar 

ett meningsskapande med hjälp utav den.  

I en studie vid en Taiwanesisk förskola och första klass beskriver Hadley och Nenga (2004)  

att barn ofta utformar lek och kamratkulturer efter de tv-serier och andra resurser som speglar 

deras intressen. Populärkulturella resurser återfanns i stor mängd på barnens kläder, pennor, 

arbetsmaterial etcetera. Även pedagogerna interagerade dessa mediakulturer i klassrummet, 

genom att till exempel pryda väggarna med färgglada bilder på för barnen populära figurer. 

Dessa resurser användes även kontinuerligt för att visa den kunskap barnen bar med sig, både 

om just dessa fenomen men även inom generella områden som läs och skrivkunskap, samt 

bild. Att dela sin mediakunskap spelade en central roll i kamratkulturerna, och bidrog till att 

skapa kreativitet och en gemenskap, både i klassrummet och utanför. Barnen använde även 

detta för att belysa sina egna värderingar, normer samt deras bekymmer inom kamratkulturen. 

De använde sina genom media förvärvade kulturella kunskaper för att skapa mening.  

3.4 Populärkultur som resurs för lärande  

Nyttan med populärkultur och vikten av att pedagoger börjar se möjligheterna med 

populärkulturens lärandepotential visar Ashton (2005) i en artikel. Populärkultur fungerar inte 

enbart som glädjespridare hos barn, den kan även vidga fantasin, vara en hjälp vid 

kunskapsbildande, den är social och skapar samarbete och den ger tillfällen till kritisk 

granskning. Den är uppfriskande och underhållande vilket gör den tilltalande till många barn 

som annars riskerar att bli utestängda från gemenskapen vid användning av enbart mer 

kulturellt accepterade texter eller artefakter. Populärkultur är för många barn den enda kultur 

de möter i sin vardag, därför kan det finkulturella upplevas som främmande och bli 

svårförståeligt då den ej innehar någon naturlig plats i deras hemmiljö. Ashton menar att 

användningen av barns kunskaper, intressen och glädje för lek i den pedagogiska 

verksamheten ofta belönas med ett bibehållet intresse och en motivation för lärande hos 

barnen. Vidare beskrivs ur ett rättviseperspektiv att användning av de kunskaper barn har om 

populärkultur kan användas för att utöka de kunskaper barn redan besitter, vilket bidrar till att 

barn ur alla olika samhällsklasser får samma utgångspunkt och därmed möjligheter att fullt ut 

delta i gemenskapen med kamraterna samt få en värdig plats i lärandemiljön. 

Fast (2007) visar i sin studie att de barn hon observerade, redan långt före de gjort entré i 

skolan i hög grad använde sig av populär - och mediakultur i både skriv- och läsaktiviteter. 
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Barnen utförde dessa handlingar med både stor glädje och entusiasm. Detta engagemang för 

populärkulturen, dess texter och artefakter, delades med andra barn. Fast har precis som 

Ashton (2005) och Arthur (2001) belyst hur populärkulturen är gränsöverskridande och att 

passionen för den finns hos barn oberoende av social, kulturell eller ekonomisk bakgrund. 

Populärkulturens nät av tv-program, spel, texter och leksaker väver samman barnen i olika 

aktiviteter och skapar en gemenskap, där vuxna ofta utesluts.  

Vasquez (2005) har studerat hur användandet av en populärkulturell resurs, i detta fall 

Pokémon, påverkar barns lärande. Det visade sig att intresset för Pokémon gav barnen 

drivkraften och motivationen att hela tiden lära sig nya, allt mer komplicerade saker. Vasquez 

menar att även dessa populärkulturella resurser bör ses som användbara teckensystem och 

multimodala verktyg, utöver de läs - och skrivresurser som traditionellt sett ses som basen i 

literacy. Att använda det som ligger nära barn, deras intressen och deras vardag skapar 

möjligheter till att utveckla ett intresse och en motivation som kan bibehållas en längre tid.  
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4. Metod  

I denna del har vi för avsikt att motivera val av metod för datainsamling till vår studie, samt 

ge en beskrivning av de valda metoderna. Vi kommer även att belysa urval, genomförande, 

etiska riktlinjer och databearbetning.  

4.1 Val av metod 

Syftet med vår studie var som vi tidigare beskrivit att få syn på hur stor del barns 

populärkulturella intressen och kunskaper får i förskolan. Detta eftersom vi ur ett multimodalt 

perspektiv ser alla resurser för meningsskapande och lärande som betydelsefulla och 

användbara. Med syftet som utgångspunkt valde vi två kvalitativa datainsamlingsmetoder, 

observation och kvalitativa intervjuer med barn på förskolan (Fejes & Thornberg, 2009). 

Syftet med att använda observationer var att få syn på hur stort utrymme barns intressen och 

kunskaper inom det populärkulturella området fick under en dag i verksamheten.  

Anledningen till att vi valde att intervjua barn var att vi ville ta del av barnens verklighet ur 

deras perspektiv. För att få kvalitativa svar valde vi att använda oss av öppna frågor där 

barnen själva fick utrymme att delge sina tankar, kunskaper och åsikter.   

Syftet med att använda två metoder var att uppnå ett mer trovärdigt material till vår studie, 

samt att se forskningsproblemet ur olika perspektiv. Med intervju som ett komplement till 

observation gavs möjlighet att uppmärksamma detaljer som kunde ha blivit förbisedda vid 

användning av enbart observation som metod (Bjørndal, 2005). Johansson och Svedner 

(2006) menar att observation som ett komplement till intervju skapar en djupare förståelse för 

det man avser att undersöka. Att bearbeta data från två metoder gör resultatet mer intressant 

samt att det minskar risken för vilseledande slutsatser.  

4.1.1 Observation 

Vi valde att använda oss av löpande protokoll. Motiveringen till detta val var att få en 

grundlig inblick i sekvenserna av barnens vardag då vår forskningsfråga kunde observeras i 

förskolans aktiviteter. 
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Löpande protokoll  

Löpande protokoll innebär att man under en viss utsatt tid observerar och dokumenterar vad 

som sker i största utförbara omfattning. Orden som används vid dokumentationen ska i 

möjligaste mån vara fria från egna värderingar. De bör vara skildrande utan eget tyckande och 

beskrivande av verkligheten i största möjliga utsträckning (Johansson & Svedner, 2006). För 

att få goda underlag till analys är det viktigt att man innan observationen arbetar ut 

frågeställningar som riktar fokus mot forskningsfrågan.  

Arbetsmaterial inför observation 

Dessa frågeställningar använde vi under våra observationer för att strukturera och göra det 

möjligt att analysera det insamlade materialet:  

– När får barnens intressen och kunskaper utrymme i verksamheten?  

– Hur uppmärksammar pedagogerna barnens intressen och kunskaper?  

– Hur samtalar barnen med varandra om deras populärkulturella intressen? 

– Hur samtalar barn och pedagog med varandra om barnens populärkulturella intressen?  

– Vad intresserar barnen på förskolan?  

– Vad leker de i olika situationer? 

4.1.2 Intervju med barn 

När vi intervjuade barnen hade vi för avsikt att ta del av det barnen berättade angående det 

som intresserar dem samt de lekar de föredrar. En anledning till detta var att se om barnens 

berättande visade skillnader mellan de lekar som tar plats i förskolan och de lekar som tar 

plats i hemmiljö. Vi ville även se om barnen uttryckte några skillnader mellan leksaker som 

finns i de två miljöerna samt vilka leksaker som är mest attraktiva för dem. 

Som tidigare berättat använde vi oss av kvalitativ intervjuteknik (Johansson & Svedner, 

2006). Anledningen till detta val var att få öppna och personliga svar från de intervjuade 

barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menar att öppna frågor är en 

förutsättning för att få användbar information om hur barn tänker kring området en intervju 

avser att klartlägga.  
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Kvalitativ intervju  

Den kvalitativa intervjun regleras enbart av ett förbestämt frågeområde, och inte av bestämda 

frågor, detta för att kunna omformulera frågorna beroende på de som intervjuas (Johansson & 

Svedner, 2006). Den intervjuades svar på de frågor som ställs är alltså avgörande för hur 

intervjun fortlöper.  Syftet med denna form av intervju är att den förfrågade helhjärtat ska få 

ge sin bild av frågeområdet.  

Det man bör tänka på när man genomför en kvalitativ intervju är att det finns en risk att 

intervjun kommer att bli styrd av intervjuaren. Det är av vikt att lyssna på och försöka förstå 

vad den intervjuade åsyftar istället att fokusera på de föreställda frågorna intervjuaren bär med 

sig (Johansson & Svedner, 2006). En annan risk som finns med att använda denna metod är 

att intervjuarens förväntningar och föreställningar påverkar intervjun och den intervjuade till 

så stor grad att svaren blir färgade av detta.  

Arbetsmaterial inför intervju    

De frågeområden vi valde att inrikta våra intervjuer mot använde vi för att kunna få öppna 

svar samtidigt som fokus hölls inom ramarna för våra forskningsfrågor. 

Frågeområde  

De övergripande frågeområden vi valde att använda oss av i intervjuerna är:  

– Hur leker barn hemma?  

– Hur leker barn på förskolan?  

Förutom dessa frågeområden formulerade vi ett antal stödfrågor för att vid behov kunna föra 

intervjun vidare:  

– Vad tycker du om att leka med? 

– Vad är roligt att göra hemma och på fritiden? 

– Vad är roligt att göra på förskolan?  
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4.2  Urval 

Vi hade för avsikt att med vår studie undersöka vilket utrymme barns populärkulturella 

intressen och kunskaper får i förskolan. För att få möjlighet till att se skillnader och likheter 

kring detta valde vi att utföra våra observationer och intervjuer vid två förskolor belägna i två 

skilda kommuner. En av förskolorna hade inriktningen, I ur och skur.  Fyra barn per förskola 

intervjuades, jämnt fördelat mellan flickor och pojkar. Vi valde även att intervjua ett jämt 

antal fyra- och femåringar per förskola. Motiveringen till att intervjua åtta barn var att vi 

ansåg att det gav ett brett och trovärdigt material, samtidigt som det var rimligt med tanke på 

den utsatta tiden för vår studie. 

Vi valde två förskolor där vi var bekanta hos barn och personal. Detta för att verksamheten ej 

skulle påverkas nämnbart av vår närvaro och därmed ge ett missvisande resultat.  

4.3 Genomförande 

Innan vi inledde vår datainsamling kontaktade vi de utvalda förskolorna via telefon för att få 

godkännanden till att utföra studien i deras verksamhet. Då vi i vår studie utgått från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002) utformade vi ett informations - och 

samtyckesbrev som vi med hjälp av personalen på förskolorna delade ut till de berörda 

vårdnadshavarna. Cirka en vecka efter utlämnandet av dessa brev återvände vi till förskolorna 

för att initiera vårt arbete. Innan observationerna och intervjuerna inleddes gick vi noggrant 

igenom de samtycken vi erhållit från vårdnadshavarna. Under arbetet började vi med 

observation för att sedan utföra intervjuerna. Detta för att barnen då hunnit vänja sig vid vår 

närvaro och för att de skulle känna sig tryggare vid intervjuerna.  

Vid observation befann vi oss i de miljöer barnen vistades i, detta innebar att vi förflyttade oss 

då det krävdes. Vi använde oss av det arbetsmaterial vi utarbetat för att underlätta 

observationerna, samt att materialet också skulle hjälpa oss bibehålla fokus på vår 

forskningsfråga. Under observationerna registrerades det vi såg med hjälp av papper och 

penna.  

Vid intervjutillfällena försäkrade vi oss om att barnen hade viljan att delta och vi informerade 

dem även om vad intervjun avsåg att beröra. Den första intervjun utfördes med två barn i ett 

rum inne på förskolan då de andra barnen vistades utomhus. Vi upplevde under intervjun att 

barnen blev pressade av den isolerade miljön. Vi valde därför att utföra de övriga intervjuerna 
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ute på förskolegårdarna bland de övriga barnen, för att få en mer neutral och öppen situation. 

Även vid dessa tillfällen intervjuades barnen två åt gången. Under intervjuerna delade vi upp 

arbetet i intervjuansvar och anteckningsansvar. Personen med intervjuansvar skötte samtalet 

med barnen medan personen med anteckningsansvar antecknade det som sades. På så vis gick 

det att fullständigt fokusera på den tilldelade uppgiften.  

Det insamlade materialet förvarades på säker plats tills bearbetning påbörjades.  

4.4 Databearbetning 

För att uppnå ett överskådligt resultat av vår datainsamling bearbetades det insamlade 

materialet med hjälp av kategorier. Dessa kategorier utformades efter de material vi använt 

vid observation och analys. Vid bearbetningen använde vi oss av en abduktiv ansats vilket 

innebär att vi med hjälp av empiri och teori kunnat utveckla nya teorier (Fejes & Thornberg, 

2009).  

4.5 Etiska aspekter  

Vid forskningsarbete är det kritiskt att tillämpa etiska principer när man formger sin studie 

Detta för att skydda den eller de personer studien avser att undersöka (Johansson & Svedner, 

2006, Stukát, 2005). För att säkerhetsställa att individer ej utsätts för kränkning, 

förödmjukelse eller psykisk/fysisk skada under forskningsarbete har individskyddskravet 

formulerats av Vetenskapsrådet (2002). Detta individskyddskrav delas upp i fyra huvudkrav 

på forskningen. Information och samtyckeskravet uppfylldes då vi innan arbetet inleddes via 

brev informerade samtliga vårdnadshavare vars barn berördes av studien och inhämtade 

tillstånd för observation samt intervju (se bilaga 1). Före intervjutillfällena tillfrågades även 

barnen om de ville delta, samt informerades om vad intervjun skulle beröra.  

 I linje med konfidentialitetskravet försäkrade vi i informationsbrevet att de uppgifter studien 

genererade behandlats konfidentiellt och att varken förskola eller barnens identitet på något 

sätt utges. Vi fingerade även namnen på de intervjuade barnen. Det insamlade materialet 

förvaras på säker plats under studien och används enbart till detta examensarbete, därmed 

uppfyller vi även nyttjandekravet.  



18 

 

5. Resultat 

5.1 Redovisning av datainsamling 

I denna del beskrivs det resultat vår datainsamling visat. Då vi använt två olika 

datainsamlingsmetoder, observation och intervju, kommer dessa att redovisas separat. För att 

uppnå ett överskådligt resultat har vi valt att kategorisera och sortera det insamlade materialet. 

Kategoriseringarna har utformats efter vårt arbetsmaterial inför observationerna samt de 

frågeområden vi fastställde inför intervjuerna, för att ta del av dessa se metodkapitel. 

5.2 Observation 

Nedan redovisas resultaten av de utförda observationerna. Vi har valt att redovisa materialet 

utefter de två besökta förskolorna för att tydliggöra eventuella skillnader och likheter.  

5.2.1 När populärkulturen visar sig i förskolorna  

Under observation vid de två förskolorna visade det sig att de sekvenser av dagen då barns 

populärkulturella intressen blev synliga var mestadels under den tid då ingen planerad 

pedagogisk verksamhet bedrevs, till exempel vid utevistelse eller mellan planerade aktiviteter 

då barnen ofta samspelade utan pedagogers närvaro eller inverkan.  

5.2.2 Lek och aktivitet 

Förskola nummer ett 

Vid denna förskola observerade vi flera aktiviteter. Vid inomhusvistelse observerade vi många 

skapande aktiviteter såsom pärlplattor, ritande, målande och skulpterande med lera. Det 

barnen skapade vid de olika aktiviteterna relaterade ofta till populärkulturen, exempelvis 

tillverkade barnen superhjältemasker som de sedan använde sig av i lek. De ritade också 

populärkulturella karaktärer, bland annat Spider-Man och Hello Kitty. Vid innevistelse tog 

även andra aktiviteter form såsom rollekar, bokläsning, datoranvändande, konstruktionslekar 

och aktiviteter där barnen använde diverse leksaker. 

Vid utevistelse observerade vi på denna förskola aktiviteter som gungande och lek i sandlåda. 

De lekar som uppkom mest frekvent bland de barn vi observerade var dock jagarlekar och 
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rollekar i olika skepnader. I några av dessa lekar gestaltade barnen populärkulturella 

karaktärer, som Spider-Man, Lego Star Wars och Transformers. 

Förskola nummer två 

Vid denna förskola bedrevs verksamheten under observationsdagen utomhus då förskolan 

arbetar med konceptet, I ur och skur. Vi observerade här aktiviteter som gungande och lek i 

sandlåda samt klättring, cykling och målning. Barnen vi observerade lekte utöver detta 

rollekar och jagarlekar som i många fall kombinerades. I dessa lekar gestaltade barnen 

karaktärer som Spider-Man, Batman och Robin, Tingeling, Lego Star Wars, Ismannen, 

Eldmannen, Indiana Jones, Ben Ten och Wild Kids.  

5.2.3 Populärkultur i förskolans miljö 

Förskola nummer ett  

På den förskoleavdelning vi observerade vid förskola nummer ett återfanns populärkulturella 

symboler i stor utsträckning på såväl inne som ytterkläder, samt väskor och andra attiraljer 

barnen hade med sig hemifrån. De mest förekommande symbolerna var karaktärer som 

Spider-Man, Hello Kitty, Disney Prinsessorna och Ben Ten. Andra populärkulturella 

symboler återfanns även till viss del i förskolans lokaler. Det fanns sammanlagt fem bilder 

föreställande populärkulturella karaktärer upphängda på avdelningens väggar. Dessa var 

Mumintrollet, Lilla My, Kalle Anka, Bambi och Lego Star Wars. Föremål med 

populärkulturell anknytning återfanns i det material som erbjöds barnen. Bland leksakerna 

fanns en Flexi-Trax Dino Bilbana, det fanns cd-skivor med Bamse, Mumintrollet, Nalle Puh 

och Melodifestivalen. De hade målarbilder föreställande Disney Prinsessorna och Spider-

Man, och det återfanns även datorspel och leksakskataloger på avdelningen. I utemiljön fanns 

inget lekmaterial med anknytning till populärkultur.  

Förskola nummer två  

De barn som observerades vid förskola nummer två bar i viss utsträckning ytterkläder med 

populärkulturella symboler, dessa var Spider-Man och Hello Kitty.  

Det lekmaterial med populärkulturella anknytningar som återfanns i utemiljön vi observerade 

var figurer föreställande Shrek, och Spider-Man, samt attiraljer tillhörande leksaksserien 
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Littlest Pet Shop. Förutom dessa användes leksaker som dockvagnar, dockor, käpphästar och 

bandyklubbor som resurser av barnen i lekar med populärkulturella teman.      

5.2.4 Populärkultur i kommunikation 

Här redovisas den kommunikation om och kring populärkultur som vi observerat mellan 

barnen och mellan barnen och pedagogerna på förskolorna.  

Hur barn interagerar med varandra 

Förskola nummer ett  

Några av de observerade barnen på denna förskola diskuterade under en situation då de ritade 

och målade bilder av den populärkulturella karaktären Tingeling. Tillsammans diskuterade 

och resonerade de kring karaktärens utseende, då det fanns skilda meningar om hur hon 

faktiskt ser ut.  Barnen resonerade om huruvida Tingeling enbart var en karaktär eller flera då 

de hade olika uppfattningar om saken.    

Även i andra situationer än vid ett specifikt tillfälle kommunicerade barnen med varandra om 

populärkultur. Samtal uppstod kring dataspel, tryckta karaktärer på kläder och tv-program där 

barnen kommunicerade sina kunskaper om de ämnen som berör dessa populärkulturella 

artefakter.   

Förskola nummer två  

När de observerade barnen vid denna förskola engagerade sig i lekar med tydlig 

populärkulturell koppling diskuterade de lekens scenario, olika karaktärer och hur dessa 

karaktärer skulle fördelas mellan dem. De diskuterade också karaktärernas styrkor och 

svagheter. Exempelvis observerade vi i en leksituation hur en grupp pojkar i äldre 

förskoleåldern tillsammans konstruerade en lek kring den populärkulturelle karaktären 

Batman. Pojkarna vistades utomhus på förskolans gård och ingen arbetande personal var vid 

tillfället närvarande. En pojke startade leken med orden ”Jag är Batman”. Därefter följde en 

lång diskussion kring vilka övriga karaktärer som skulle ingå i leken och vem som hade rätten 

att vara Batman. Pojken som tog initiativ till leken fick efter argumentation den rollen. De 

andra tog rollerna som Robin, Ismannen, Eldmannen och Indiana Jones. Batmanpojken 

uppmanade de andra till att utföra olika uppdrag såsom räddningsaktioner och attacker. Med 

ljud och kroppsrörelser illustrerade barnen de olika karaktärerna och de situationer de ställdes 
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inför i leken. Vi observerade också i denna leksituation hur barnen använde en specifik 

handrörelse som inte har någon anknytning till någon av karaktärerna de valt att gestalta, dock 

är denna rörelse specifik för en annan populärkulturell karaktär. Denna lek pågick under en 

stor del av utevistelsen. 

Hur barn interagerar med pedagoger 

Förskola nummer ett  

Under vår observation på denna förskola uppmärksammade vi tre tillfällen då barn 

tillsammans med pedagoger talade om ämnen med anknytning till populärkultur. Dessa 

tillfällen skedde vid innevistelse, och två av dessa var initierade av barnen. De samtal som 

fördes mellan barn och pedagoger med populärkulturell anslutning berörde information om 

karaktärer, så som deras egenskaper, personligheter, känslor och uppdrag. I dessa samtal 

ställde pedagogerna frågor för att ta del av barnens kunskaper och för att locka dem till 

reflektion.  

 Vid ett av tillfällena befann sig två barn med en pedagog vid ett ritbord. De klippte och 

klistrade ansiktsmasker. När ett av barnen färdigställt sin mask och satt på sig den sa hon; 

”Jag är med i superhjälteteamet” varvid pedagogen svarade ”Dagens uppdrag är att rädda 

världen och bekämpa monster”. Samtalet kring detta ämne fortsatte då pedagogen förde det 

vidare genom frågor om ämnet och påståenden om hur en superhjälte agerar och beter sig. 

Andra barn anslöt sig till diskussionen. Detta utvecklade barnen efter ett tag till en lek om 

superhjältar. 

Vid ett tillfälle plockade en pedagog fram ett lekmaterial som hade beställts från Playhouse 

Disney. Detta material bestod av en matta föreställande ett landskap, samt figurer som gick att 

fästa på mattan. Figurerna föreställde olika karaktärer från några av Disneys tv-program. 

Barnen visste mycket om de olika karaktärerna då pedagogen frågade saker som relaterade till 

materialet. En av karaktärerna, Händige Manny, hade barnen stor kunskap om då det genom 

samtalet med pedagogen visade sig att han var en huvudkaraktär i ett tv-program barnen ofta 

såg. Pedagogen diskuterade också med barnen om de andra karaktärerna som hörde till 

samma program och beskrev genom detta sin kunskap om programmet vilket förde samtalet 

vidare. 
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Förskola nummer två  

På denna förskola observerade vi ett tillfälle då kommunikation med anknytning till 

populärkultur hade möjlighet att uppstå mellan barn och pedagog.  

Tre barn befann sig på en matta ute på förskolans gård. De pratade om mattan som en båt och 

diskuterade sinsemellan vart de skulle resa. En pedagog anslöt sig till barnen och frågade dem 

om de satt på en flygande matta. Barnen svarade ja på frågan och diskussionen om resemålet 

fortsatte. Pedagogen frågade om de skulle flyga till Turkiet, och hon påminde de andra om att 

ett av barnen nyligen varit där på semester. Ett barn sa då: ”I sådana fall vill jag vara 

Jasmine”. De andra barnen och pedagogen fortsatte att prata om Turkiet, och vad barnet gjort 

där under semestern. Efter en stunds konverserande om ämnet lämnade pedagogen mattan, 

barnen lämnade också mattan och skingrades.  



23 

 

5.3 Intervju 

I redovisningen av det insamlade intervjumaterialet har vi valt att belysa det som relaterar till 

våra intervjufrågor.  Vi har av etiska skäl valt att ge barnen fingerade namn. 

5.3.1 Vad barnen leker hemma 

Förskola nummer ett 

Under intervjuerna på denna förskola delgav barnen vad de lekte med hemma. Elsa fyra år 

beskrev att hon mest av allt tyckte om att leka med dockor, och då särskilt med hennes favorit, 

Tingeling som hon också har som film. Hon berättade att hon hemma ofta lekte med sin 

lillebror, som också tyckte om Tingeling. Vidare beskrev Elsa att Tingeling fanns som många 

olika dockor, och att hon hemma hade en med ljust hår och en med rött hår.  

William fyra år talade om Lego Star Wars och hur han hemma hade Lego Star Wars figurer 

och ett tv-spel med dessa karaktärer. Elias fem år berättade att han hemma hade en Spider-

Man dräkt han ofta hade på sig, och att han då var den goda Spider-Man. Han förklarade 

vidare att den goda Spider-Man hjälper människor och dödar onda. Medan den onda Spider-

Man som han berättade egentligen heter Venom bara är ond. Även Thea fyra år berättade att 

hon hemma hade utklädningskläder hon tyckte om, den finaste var en prinsessklänning. De 

leksaker Thea berättade att hon oftast lekte med hemma var sina Barbie och Bratz dockor.   

Förskola nummer två 

I intervjuerna vi genomförde på denna förskola berättade barnen om flertalet aktiviteter de 

föredrog att göra hemma. Måns fem år, berättade att han hemma lekte med sjörövare och 

Lego Star Wars. Just Lego Star Wars återkom flera gånger under intervjun med Måns. Han 

berättade att han brukade leka lekar med sina kompisar med anknytning till Lego Star Wars, 

och att han önskade att han hade; ’det finaste och största Lego Star Wars skeppet’. Måns 

förklarade även att han hade ett dataspel med detta som han gillade att spela. Tv-spel och 

dataspel återkom under alla intervjuer med barnen på denna förskola. Dora och Sigrid båda 

fem år berättade att de hemma brukade spela Bolibompa, Barbie och andra spel på datorn. De 

förklarade att dessa spel inte var köpta, utan fanns att spela på internet.  

Sigrid berättade under intervjun att hon mest av allt tyckte om att leka med ett antal dockor 

och tillhörande attiraljer hon hade hemma föreställande Disney Prinsessorna. Hon berättade 



24 

 

att dessa karaktärer även återfanns som utklädningskläder, spel och filmer. Isac fyra år 

förklarade för oss att det bästa som fanns var Buzz Lightyear. Hemma hade han både en docka 

föreställande denna karaktär samt filmerna han medverkade i.  

5.3.2 Vad barnen leker på förskolan 

Förskola nummer ett 

När vi talade med barnen om vad de brukar leka på förskolan berättade de såväl om inne- som 

utelekar och vad de tyckte om att leka i de båda miljöerna. William förklarade för oss att de 

på förskolan brukade leka både inne och ute. När de vistades ute brukade han och hans 

kompisar spela bandy, han berättade också att de ofta lekte robotar som jagar varandra. 

Inomhus sa William att han tyckte om att spela dator och lägga pärlplattor, gärna med något 

snyggt mönster. Även Elsa berättade att hon tyckte om att pärla och pyssla, men att hon just 

nu tyckte bäst om att leka med dinosaurier på förskolan och att det var bra att det fanns så 

många. Ute lekte Elsa mycket i sandlådan. Hon berättade att hon brukade bygga slott, 

vulkaner och ibland baka kakor.  

Både Thea och Elias berättade för oss att de tyckte om att leka med utklädningskläderna. De 

förklarade att det gick att klä ut sig till vad man ville, men att de oftast brukade klä ut sig till 

superhjältar. Då brukade de även använda superhjältemasker som de själva tillverkat. Vi 

frågade Elias hur en superhjälte är, på detta svarade han att superhjältar är snälla och hjälper 

människor. Han berättade också att de har superkrafter som gör att de blir starka och bra på 

olika saker.  

Förskola nummer två 

Under intervjuerna berättade barnen vad de tyckte om att leka på förskolan, samt de skillnader 

de såg mellan denna lek, och den lek som tar plats i hemmet. Dora berättade att hon tyckte om 

att leka Tingeling med sina kompisar och att de ofta brukade leka denna lek ute på förskolans 

gård. Vid innevistelse på förskolan berättade Dora att de brukade bygga kojor av stora kuddar 

och filtar, där de ibland lekte ”mamma, pappa, barn”. Sigrid berättade att hon också tyckte om 

att leka ”mamma, pappa, barn”. På förskolan brukade hon även leka med dockor, både 

inomhus och utomhus. Hon framhöll även att barnen ofta brukade leka med lego.  

Även Måns pratade om lego. Han förklarade att han brukade leka med detta, men påpekade 

att det inte fanns Lego Star Wars på förskolan. Han förklarade också att han brukade leka 
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Lego Star Wars och Spider-Man leken tillsammans med sina kompisar. Sedan berättade han 

att det egentligen inte behövdes några speciella leksaker för att leka dessa lekar, utan att det 

räckte med en pinne och sen var det bara att leka. Vi frågade Måns hur han gestaltar dessa 

olika karaktärer. Han visade då en handrörelse, och förklarade sedan att det var så man gjorde 

Spider-Man, och att han hade sett detta på tv. Även Isac berättade att han tyckte om att leka 

Spider-Man leken.  Han sa också att barnen fick leka vad de ville på förskolan, förutom att de 

ibland inte fick springa.  

Vid frågan om de lekte samma saker på förskolan som hemma tyckte både Dora och Sigrid att 

de inte gjorde det. Sigrid förklarade att det inte fanns samma saker som hemma, och att det 

var därför man gjorde andra saker på förskolan. Dora berättade att man på förskolan gjorde 

många utflykter till skogen, och det brukade hon inte göra hemma. 
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6. Analys   

 I denna del använde vi oss av det multimodala perspektivet för att analysera resultatet av vår 

datainsamling. För att ta del av dessa se teori samt resultat. 

Det multimodala perspektivet ser alla resurser för lärande och meningsskapande som 

relevanta för de personer som deltar i ett sammanhang (Jewitt & Kress, 2003). Dessa 

sammanhang kan exempelvis vara de formationer av människor och situationer som råder i 

förskolan. Genom vår datainsamling synliggjordes sammanhang för lärande som barnen 

skapade tillsammans med varandra och tillsammans med pedagoger. Jewitt och Kress menar 

att lärandet bäst relateras till något som av den lärande ses som meningsfullt. Då det 

multimodala perspektivet har denna syn på lärande borde man inom förskolan se dessa 

uttrycksformer, teckensystem (eng. modes) som resurser för lärande. Under våra studier fick 

vi syn på många möjligheter till lärande, genom barnens uttryck av sina intressen för vissa 

populärkulturella karaktärer och artefakter. 

6.1 Barnet som teckenskapare  

Materialet från våra observationer visade många tillfällen där barnen praktiserade sina 

populärkulturella kunskaper och hur dessa blev meningsfulla för lärandet. Exempelvis då vi 

observerade en grupp barn som diskuterade karaktären Tingeling. Barnen var väldigt 

engagerade och uttryckte alla de kunskaper de hade för att bevisa sitt kunnande om ämnet. 

Jewitt och Kress (2003) menar att lärandet inte är en biologisk utveckling som sker separerat 

från omvärlden, utan att det är en social process som sker tillsammans med andra i relation till 

något som ses som meningsfullt för de individer som ingår i sammanhanget. Tingeling blev i 

detta sammanhang ett för alla inblandade, förståeligt och användbart teckensystem som 

bidrog till ny, gemensam kunskap. Utan detta gemensamma teckensystem hade denna 

situation med dess kommunikation ej kunnat uppstå, då situationen var beroende av alla 

deltagares förståelse för ämnet, det vill säga Tingeling. 

Då några av barnen på förskola nummer två engagerade sig i en lek kring karaktären Batman 

ingick ett flertal populärkulturella karaktärer. Dessa karaktärer har i realiteten ingen egentlig 

koppling till varandra, men den gemensamma kunskapen och förståelsen för dem bland 

barnen gjorde det möjligt att sammanföra karaktärerna i leken. Selander (2008) förklarar att 

beroende på vilka teckensystem deltagarna i ett sammanhang väljer att använda kan 
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kunskapen om dem omformas och utvecklas till det teckenskaparna önskar. Detta blev tydligt 

i Batmanleken då barnen utvecklade sina tagna karaktärer med hjälp av en annan i leken icke 

närvarande populärkulturell karaktärs styrka, och kommunicerade denna med en speciell 

handrörelse. Denna utveckling av de tagna karaktärerna möjliggjordes tack vare de kunskaper 

barnen erhållit genom deras gemensamma kultur. De kunde alla relatera till den nya 

handrörelsen och använda den som en resurs i leken då de alla var införstådda med 

innebörden av den nya kommunikationen. Detta visar Lindstrand (2008a) när han beskriver 

hur barnen i sin kulturella och sociala miljö är kompetenta, engagerade och kommunicerande 

teckenskapare. När vi under intervju frågade ett av barnen som deltagit i leken vart 

handrörelsen härstammar ifrån förklarade han att den karaktär som utför rörelsen var Spider-

Man, och att kunskaperna om denna karaktär kom från ett tv-program han brukade se. Jewitt 

och Kress (2003) beskriver hur de teckensystem som används är produkter av den rådande 

kulturen samt att dessa teckensystem förändras då samhället utvecklas och ny kunskap 

tillkommer. Detta blev också väldigt tydligt då vi under intervju och observation på de två 

förskolorna, uppfattade hur barnen trots skiljda miljöer intresserade sig för samma 

populärkulturella karaktärer. De som påtalades på båda förskolorna var Tingeling, Spider-

Man, Disney Prinsessorna och framför allt Lego Star Wars. 

6.2 Meningsfulla teckensystem?  

Materialet från observationerna och intervjuerna visade en skillnad i den populärkultur som 

fanns representerad i förskolorna och den populärkultur barnen relaterade till. I intervjuerna 

framkom tydligt vilka populärkulturella karaktärer barnen favoriserade och det var samma 

karaktärer de förmedlade mest kunskap om. Det var även dessa som återkom i barnens 

aktiviteter. Den populärkultur som representerades i förskolans lokaler bestod till stor del av 

populärkulturella karaktärer och symboler barnen i vår studie inte visade något synligt 

intresse för. Om man ser dessa som teckensystem är det förståeligt att de inte är relevanta för 

barnen då de ej genererar något intresse, och därmed inte heller någon kunskap. Selander och 

Rostvall (2008) beskriver hur de teckensystem som representeras måste ha en förbindelse med 

den kultur man befinner sig i för att de ska vara användbara. De karaktärer som anträffades på 

förskolan som inte barnen påtalade i intervjuerna eller gestaltade i lek var Mumintrollet, Lilla 

My, Kalle Anka, Bamse, Nalle Puh och Bambi. Selander och Rostvall (2008) menar att valet 

av teckensystem och de sätt vi representerar kunskapsområden påverkar lärandet och vilken 

kunskap som kommer att förmedlas. En möjlig följd av att använda de karaktärer barnen visat 
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intresse för istället för att använda de som nu representerades i förskolan, skulle vara att skapa 

fler möjligheter till kommunikation, då formen och innehållet av det som representeras för 

barnen är väsentligt för att lärande ur detta perspektiv ska kunna uppstå (Selander & Rostvall, 

2008).  

6.3 Resurser för lärande  

I vårt observationsmaterial från förskola nummer ett beskrevs situationer där pedagogerna gav 

barnen tillfällen att visa och utveckla sina populärkulturella intressen och kunskaper.   

Med hjälp av ett lekmaterial från Disney Playhouse samt sina egna kunskaper om den 

populärkulturelle karaktären Händige Manny, genererade en pedagog ett långt och 

innehållsrikt samtal med de vid tillfället närvarande barnen. Genom att belysa sina egna 

kunskaper om denna för barnen intressanta karaktär blev pedagogen en del av deras kultur. 

Eftersom pedagogen var väl insatt i Händige Manny kunde denna användas som en resurs för 

att utveckla kommunikationen och lärandet i samtalet. Händige Manny blev ett gemensamt 

teckensystem för barn och pedagog. I denna situation skapas av pedagogen en design där de 

resurser som finns tillgängliga för barnen används för att skapa mening (Jewitt & Kress, 

2003).  

Vid ett annat tillfälle talade ett barn och en pedagog om ämnet superhjältar. Barnet hade vid 

tillfället färdigställt en ansiktsmask, tagit på sig denna och uttalat: ”Jag är med i 

superhjälteteamet”. Pedagogen uppmärksammade detta och förde samtalet vidare med hjälp 

utav både frågor och påståenden. Då både barn och pedagog bidrog med kunskap formade de 

tillsammans innehållet i lärandesituationen. Selander (2008) menar att barn inte är passiva 

mottagare av det pedagogen förmedlar, utan att båda parter i en process för lärande är aktiva 

medskapare. Pedagogen i denna situation anammar och använder sig av ett teckensystem som 

för barnet är förståeligt och meningsfullt. Vidare i denna situation använde sig pedagogen av 

detta teckensystem, det vill säga superhjältar, som en ingång för att få barnen att reflektera om 

bland annat känslor. Genom valet av detta teckensystem designar pedagogen lärandet vilket 

bidrar till att kunskapen omformas och utvecklas i det rådande sammanhanget (Selander, 

2008). 
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur barns populärkulturella kunskaper och 

intressen används i förskolan. Samhällets stora informationsflöde bidrar till ett massivt utbud 

av populärkultur som når barnen via tv-program, spel, leksaker och internet. Dessa 

populärkulturella resurser färgar barnens intressen och kunskaper och har blivit en stor och 

meningsfull del av deras liv. Samtidigt spenderar barn en betydande del av sin tid i förskolans 

lokaler där populärkulturen inte har en lika självklar plats som i deras hemmiljö.  

Det starka intresse för populärkultur som finns hos barn och den lärandepotential den besitter 

motiverade och inspirerade oss till att utföra denna studie. 

I denna del avser vi att diskutera de slutsatser vi kommit fram till genom vår studie i relation 

till studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning för att belysa varför 

populärkulturen bör vara en del av förskolans verksamhet. 

7.1 Varför populärkultur i förskolan? 

Heikkilä (2006) påvisar de fördelar som finns med att använda en variation av teckensystem i 

förskolan för att skapa fler möjligheter till meningsskapande. Vårt resultat visar att 

populärkulturella resurser kan användas som teckensystem och vi menar att då de samtidigt är 

förankrade i barnens intressen och kunnande borde de ses som relevanta och viktiga 

teckensystem i förskolan. Att använda teckensystem som barnen förstår bidrar till att de kan 

generera kunskap genom resurser de själva redan besitter. En större variation av teckensystem 

skapar därmed möjligheter till att nå fler barn och få dem att genom resurser som intresserar 

dem ta till sig ny kunskap, och även ge dem möjlighet att omforma den kunskap de redan 

besitter (Heikkilä, 2006).  Ashton (2005) påpekar att för många barn är populärkultur den 

enda kultur de möter i sin vardag. Att då i förskolan använda populärkulturella symboler som 

teckensystem skulle innebära att barnens kunskaper togs tillvara, och därmed bidra till att ge 

barn oavsett samhällstillhörighet samma utgångspunkt och möjlighet att delta fullt ut både i 

gemenskapen och i lärandemiljön. 

Under vår studie observerade vi många situationer då barn engagerade sig i olika aktiviteter 

med anknytning till populärkultur, dessa aktiviteter var initierade av barnen och var inte en 

del i den pedagogiska verksamheten. Vi fann även att barnen vi intervjuade intresserade sig 

för samma populärkulturella karaktärer, trots att de kom från två skilda förskolor i olika 
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kommuner. Fast (2007) menar att det nät av tv-program, spel och leksaker populärkulturen 

generar skapar en gemenskap mellan barnen, en gemensam kultur. Denna kultur fann vi fann 

dock inte vara representerad i förskolans miljö. Hadley och Nenga (2004) beskriver hur 

pedagogerna i deras studie interagerade den mediakultur barnen intresserade sig för och ofta 

utformade sin lek efter i klassrummet med hjälp utav färgglada bilder på barnens favorit 

karaktärer. Dessa resurser användes kontinuerligt för att visa den kunskap som fanns hos 

barnen. En stor del av den populärkultur som fanns tillgänglig för barnen i vår studie bestod 

av karaktärer de ej visat något intresse för eller kunskap om under studien. Det positiva med 

att istället använda resurser som är meningsfulla och relevanta för barnen är att dessa skulle 

bidra till ett större intresse och skapa en ihållande motivation för lärande (Vasquez, 2005).   

På en av förskolorna i studien observerade vi hur barnen i samtal med pedagoger diskuterade 

populärkulturella karaktärer. Vi såg hur pedagogerna genom frågor och påståenden 

förhandlade om karaktärernas personlighetsdrag för att få barnen att reflektera över vilka 

begränsningar karaktärerna har, och hur de kan utvecklas. Arthur (2001) beskriver hur barn 

gärna utmanar och utvecklar förbestämda roller för att få karaktärerna att bli det de önskar. 

Sparrman (2002) menar att barn ständigt bär med sig visuella symboler och att dessa 

symboler i interaktion med andra personer får nya betydelser. Barn kan således med hjälp av 

andra som bidrar med nya kunskaper omforma karaktären eller symbolens innebörd, och få en 

mer nyanserad bild av de ofta stereotypa karaktärer som finns i den populärkultur barn möter. 

Athur (2001) visar på en oro hos pedagoger och föräldrar för att populärkultur skulle ha en 

negativ inverkan på barnen då den bidrar till stereotypa fördomar som finns i samhället samt 

dess ofta våldsamma natur. Men om barn inte ses som passiva mottagare av populärkultur, 

utan ges möjligheten till att konstruera meningskapande med hjälp av den, kan kulturen ses 

som idébringande istället för hämmande. 

I jämförelse med Fast (2007) där majoriteten av pedagogerna på grund av rädsla helt stängde 

ute barnens populärkulturella erfarenheter framkom det att pedagogerna i vår studie tillät 

populärkultur i verksamheten, vilket vi uppmärksammade under observationerna. Den fanns 

förutom i barnens egna aktiviteter närvarande i förskolans lokaler i form av olika resurser.  
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7.2 Vidare forskning 

I denna studie har vi antagit socialsemiotikens multimodala perspektiv då detta ser alla 

resurser till meningskapande som lärande och betydelsefulla för de som innefattas i det 

rådande sammanhanget. Då det i studien blev synligt hur den populärkultur barnen 

intresserade sig för var tydligt könsuppdelad ser vi gärna vidare forskning inom samma 

område ur ett genusperspektiv. Barn intresserar sig för populärkultur och den upptar en stor 

del av deras tid. De engagerar sig i aktiviteter knutna till populärkulturen och detta sker utan 

pedagogers delaktighet. Att använda populärkulturen som en resurs i förskolan är något vi 

endast vid ett fåtal tillfällen observerat. Vi ser i populärkulturen en möjlighet till att motverka 

de uppdelningar mellan könen som den själv skapar, då vi som pedagoger har en möjlighet att 

tillsammans med barnen omskapa de karaktärer som intresserar dem. Vi frågar oss därför hur 

pedagoger kan arbeta för att dra nytta av populärkulturens potential som teckensystem och 

använda detta för att motverka stereotypa könsroller? 

7.3 Avslutande reflektion 

Denna studie har undersökt och belyst hur barns populärkulturella intressen och kunskaper 

visar sig i förskolan. Den åskådliggör även när aktivteter kopplade till populärkulturen får 

utrymme i verksamheten.  

Vår slutsats är att populärkulturen finns i förskolan, men att de intressen och kunskaper 

barnen besitter om populärkultur mestadels visar sig vid de tillfällen då de själva formar sina 

aktiviteter. De resurser som erbjuds genom detta tankesätt har i dagens samhälle inte någon 

relevant plats i den pedagogiska, planerade verksamheten. Detta trots att förskolans läroplan 

understryker att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter. Förskolan är barnens arena och borde därför spegla deras egen kultur och ha 

förankringar i det som är meningsfullt för dem.  

Vår studie visar även på de många fördelar som uppstår när populärkulturen tillåts vara ett 

teckensystem och ses som en resurs för lärande. Att använda populärkultur i förskolan kan 

medverka till att barnen får en ihållande motivation och ett större intresse för det som 

förmedlas. Att använda populärkultur som ett parallellt teckensystem tillsammans med de 

övriga som finns i förskolan ökar deltagandet då detta ger fler barn möjligheten att finna något 

som går att förankra i det egna kunnandet och därmed ta till sig av det som förmedlas. Med 
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det multimodala perspektivet som utgångspunkt blir detta särskilt viktigt då lärande sker som 

bäst i symbios med något vi ser som meningsfullt. 

Då vi under vår studie fick ta del av barnens stora intresse och engagemang för populärkultur 

fascinerades vi av den kunskap de besitter om de olika karaktärerna och det nätverk av 

artefakter som finns runt omkring var och en av dessa. Vi såg i detta oändliga möjligheter till 

kommunikation och samspel mellan alla som vistas på förskolan. Barnens stora kunskap 

bidrar inte bara till nya teckensystem som kan användas i den pedagogiska inlärningen, utan 

också till nya tankesätt om pedagogens ensamrätt till bestämmande och utformning av 

förskolan.  



33 

 

8. Referenser 

Andersson, L.G. Persson, M. & Thavenius, J. (1999). Skolan och de kulturella 

förändringarna. Lund: Studentlitteratur 

Arthur, L. (2001). Popular culture and early literacy learning, Contemporary Issues in Early 

Childhood, 2 (3), s. 295-308 

Ashton, J. (2005). Barbie, the Wiggles and Harry Potter. Can popular culture really support 

young children's literacy development. European Early Childhood Education Research 

Journal, 13(1), s. 31-40 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber 

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006). Att förstå barns tankar: metodik för 

barnintervjuer. (3., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber 

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007. Uppsala 

Fejes, A. och Thornberg, R. (2009) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB 

Ganetz, H. (2000). Fina och fula änglar?: om den osynliggjorda relationen mellan populär- 

och finkultur. I K, Jonsson & A, Öhman (red.). Populära fiktioner. Eslöv: B. Östlings bokförl. 

Symposion.  (s. 23-35) 

Hadley, K.G. & Nenga, S. K. (2004). From Snow White to Digimon: Using popular culture to 

confront Confucian values in Taiwanese peer cultures. Childhood, 11 (4), s. 515-536 

Halldén, G. (2003), Barnperspektiv som ideologiskt och metodologiskt begrepp. Pedagogisk 

forskning i Sverige. Nr 1-2, s 12-23 

 

Heikkilä, M. (2006). Kommunikativa resurser för lärande: barns gester, blickar och tal i tre 

skolmiljöer. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006. Uppsala 

 

Jewitt, C. & Kress, G.R. (red.) (2003). Multimodal literacy. New York: Lang 

 



34 

 

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: 

undersökningsmetoder och språklig utformning. (4. uppl.) Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Jord för växande. (1998). Stockholm: Statens skolverk 

Lindstrand, F. (2006). Att göra skillnad: representation, identitet och lärande i ungdomars 

arbete och berättande med film. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006. Stockholm 

Lindstrand, F. (2008a). Snuttefilm i förskolan – en studie av tvååringars meningsskapande och 

engagemang. I  M, Rönnberg (red.). Blöjbarnsteve – Om hur barn under 3 år upplever tv och 

leker med fjärrkontroll. Uppsala: Filmförlaget. (s.195 – 215)   

Lindstrand, F. (2008b). Didaktiskt design i ungdomars berättande med film. I A-L, Rostvall & 

S, Selander (red.). Design för lärande. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. (s. 203-216) 

Persson, M. (red.) (2000). Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur 

Qvarsell, B (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigeter. Godhetsmaximering 

eller kunskapsbildning? Pedagogisk forskning i Sverige. Tema Barns perspektiv 

och barnperspektiv. Nr 1–2, s. 101–113 

Rostvall, A. & Selander, S. (red.) (2008). Design för lärande. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag 

Selander, S. (2008). Tecken för lärande – tecken på lärande. Ett designteoretiskt perspektiv. I  

A-L, Rostvall & S, Selander (red.). Design för lärande. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag. (s.28 – 44) 

Skolkommittén (1997). Skolfrågor: om skola i en ny tid : slutbetänkande. Stockholm: Fritze 

Sparrman, A. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv: bilder, medier och praktiker. (1. uppl.) 

Diss. Linköping : Univ., 2002. Linköping 

Statens kulturråd (2010). Barns och ungas kultur. Stockholm: Statens kulturråd 

Bennett, T. (1998) Popular Culture and the ‘Turn to Gramsci’. I J, Storey (red.). Cultural 

theory and popular culture: a reader. (2. ed.) Londond: Prentice Hall. (s. 217 – 224) 

 

 



35 

 

Street, B. (2004). Academic literacies and the 'new orders': Implications for research and 

practice in student writing in higher education. Learning and Teaching in the 

Social Sciences, 1(1), s. 9-20 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

Sverige. Skolverket (2006). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Vasquez, V. (2005). Resistent, power-tricky and colorless energy -What engagement with 

everyday popular culture texts can teach us about learning and literacy. Popular culture, new 

media and digital literacy in early childhood / Jackie Marsh (Red). (s.201-217)  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  



36 

 

Bilaga  

Till vårdnadshavare. 

Vi heter Camilla Östlund och Moa Svedén och studerar vår sista termin på förskollärar-

programmet vid högskolan i Gävle.  Under hösten kommer vi skriva vårt examensarbete i 

didaktik. För att möjliggöra detta arbete kommer vi att utföra observationer samt samtal med 

ett antal barn. Dessa kommer att äga rum vid några tillfällen under veckorna 35-36. Det vi i 

vårt arbete ska undersöka är hur barns egna intressen och kunskaper nyttjas i 

förskoleverksamheten. Om barnen får utrymme för att använda och utveckla de kunskaper de 

bär med sig hemifrån. Syftet med detta är att synliggöra barnets egna kompetens och intressen 

samt se om förskolan har en förankring i den verklighet barnen lever i.  

För att vi ska kunna utföra dessa observationer och barnsamtal behöver vi ert godkännande. 

Varken barn eller förskola kommer att nämnas vid namn och inget barns identitet kommer på 

något sätt att utges. Informationen vi samlar ihop till vårt examensarbete hanteras 

konfidentiellt. Vi önskar få svar senast måndag v.35, 30/8. 

Vi hoppas och tror att detta kommer att bli både en intressant och rolig studie! 

 

Med vänlig hälsning, Camilla & Moa 

 

 Barnets namn:__________________________________________ 

 

Jag/Vi ger vårt godkännande till observation;   JA  NEJ  

Jag/Vi ger vårt godkännande till samtal;            JA  NEJ  

 

Underskrift:____________________________________________ 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Camilla Östlund Tel. x x x x x  

Moa Svedén Tel. x x x x x  

Handledare: x x x x x  

 


