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Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska förskollärare arbeta utifrån barnens intressen 

och erfarenheter. Detta innebär att barnens egen kultur blir en del av förskolans vardag och 

därmed anpassar sig verksamheten efter de kulturella inslag barnen finner intressanta. Barnens 

kultur sammanfaller ofta med det vi kallar populärkultur. I denna studie försöker vi finna svar på 

huruvida populärkulturella inslag som Frost, Spindelmannen och Teenage mutant ninja turtles 

etc. kan användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan för att stötta barnens utveckling inom 

deras literacyutveckling och hur detta i så fall kan uppnås. Studien är kvalitativ med 

sociokulturell utgångspunkt och har baserats på intervjuer gjorda med fem förskollärare på tre 

olika förskolor. Syftet med intervjuerna har varit att få svar på om förskollärarna använder sig av 

populärkulturella inslag i verksamheten och hur de i så fall gått tillväga. Intervjuerna har 

analyserats med hjälp av diskursanalys. Våra resultat visar på att förskollärarna både medvetet 

och omedvetet använder sig av populärkultur i sina respektive verksamheter då det finns en 

strävan att sätta barnens intressen i fokus. Detta uppnås både spontant främst genom samtal 

mellan barn och pedagog men även genom planerade aktiviteter och projekt. Förskollärarna har 

även gjort flera tydliga kopplingar mellan barnens intressen och barnens utveckling inom literacy. 

__________________________________________________________________________________ 

Sökord: Populärkultur, Frost, Turtles, Literacy, Samtal, Barnens intressen, Mediering, appropriering, Före 
Bornholmsmodellen.  
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Inledning 
I princip alla barn idag växer upp omgärdade av det vi kallar populärkultur. TV-serier, dataspel, 

musik, kläder, böcker och serietidningar är något som barn i stort sett kan ta för givet. 

Populärkultur har blivit en del av barnens vardag inte bara i hemmet, utan även i förskolan. Vi 

kan höra dem diskutera det senaste avsnittet av Labyrint, se dem ta på sig påhittade rustningar 

och ge sig ut i strid mot den onda häxan från Törnrosa, allt medan de sjunger högt ”Här kommer 

Pippi Långstrump”. Då vi själva har vuxit upp med mycket av den populärkultur som lever kvar 

än idag finner vi det fascinerande hur de yngre generationerna använder sig av samt uttrycker sig 

i sin vardag med populärkulturella erfarenheter. Enligt Fast (2011) kan barn utnyttja de 

kunskaper och färdigheter som de fått från t.ex. barnprogram och blir på så sätt mer engagerade i 

att uttrycka sig.  

Kan detta då användas av oss som förskollärare i vår verksamhet? Enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) ska vi använda oss av barnens intressen till att utföra olika aktiviteter, 

utveckla miljön etc. Vi har sett flera exempel ute i flera olika förskoleverksamheter hur 

pedagogerna använt sig av populärkulturella inslag i sin verksamhet. Vi har därför valt att 

undersöka vilka potentiella möjligheter förskollärarna har till att utnyttja populärkultur som ett 

redskap för barnens lärande och utveckling inom literacy. Skulle en tydlig koppling i 

verksamheten mellan populärkultur och barnens literacyutveckling kunna leda till ett lärorikt och 

meningsfullt sammanhang för både barn och pedagoger?  

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi presentera kortare beskrivningar av några av de nyckelbegrepp som 

återfinns i vår studie. Vi kommer även att beskriva vår teoretiska bakgrund. 

Vad är populärkultur? 

Att definiera populärkultur är inte helt enkelt då det finns många olika synsätt på vad som faktiskt 

kan ingå i begreppet och således vad dess innebörd är. Enligt Fast (2007) är en gemensam 

nämnare för majoriteten av dessa synsätt att populärkulturen på ett eller flera sätt skiljer sig från 

det vi kallar hög- eller finkultur. Fast hänvisar till Pierre Bourdieu (1984) som menar att den 

kultur som uppslukar ”eliten” dvs. teater, klassisk musik etc. klassas som god smak, medan den 

typ av kultur som brukas av den stora massan nedvärderas. Begreppet populärkultur används 

därför ofta med en negativ klang, som att den inte är lika fin som ”riktig” kultur. Lindö (2009) 
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hänvisar till Persson (2000) som beskriver att populärkultur helt enkelt kan beskrivas som 

kulturutbud som produceras för många människor. 

När vi idag hänvisar till populärkultur syftar vi ofta på kommersiella produkter riktade mot barn, 

dvs. barnprogram, leksaker, serietidningar, böcker, TV-spel etc. och det finns således ett utbrett 

intresse bland barn ägna sig åt aktiviteter inspirerade av detta vilket märks inte minst på hur de 

uttrycker sig i lek, både verbalt och fysiskt (Fast, 2007). Det finns dock fortfarande en negativ 

syn på populärkultur i förskolan då vuxna ofta har synpunkter på vad som är nyttigt eller inte för 

barnen (Lindö, 2009). En anledning till detta kan vara att pedagoger helt enkelt inte har kunskap 

om den kultur som barnen lever i, vilket kan göra förskollärarna osäkra när barnen har större 

kunskap inom området än de själva (Lindö, 2009).  

I vår studie har vi använt oss av Bourdieus (1984) syn på populärkultur. Vi har dock avgränsat 

oss till en viss typ av material som kan innehålla populärkulturella inslag, närmare bestämt 

böcker, film, serietidningar och musik. 

Literacy – Läs- och skrivkunnighet 

Begreppet literacy är ursprungligen engelskt och betyder ungefär läs- och skrivkunnighet (Lindö, 

2009). Att kunna knäcka koden för läsning och skrivning är dock bara början, literacy innebär 

även att kunna hämta och förstå information från olika typer av skriftliga eller muntliga källor 

och utifrån detta kunna ställa kritiska frågor och fatta egna beslut (Lindö, 2009). Fast (2007) 

menar att barn redan från en mycket tidig ålder möter en ocean av olika textsammanhang varje 

dag. Något simpelt som ett paket mjölk eller en vägskylt innehåller ofta texter som barnen finner 

intressanta. Literacy skulle med andra ord kunna beskrivas som ett vidgat textbegrepp (Lindö, 

2009). 

Det kan ibland uppstå förvirring angående översättningen av begreppet literacy. Detta beror på att 

det saknas en direkt översättning av begreppet till svenska (Fast, 2007). Från det att begreppet 

först myntades har flera olika grenar inom literacy utformats (Lindö, 2009). Literacy är därför 

numera ett samlingsbegrepp för alla delar inom detta sätt att se på barns läs- och skrivutveckling 

(Fast, 2007). Ett exempel på en sådan gren är Emergent literacy, som grundar sig i att det inte 

finns en fast progression i barns literacyutveckling, och att barn tar till sig literacyförmågor innan 

de fått någon formell undervisning (Giles & Tunks, 2014). Ofta sker detta införskaffande av 
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literacyförmågor i sociala sammanhang och i diverse interaktioner med texter och bokstäver 

(Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). 

Bornholmsmodellen 

I slutet av 1900-talet pågick ett forskningsarbete för att hitta kopplingar mellan språklig och 

fonologisk medvetenhet och skriv- och läsinlärning (Persson, 2007).  Projektet gick under namnet 

Bornholmsprojektet och mynnade ut i ett språkutvecklingsmaterial vid namn 

Bornholmsmodellen. I detta material utgår läraren från språkets helhet till de byggstenar som 

språket består av, exempelvis meningsuppbyggnad och språkljud. Detta görs främst genom olika 

språklekar (Häggström, 2007). För barn i förskolan brukar en anpassad version av 

Bornholmsmodellen användas, kallad Före Bornholmsmodellen (Sterner & Lundberg, 2010).   

Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv i vår studie. Anledningen till detta är att vi 

upplever det vara mest relevant och nära kopplat till vårt studieämne. Teorin belyser hur 

människor lär och utvecklas i samspel med kulturella artefakter och andra människor (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2012). I studien lägger vi fram att diverse populärkulturella inslag kan fungera 

som medierande verktyg som barnen kan appropriera i en förskolemiljö. 

Teorin grundades av den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) som menade att Pavlovs 

reflexologi som var den då dominerande psykologiska traditionen, inte var tillräcklig för att 

förklara det som Vygotskij kallade ”högre psykologiska förmågor”. Med det menade han t.ex. 

tänkande, språk, kreativitet etc. och om dessa inte gick att tydliggöra kunde inte heller 

människors lärande och utveckling förklaras (Lundgren et al., 2012).  

Det sociokulturella perspektivets grunder  

En av de mest centrala tankegångarna inom det sociokulturella perspektivet är idéen om 

mediering. Kort uttryckt kan det beskrivas som att ”med mediering avses att människor använder 

redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (Lundgren et al., 2012, s. 187).  

Vygotskij menar att vi människor har tillgång till diverse språkliga och materiella redskap som vi 

kan använda för att kommunicera med varandra och uppfatta vår omgivning, vilket då leder till 

att lärande och utveckling sker bättre i samspel med andra (Hwang & Nilsson, 2011). För att 

kunna lösa en matematisk uträkning behöver vi använda oss av siffror som då blir det medierande 

redskapet. Det bygger därmed en bro mellan oss som subjekt och uträkningen som objekt. Med 
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hjälp av en triangel som exempel skapade Vygotskij en bild som illustrerar medieringens 

principer (Lundgren et al., 2012).  

 

  

Bild 1 

 

Med hjälp av triangeln (se bild 1) vill Vygotskij visa att vi inte ser världen direkt, utan via 

”omvägar”. När vi får syn på ett objekt eller subjekt som vi känner igen från tidigare erfarenheter, 

till exempel en triangel, får vi respons på att det är just en triangel och inte en kvadrat. Detta ger 

oss stimulansen av igenkännedom. Om någon däremot påstått att det är en kvadrat hade vi 

debatterat emot det uttalandet. Vi vet dock inte om vår meningsmotståndare vuxit upp i ett 

kulturellt sammanhang där figuren beskrivs som en kvadrat (Lundberg et al, 2012).  

De medierande verktygen kan vara både språkliga och materiella. De materiella är fysiska ting 

som spadar, hammare, knivar etc. och fungerar medierande då exempelvis ”en smed måste känna 

till materials egenskaper och hur de låter sig bearbetas, och en kirurg måste behärska anatomi och 

andra vetenskaper om den mänskliga kroppen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter” 

(Lundgren et al., 2012, s.189). Den språkliga medieringen sker istället via mentala aktiviteter, det 

är de tecken och symboler som vi människor använder oss utav för att kommunicera. De är 

skapade av människan och grundar sig i olika kulturella sammanhang. Vygotskij menade dock att 

det inte går att helt skilja på språkliga och fysiska verktyg, då de ofta är beroende av och får sin 

innebörd av samspelet med varandra.  

Inom den sociokulturella traditionen användes även uttrycket appropriering. Om mediering 

innebär hur människor använder sig av kulturella verktyg och artefakter för att förstå världen, 

innebär appropriering att en person bekantar sig med samt lär sig om de kulturella verktygen 
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(Lundberg et al, 2012). Vygotskij menade att mediering för det mesta sker i vardagen genom 

samspel och samtal med människor i ens närhet. Många av de tidiga språkbegrepp och vardagliga 

uttryck som ett barn approprierar får de alltså utan klassisk undervisning (Lundberg et al, 2012). 

Skolan blir därför enligt Vygotskij en plats för människor att appropriera vetenskapliga uttryck 

och begrepp som de aldrig stött på i en vardagssituation. Barn är med andra ord beroende av stöd 

från en vuxen eller mer kompetent kamrat för att ha möjlighet att begreppsliggöra och på så vis 

förstå världen, vilket inom den sociokulturella traditionen kallas för den proximala 

utvecklingszonen (Lundberg et al, 2012; Hwang & Nilsson, 2011). Barnen befinner sig alltså i en 

viss proximal utvecklingszon inom ett kunskapsområde, och för att kunna ta steget in i nästa zon 

krävs stöd från någon med mer erfarenhet. 

I studien lägger vi fram att diverse populärkulturella inslag kan fungera som medierande verktyg 

som barnen kan appropriera i en förskolemiljö.   

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi lägga fram ett urval av tidigare vetenskaplig forskning som gjorts inom 

det område vår studie behandlar. 

Hur barn lär sig läsa och skriva 

Det finns historiskt två övergripande sätt att se på barns läs- och skrivutveckling. I det ena 

synsättet tar läraren ett kognitivt ställningstagande och lär barnen utefter formella och bearbetade 

undervisningsmetoder när hen menar att barnet är redo. Detta synsätt kallas ofta reading 

readiness och är starkt kopplat till skolans formella undervisningsmiljöer med fokus på böcker 

och bokstäver (Fast, 2007; Giles & Tunks, 2014). Vidare innebär det ett behavioristiskt arbetssätt 

med fokus på lärarstyrda grupplektioner (Giles & Tunks, 2014).  

Det andra övergripande synsättet är det som vi nämnde tidigare i studien, det vill säga literacy. 

Literacy handlar i princip om ett sociokulturellt samspel med subjekt och objekt. Genom att 

kontinuerligt befinna sig i olika textmiljöer tillförskaffar sig barnen olika kunskaper och 

färdigheter inom läsning och skrift. Detta innebär att barns kulturella bakgrund och erfarenheter 

bidrar starkt till deras utveckling (Fast, 2007; Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). De 

textsammanhang barnen befinner sig i skiljer sig från individ till individ. Olika familjer har olika 

kulturer och traditioner där barnen är delaktiga, influeras och influerar (Fast, 2007). En familj där 
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flera av medlemmarna är sportintresserade kommer sannolikt vid något tillfälle befinna sig i en 

sportarena. De texter som finns på reklamskyltar, jumbotron och spelarnas tröjor blir alla en del 

av barnens textsammanhang. Fast (2007) beskriver dessa olika sammanhang och 

literacyerfarenheter med begreppet ”habitus”, det vill säga de olika familjemönster, traditioner 

och språkbruk som kommuniceras av föräldrarna gentemot barnen. 

 Fast (2007) har i sin avhandling undersökt hur sju barn från olika sociokulturella bakgrunder lärt 

sig läsa och skriva, och hon har i studien tagit ställning för literacy. Målet har varit att ta reda på 

olika möten med texter som barnen tar del av i olika sociala sammanhang, exempelvis hemmiljö, 

förskola, kyrka etc och hur dessa påverkar barnens utveckling inom literacy. Studien var 

etnografisk och pågick under tre år för att författaren skulle få en personlig relation till varje 

deltagare studien berörde. Författaren har funnit att barnen stöter på en stor mängd litterära källor 

oavsett miljö och dessa erfarenheter är något som de har med sig när de har lär sig att läsa och 

skriva. Hon skriver vidare att vissa barn får ta med sig dessa litterära erfarenheter in i 

klassrummet och den formella undervisningen, medan andra barn tvingas lämna dem utanför då 

lärarna har anammat reading readiness snarare än literacy. Detta beskrivs som problematiskt av 

Giles & Tunks (2014) som menar att ett sådant förhållningssätt kväver barnens värdefulla 

erfarenheter av problemlösning och lek vilket kan leda till barnen inte blir lika motiverade till att 

lära sig på egen hand och detta leder i längden till att de inte utvecklas lika väl inom läsning och 

skrift.  

Norling, Sandberg & Almqvist (2015) har i sin studie undersökt kopplingar mellan barnens 

engagemang och deltagande i literacyaktiviteter. Studien genomfördes bland 55 förskolor i en 

stadsmiljö och hade 188 deltagande förskollärare. Deltagarna observerades och fick svara på en 

enkät (dock användes endast observationsdatan i studien). Barnens engagemang mättes efter hur 

aktiva de var i de olika aktiviteterna och studien visar på att ett positivt, uppmuntrande språk och 

studieklimat var de viktigaste faktorerna för att engagera barnen i diverse aktiviteter ämnade 

attutveckla deras språk. Författarna menar liksom Fast (2007) att eftersom de tidigaste 

literacyförmågor barn tar till sig är de som uppkommer i sociala samspel och sammanhang, har 

varje barn sina egna erfarenheter och intressen kopplade till de olika litercyaktiviteter som 

anordnas på förskolan. Barnens engagemang och motivation till att delta i dessa aktiviteter blir 

således varierande och det blir därför viktigt för förskollärarna att  hitta metoder för nå ut till alla 

barn (Norling, Sandberg & Almqvist, 2015).  
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Ashton (2005) har undersökt barns sociokulturella erfarenheters samband med deras utveckling 

inom literacy. I sin studie har författaren använt sig av sociokulturellt perspektiv, kritisk teori och 

socialinteraktionistiskt perspektiv för att visa populärkulturens betydelse för barn. Hon utgår från 

tankarna om emergent literacy och menar på att barn utvecklar sin literacyförmåga allt eftersom 

de stöter på olika språkliga utmaningar i deras vardag. Författaren beskriver pedagogernas viktiga 

roll i att knyta samman de erfarenheter barnen har med sig hemifrån med sin undervisning. 

Vidare beskriver hon att barn bygger upp ett ”literacy-kapital” baserat på den typ av 

literacyerfarenheter de växer upp med, det kan med andra ord variera från barn till barn beroende 

på deras sociokulturella bakgrund, vilket innebär att barn som växer upp i ett överflöd av 

populärkultur i sin omgivning bygger sitt literacy-kapital med hjälp av just populärkultur. 

Eftersom populärkultur är en del av många barns uppväxt blir det tydligt i deras agerande inom 

tal, skrift och lek (Ashton, 2005), vilket stöttas av Fast (2007).  

Giles & Tunks (2014) har i sin studie försökt ta reda på hur lärare som arbetar med barns tidiga 

utveckling ser på literacyutveckling, samt vilka antaganden som görs inom läraryrket i dessa 

frågor och hur det påverkar hur de lägger upp sina lektioner. Studien genomfördes med 

kvantitativa metoder och grundades på en tvådelad enkätundersökning, där den ena delen 

innehöll frågor om lärarnas bakgrund och den andra innehöll frågor om hur de ser på barns 

literacyutveckling. Syftet med studien var att ta reda på huruvida lärare föredrar reading readiness 

eller emergent literacy. Resultatet visade på att det finns en koppling mellan respondenternas 

ålder och vilken metod de föredrar, men inte den koppling som författarna räknat med då de 

lärarna med mest erfarenhet föredrog emergent literacy. Vice versa föredrog de lärare med 

mindre erfarenhet reading readiness. Författarna menar dock på att det kan vara till fördel att inte 

utesluta det ena för det andra, då alla barn lär sig på olika sätt. De menar också liksom Ashton 

(2005) att betydelsen av lek eller nöje i läs- och skrivutvecklingen inte går att förringa, något som 

de menar bekräftats vid upprepade tillfällen genom historien av framstående utbildningsforskare, 

bland annat Vygotskij. Då populärkultur är en del av många barns vardagliga intressen leder det 

till en fantasirik, kreativ lek och tanke, vilket är av stor vikt för att kunna knäcka koden för 

läsning och skrift. 
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Populärkulturens pedagogiska möjligheter 

Maudlin & Sandling (2015) beskriver hur pedagogen behöver en förståelse av populärkulturen 

för att kunna använda sig av dess pedagogiska möjligheter. Detta leder till nya sätt att införa 

texter som barnen känner igen och som de finner meningsfulla. De beskriver tre olika sätt att se 

på populärkulturens pedagogiska egenskaper. Det första synsättet är populärkulturellt material 

som film, spel etc. som bärare av en fast kunskap. Giroux (2011) beskriver hur det finns en kraft i 

hur filmer är konstruerade i form av bilder, gester ljud etc. och hur detta kan utbilda människor 

och ge kunskap i hur de ska agera, tala och kommunicera. Med hjälp av ett kritiskt 

förhållningssätt kan pedagogen då bryta ner den här kunskapen i dess beståndsdelar och bygga 

vidare på delar av den, alternativt ifrågasätta innehållet (Giroux, 2011; Maudlin & Sandling, 

2015). 

Det andra synsättet förespråkar en syn på populärkultur där dess mening och kunskap blir till i 

samspelet mellan kultur och kulturkonsument. Även om de inte motsäger det första synsättets 

tankar om populärkulturen som bärare av en fast kunskap (en sångare framför till exempel ofta ett 

specifikt budskap med sin sång) menar forskare av det andra synsättet att det är i mötet mellan 

konsumenten och produkten som dess mening blir till och det är där dess pedagogiska 

möjligheter ligger (Maudlin & Sandling, 2015; Norling, Sandberg & Almqvist, 2015).  

Det tredje och sista synsättet intresserar sig för ett pedagogiskt förhållningssätt som utforskar de 

delar av populärkulturen som ifrågasätter och diskuterar det av människan konstruerade samhället 

och hur det är uppbyggt (Maudlin & Sandling, 2015). Genom att använda olika exempel av 

monster inom populärkulturen, vampyrer, varulvar, zombies etc. försöker de skapa en bild av hur 

ett samhälle bestående av den här typen av monster skulle se ut. På så sätt blir de olika monstren 

en bildlig manifestation av olika kulturer och vad de kan ha för behov. Hur skulle t.ex. en skola 

behöva fungera för att klara en klass bestående av vampyrer, zombies och alver (Maudlin & 

Sandling, 2015)? Wallin (2008) beskriver hur han med hjälp av ett sådant synsätt tog sig an 

utmaningen att leda en grupp lärare i deras utbildning om ett undersökande pedagogiskt 

förhållningssätt. Lärarna hade i början svårt att ta sig anamma detta och beskrev det som en 

monströs uppgift. Genom att sätta ord på uppgiften med hjälp av monster och fantasitermer 

kunde författaren tillsammans med lärarna övervinna diverse hinder.  

Med utgångspunkt i dess teorier om populärkulturens pedagogiska möjligheter beskriver Maudlin 

& Sandling (2015) det ramverk som utgör grunden i populärkulturella pedagogiska tankar. De 
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menar att det i dagens samhälle är av stor vikt att föra in populärkultur i verksamheten för att 

kunna diskutera den med barnen. På så sätt ger de barnen de verktygen de behöver för att dels 

kunna lära av den, men också kunna analysera den och således ifrågasätta de ibland stereotypa 

bilder av ras, kön, religion etc. som kan målas upp av medial populärkultur (Giroux, 2011). I vår 

studie har vi valt att främst använda oss av synsätt nr två, det vill säga att populärkulturens 

mening och kunskap blir till i mötet mellan kultur och kulturkonsument. 

Populärkultur som språkutvecklingsverktyg 

Hua & Li (2015) har i sitt arbete undersökt huruvida populärkultur kan användas som ett verktyg 

för att stärka Kantonesiska elevers grammatikinlärning inom engelska, vilket inte är deras 

modersmål. Författarna menar att även om det finns en generellt accepterad bild av populärkultur 

som ett effektivt verktyg för att göra eleverna mer motiverade till att tillägna sig kunskaper inom 

språk, är det många lärare som håller fast vid gamla traditioner och lärosätt. Troligtvis beror detta 

på att de känner sig trygga i sina gamla metoder. Hua & Li (2015) menar dock att det är svårt att 

göra eleverna motiverade med hjälp av dessa metoder, då de ofta är svåra att koppla till verkliga 

exempel. De beskriver dock att det fortfarande finns en begränsad mängd empirisk data som visar 

på att populärkultur verkligen har en positiv effekt på barns språkinlärning. De vill därför med sin 

studie ge ett bidrag till den nuvarande forskningen.  

De utförde två olika former av tester; Ett där populärkultur inte användes alls och ett där de 

använde sig av populärkultur. Resultatet visade att ett pedagogiskt arbetssätt där populärkultur 

ingår kan ge bättre resultat och ge eleverna bättre grammatikinlärning, i det här fallet inom 

engelska. De gjorde även en semi-strukturerad intervju med tre slumpmässigt utvalda elever. Av 

de elever som intervjuades var två positivt inställda till populärkultur som ett 

undervisningsverktyg, medan en elev var mindre positiv. Av de två som var positiva framkom att 

de hade olika anledningar till sina svar, då den ena ansåg att det hjälpte hennes förmåga att 

tillägna sig en varierad vokabulär, medans den andra upplevde att hon blev mer motiverad till att 

lära sig engelska. Eleven som gav mindre positiva åsikter om denna metod svarade kortfattat att 

lektionerna inte skulle se ut på det sättet. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka om populärkultur används som ett pedagogiskt verktyg i 

förskoleverksamheter. Om våra resultat visar på att populärkultur används av förskollärare som 

ett pedagogiskt verktyg i förskolan vill vi även undersöka olika tillvägagångssätt för att arbeta 

med barns literacyutveckling med hjälp av populärkulturella inslag. 

 

Vårt arbete utgår från följande frågeställningar: 

- Vilken syn har förskollärarna på populärkultur som ett pedagogiskt verktyg för barns 

literacyutveckling? 

- Vilka metoder och strategier med populärkulturella inslag kan förskollärare använda sig 

av för att utveckla literacy i förskoleverksamheten? 

Metod 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för de olika metoder och förhållningssätt vi använt oss av för 

att samla in empirisk data till vår studie. I slutet av avsnittet kommer vi även redogöra för vår 

studies validitet och reliabilitet.  

Metodval och urval 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie genom en kombination av intervjuer med fem 

förskollärare samt observationer på deras respektive tre förskolor. I studien har vi dock valt att 

inte använda oss av observationsdatan då den insamlade empiriska datan inte var tillräcklig. 

Vi valde de första två förskolorna baserat på tidigare erfarenheter i form av verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). Den första förskolan är belägen på en mindre ort medans den andra förskolan 

är belägen i en mindre stad. Båda dessa förskolor är kommunala. Den tredje förskolan är 

privatägd och belägen i samma stad som den föregående. Vi har ingen VFU-erfarenhet från den 

här förskolan men en av oss har tidigare arbetat som vikarie i dess verksamhet och är väl bekant 

med såväl barn som pedagoger. 

På nästa sida följer en tabell över respondenterna. Alla namn är fingerade av oss. 
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Tabell 1 

 

Intervjuerna  

 Vi använde oss av kvalitativa ostrukturerade intervjuer enligt Bryman (2011).  Detta innebär att 

vi utgick från ett fåtal övergripande öppna frågor. Vid de två första intervjuerna hade vi tre 

frågor, men vi insåg att vi behövde fylla ut med ytterligare en fråga vid de efterföljande 

intervjuerna (se bilaga 1). Dessa frågor utgjorde grunden för vår intervju och följdes upp av en 

blandning av öppna och slutna följdfrågor. En fördel enligt oss med ostrukturerade intervjuer är 

att de kan och bör röra sig i en mängd olika riktningar, baserat på respondentens svar. Intervjun 

blir därför väldigt flexibel och kan ge svar på frågor vi inte ens visste att vi hade. Vi upplevde en 

del svårigheter med att ställa relevanta följdfrågor då den här intervjuformen hela tiden kräver att 

intervjuaren är koncentrerad på det innehåll som diskuteras och vi upplevde därför att en del 

följdfrågor blev ledande och/eller slutna. Det behöver dock inte betyda att svaren som gavs inte 

är relevanta. 

En av oss intervjuade förskolläraren, medan den andra satt i bakgrunden och lyssnade samt 

antecknade. Tanken med detta var dels att inte lägga press på förskolläraren genom att placera 

henne i en två mot en situation, och dels för att den som inte var huvudintervjuare kunde fokusera 

på att endast anteckna relevanta följdfrågor som han sedan kunde ställa i slutet av intervjun i fall 

den som intervjuade missade något viktigt. Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon och 

varade mellan 15-25 minuter. 

Transkription av intervjuer 

Transkriptionerna gick till genom att vi först noga lyssnade igenom ljudfilerna från intervjuerna. 

Därefter delade vi upp ljudfilen på hälften och tog var sin del att transkribera var för sig. Vi 

träffades sedan för att läsa igenom våra respektive transkriptioner och göra en tidig analys av 

Namn Ålder Yrkesverksamma år 

Annika 58 32 

Lisa 43 18 

Annie 29 6 

Christine 52 22 

Karin 48 27 
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innehållet. Då vi båda gått igenom allt transkriberat material har vi fått flera olika infallsvinklar 

att diskutera utifrån. Delar av transkriptionerna har citerats i vårt resultat.  

Analysmetod 

Intervjutranskriptionerna har vi analyserat med hjälp av diskursanalys som beskrivs i Bryman 

(2011). Enligt Bryman (2011) kan diskursanalysen beskrivas som ett redskap för att ta reda på 

vilka olika strategier och metoder människor använder för att nå olika mål. Diskurser blir därför 

vad människor vill uppnå med vad de säger och skriver. Efter att ha läst igenom transkriptionerna 

noggrant flera gånger samt gjort en analys av innehållet hittade vi fem diskurser som vi anser 

vara relevanta för vår studie. Dessa diskurser var populärkultur, barnens intressen, samtal, 

kultur/tradition samt literacy. Vi valde diskursanalys över grounded theory som beskrivs i 

Bryman (2011). Anledningen till detta var att vi hade problem med att bilda oss en fördjupad 

förståelse om teorin. 

Genom hela vårt analysarbete har vi haft ett sociokulturellt synsätt. Det sociokulturella 

perspektivets tankar om mediering och appropriering, det vill säga att människor lär sig om 

kulturella verktyg som hjälper dem att förstå världen, kan kopplas till vår studies frågeställningar 

eftersom vi undersöker huruvida populärkultur kan användas som ett verktyg för lärande. Det 

finns dessutom som tidigare nämnt kopplingar mellan den sociokulturella traditionen och 

literacy.  

Forskningsetik 
Vi har förhållit oss till vetenskapsrådets grundläggande forskningsetik och regler som beskrivs i 

Löfdahl et al. (2014). Detta innebär bland annat att inga av deltagarna är namngivna i vår studie, 

de namn som förekommer är fingerade av oss. Vi har även undvikt att ge någon form av 

beskrivning av förskolan som kan röja dess identitet, utan vi har enbart angivit i vilken typ av 

samhällsmiljö (stad, mindre ort etc.) förskolorna befinner sig i samt angett deras pedagogiska 

förhållningssätt. Alla deltagare har dessutom fått skriva under en medgivande blankett (se bilaga 

2 &3), som funnits i en version för förskollärarna samt en version för barnens vårdnadshavare. Vi 

har strävat efter att gå ut med dessa blanketter i god tid för att ge alla tänkbara deltagare 

betänketid, vid besöket på den tredje förskolan hann vi dock som tidigare nämnt inte få ut 

blanketterna till vårdnadshavarna i tid, och därför observerades inga barn. De barn som deltagit 

har fått information om att vi skulle komma på besök. Alla deltagare har fått möjlighet att dra sig 

ur om de kommit på andra tankar. 
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Tillförlitlighet och äkthet 
När en vetenskaplig studie genomförs är det vitalt att ifrågasätta dess reliabilitet och validitet för 

att avgöra dess kvalité (Bryman, 2011). Dessa begrepp är dock mer kopplade till kvantitativa 

studier. I en kvalitativ studie som denna är begreppen tillförlitlighet och äkthet av större relevans 

(Bryman, 2011). Båda dessa begrepp bygger på ett antal delkriterier. Tillförlitlighet bygger på att 

studien är trovärdig, överförbar, pålitlig samt erbjuder en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Äkthet innebär att studien ger en rättvis bild, har en ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet samt en taktisk autencitet (Bryman, 2011). 

För att öka studiens tillförlitlighet använde vi oss av två olika datainsamlingsmetoder för att på så 

vis triangulera vår empiriska data genom att försöka finna samband mellan det respondenterna 

svarar i sina intervjuer och det vi funnit i våra observationer (Bryman, 2011). Då 

observationsdatan inte var tillräcklig för att vare sig bekräfta eller motbevisa det som sades i 

intervjuerna valde vi att inte använda oss av den i studien. 

Det är nödvändigt att ha i åtanke att det vi redovisar i resultatdelen är baserat på förskollärarnas 

egna åsikter och erfarenheter. Det går därför att ifrågasätta graden av vetenskaplig forskning 

bakom deras uttalanden. Det kan dessutom ses som ett problem att det fanns en brist på mångfald 

bland respondenterna, då alla var kvinnor i ungefär samma ålder och av samma etniska bakgrund. 

Det finns även en brist på barnens perspektiv då våra observationer innehöll få barn som 

deltagare. 

Då vi själv har positiva erfarenheter av populärkultur (både som pedagogiskt verktyg och 

privatbruk) går det att påstå att vi till viss del sökt efter positiva resultat i studien vilket skulle 

kunna komprimera vår roll som objektiva forskare. Vi anser dock att vi hållit oss objektiva 

genom hela processen samtidigt som det finns tillräckligt med stöd i tidigare forskning för att 

styrka våra forskningsresultat. 

Vi anser att det finns både för- och nackdelar med det faktum att vi känner både barn och 

pedagoger sedan tidigare. Vi tror det är positivt på det sätt att främst barn men även pedagoger är 

bekanta med oss sedan tidigare då de kan vara trygga med att ha oss i närheten. Om vi varit helt 

okända hade det troligen funnits en viss grad av otillförlitlighet mot oss som forskare. Nackdelen 

med detta är dock att det kan finnas en större självorsakad press på respondenterna att svara vad 

de tror är rätt och vad vi vill höra snarare än att svara helt fritt, opåverkat av det faktum att vi 

känner varandra.  
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Vi vill hävda att vår studie är tillförlitlig. Verksamheten ska vila på både vetenskaplig forskning 

samt beprövad erfarenhet (Skolverket, 2010) och vår studie har fokus på det sistnämnda. Vi har 

dessutom kunnat koppla mycket av våra resultat till tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Vi 

hävdar även att vår studie har god äkthet, då vi anser att studien lever upp till de äkthetskriterier 

som beskrivs i Bryman (2011).  

Resultat 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera resultatet av vår studie. Efter vår analys av 

transkriptionerna har vi valt ut fem diskurser som vi anser vara relevanta för våra 

frågeställningar. 

Populärkultur i verksamheten 

På frågan om hur förskollärarna definierar populärkultur och dess egenskaper var svaren 

varierade. Flera av dem uttryckte en osäkerhet kring begreppet och en av respondenterna hade 

aldrig tidigare hört talas om det. De övriga var relativt eniga om att populärkultur innebär den typ 

av kultur som är relevant för barn i nutid, vilket idag skulle kunna innebära Disney-filmer, Astrid 

Lindgren-böcker etc. Christine sticker ut något i sin beskrivning och menar att populärkultur kan 

ses som en motsats till det som kallas finkultur, med andra ord att det ses som finare att gå på 

teater än film på bio. 

”Jag får en känsla att man kanske ser mer på det som är det populärkulturella 

står i nån slags motsatts till finkulturellt”. – Christine, intervju 3. 

 En genomgående koppling som alla respondenterna dock gör är den mellan begreppet 

populärkultur och fenomen som böcker, musik, film etc. De beskriver även hur karaktärer från 

den typ av media som barnen finner intressant spelar en stor roll för barnens verklighet, både i 

hemmet och förskoleverksamheten. Det blev även tydligt att flera av respondenterna värderade 

olika typer av populärkultur olika, ofta beroende på hur en viss typ av historier eller karaktärer är 

förankrade i svensk kultur. Ett exempel på detta var att alla pratade gott om Astrid Lindgrens 

verk samt böcker medans modern populärkultur (Serietidningen Spindelmannen, filmen Frost 

etc.) och modern media (Data-spel, film) var välkommet men flera uttryckte att det inte finns lika 

mycket lärande i den typen av populärkultur. Karin uttrycker sig på följande sätt:  
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”Jag tänker hur viktigt det är för förskolan att man har mycket högläsning 

för att det stimulerar… ordmängden och språket överhuvudtaget så otroligt 

mycket så det finns liksom inga dataspel eller TV-spel… eller annat som kan 

kompensera det.” – Karin, intervju 4. 

Även Christine och Lisa uttrycker vikten av böcker men med olika motiv, då Christine menar att 

det är en positiv stöttning för barnen att ha något konkret, fysiskt och visuellt material, i det här 

fallet en bok, när de berättar om något. Det blir då lättare för barnet att uttrycka sitt intresse utan 

att sväva iväg. Lisa framför även att det framförallt i äldre litteratur finns ett språkligt kulturarv 

som är viktigt att bevara.  

Ingen av respondenterna är främmande till att använda sig av populärkultur i verksamheten, det 

finns dock en stor variation i förhållningssätt och tillvägagångssätt. Alla har använt sig av 

populärkulturella inslag i sina tema- eller projektarbeten, men det är bara på Lisa och Annies 

förskola som man byggt temat med populärkultur i åtanke, då det på de övriga förskolorna är 

något som förskollärarna reflekterat över i efterhand. Lisa och Annie arbetade med ett tema 

baserat på filmen Frost (Disney). Detta grundade sig i barnens stora intresse för filmen. Temat 

innehöll flera olika moment som experiment med vatten, snö och is, sångstunder där de sjöng 

sånger från filmen etc. Lisa menar att genom ett sådant projektarbete går det att få in alla de delar 

läroplanen ålägger verksamheten att utföra, som språk, naturvetenskap, matematik och barnens 

intressen. Hon beskriver det på följande sätt: 

”Ehh ja det är ju lite olika som i höstas hade vi då… projektet Frost ehh då 

jobbade vi  mcket med utifrån det och det går ju... jag tänker att det går å ta 

in mycket utav läroplansmålen i olika populärkultur för barnen… man kan 

till exempel ehh… som Frost, de går ju smälta is… alltså det går ju få in 

naturvetenskapen och tekniken… det går in… räkna matematiken också 

naturligt i det.” – Lisa, intervju 2. 

Lisa och Annie valde alltså att utgå från ett av barnen omtyckt ämne och förde in läroplanens 

olika delar efterhand. Utöver temaarbetet med Frost arbetar de även med språksamlingar 

grundade på språkutvecklingsmaterialet Före Bornholmsmodellen. I detta arbete utgår de från 

Sagan om den lilla, lilla gumman, och de försöker involvera barnen så mycket som möjligt 

genom teater och att barnen själva får berätta sagan både med och utan rekvisita. Annie har dock 

valt att inte arbeta med dessa samlingar då hon inte delar Bornholmsmodellens syn på lärande, 



 
 

16 
 

hon anser det istället vara mer meningsfullt för både henne och barnen att utgå helt från barnens 

intressen och perspektiv.  

”Nu är dem intresserade av… vi tar Frost som exempel att man kan läsa 

sagor som dels finns färdiga… alltså böcker att köpa och man kan skapa 

egna sagor med barnen och göra sagor utifrån deras… leka sagor.” – Annie, 

intervju 5. 

På Karin och Christines förskola har de istället utgått från ett av pedagogerna bestämt tema eller 

projekt innehållandes de delar av läroplanen de vill få med, och sedan fört in populärkulturella 

inslag. På Christines avdelning har de arbetat med ett boktema, där varje barn fått ta med sig en 

bok hemifrån som hela gruppen sedan arbetat med under två veckor. Christine beskriver hur det 

inte fanns någon baktanke med att få in populärkultur i projektet men hur det var i stort sett 

oundvikligt då hon anser att alla de böcker barnen tog med sig föll under begreppet 

populärkultur. 

”… inte för att vi tänkt att det här är… blir rätt populär… kulturellt projekt 

men det har ju blivit det eftersom det kommer utifrån barns intressen sen 

försöker man ju alltid snappa upp det som barnen intresserar av…”. – 

Christine, intervju 3. 

 På Karins avdelning arbetade de med ett cirkustema, där barnen fått välja olika roller som finns 

på en cirkus. Dessa roller hade de sedan med sig i drama, sånger etc.  

På Annikas förskola fanns inte heller någon specifik strävan efter att föra in populärkultur i 

verksamheten, men hon menade att om barnen har ett intresse av t.ex. böckerna om Pippi 

Långstrump och Emil i Lönneberga ville de som förskollärare ta vara på detta. Annika gör en 

koppling mellan populärkultur och musik och menar att de alltid försöker vara tillåtande när 

barnen vill lyssna på skivor och dansa. Hon beskriver att de i särklass mest populära skivorna är 

Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga, och att detta även lett till att barnen fått upp ett intresse 

för böcker med dessa karaktärer.  

”… dem tycker ju om Emil i Lönneberga, och Pippi och… dem frågar inte 

efter något annat än det vi har, som vi spelar och då vill dem lyssna på det.” 

– Annika, intervju 1. 
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Betydelsen av barnens intressen 

Alla respondenterna talar utförligt om vikten av att ta vara på barnens intressen för att bygga en 

lärorik verksamhet. Lisa menar att genom att väva in det som barnen finner intressant i det dem 

inte tycker är intressant, kan hon som förskollärare öka motivationen hos barnen och hitta nya 

möjligheter och infallsvinklar till att fånga deras uppmärksamhet.  

”…ja de ska man ju inte säga med det gäller ju egentligen alla stadier i livet 

är de nåt du [är] intresserad av å man kan väva in det i det som inte är så 

intressant så blir det ju genast mer intressant.” – Lisa, intervju 2. 

 Detta går i linje med Annie som bland annat menar att barnen kan bli intresserade av språk etc. 

med hjälp av populärkulturella inslag och de vill sedan fördjupa sina kunskaper med hjälp av det 

material som finns i deras omgivning. De sjunger sånger på både engelska och svenska även om 

de inte alltid visste vad orden betydde. Christine talar även om sådant som barn kan komma att 

bli intresserade av i framtiden och vikten av att ge dem möjligheten att upptäcka det i sin egen 

takt. Hon menar bland annat att barn ofta utvecklar ett intresse för bokstäver, och att det då är 

viktigt som förskollärare att ”smyga in” bokstäver i hela verksamheten för att de ska ha en 

referenspunkt när deras intresse utvecklas. Ett exempel på detta kan vara namn på barnens stolar 

eller låta dem prova att skriva sitt eget namn på deras teckningar även om det bara är en bokstav, 

då just deras namn ofta är en av de tidigaste intressefaktorerna i deras literacyutveckling. 

Flera av respondenterna uttrycker svårigheter med att bygga ett helt tema eller projekt runt något 

av de intressen de finner i barngruppen. Som tidigare nämnt var det bara Lisa och Annies 

avdelning som arbetat med ett tema där barnens intresse varit helt avgörande för vilket tema de 

skulle arbeta med, medans de övriga valt att föra in barnens intressen i redan förutbestämda 

projekt. Till exempel grundade sig Karins cirkustema inte på ett specifikt intresse hon märkt hos 

barnen, men hon menar att just cirkus innehåller tillräckligt för att alla barn ska kunna hitta något 

de tycker är intressant. Det går därför att väva in mycket under det pågående temat och se vart det 

leder. Hon menar även att det går att göra på en mängd olika sätt bara det finns en röd tråd som 

löper genom hela temat och att barnens intresse alltid är i fokus. Om barnen inte är intresserade 

finns det ingen poäng med att fortsätta temat.  

”Det går och jobba på väldigt många olika sätt, det gäller bara att få nån röd 

tråd så att det inte blir för spretigt för… att man liksom håller ihop det på 

nån… nått sätt liksom… och då tyckte vi cirkus var väldigt bra tema för där 
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kan man få in nästan i stort sett vad som helst… utefter barnens intressen då 

vad dem… tycker är kul”. – Karin, intervju 4. 

Samtal som en bro mellan barn och pedagog  

Ett ämne som förekommer ofta i respondenternas svar är vikten av samtal mellan pedagog och 

barn. Samtalet är en av de främsta metoderna för förskollärarna att ta reda på barnens olika 

intressen. Det är genom samtal med barnen som förskollärarna kan diskutera och utbyta 

information om ett ämne som barnen finner intressant. Annika menar att det kan vara svårt att få 

igång ett samtal med de yngre barnen, men att det fortfarande går att förstå tillräckligt för att 

kunna avgöra huruvida barnen finner olika aktiviteter roliga eller inte. Christine menar att det är 

viktigt att som förskollärare sätta sig in i det som är populärt just nu för att kunna ge samtalen 

ytterligare en dimension. När förskolläraren har en viss kunskap om ämnet kan de ge en djupare 

respons och på så sätt få ett mer meningsfullt och engagerat samtal med barnet. Det är i samtalet 

som barnen kan ge en egen beskrivning av den värld som de lever i, och det är därför av stor vikt 

att som förskollärare ta vara på detta. Hon ger ett exempel på när ett barn gjort sig illa och när 

mamman kom för att hämta barnet ville han ha ett plåster med figurer från TV-serien Teenage 

mutant ninja turtles.  

”Då är ju mamman så fantastiskt duktig och bra så att hon satte på ett helt 

vanligt beige plåster, lånade en permanentpenna och ritade Turtles… och då 

kände ju jag att jag kan gå in i det och se ”nämen har din mamma, vilken 

Turtles är det?” Å då har jag ju bra att mina barn gillade det.” – Christine , 

intervju 3. 

Christine, som hade kunskap om turtles, kunde alltså inleda ett samtal som hon menar blev 

meningsfullt för barnet. 

”…  jag vet ju vad han pratar om och jag kan ju gå in i det och det höjer hans 

intresse att här är nånting som en vuxen… ja som min pedagog faktiskt fattar 

vad jag pratar om…” –Christine, intervju 3. 

 Karin säger att det inte går att veta allt om barnen och vad de gör på sin fritid, men genom samtal 

kan förskolläraren skapa sig en viss bild av något barnen varit med om som de sedan kan koppla 

till förskoleverksamheten. Detta tas även upp av Annie som säger att det inte alltid är lätt att ha 

uppfattning om vad som är populärt och rör sig i barnens världar just nu, men eftersom barnen 
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sitter inne med den här kunskapen kan de lära förskollärarna. Lärande behöver därför inte vara 

ensidigt. 

”Jag kanske inte har nån kunskap om Ninjago men… barnen kan ju lära mig 

och vi kan också… kan vi ju arbeta med det tillsammans”. – Annie, intervju 

5. 

Samtalet ger även en möjlighet för barnen att stå i centrum och stärka deras självkänsla. Genom 

att leda in samtalet på ett ämne som förskolläraren vet att ett visst barn har kunskaper om höjer vi 

det barnet. Karin pratar om att lyfta vad hon kallar för barnens ”pratstatus”, det vill säga att hon 

ibland vänder sig mot ett barn som sällan får utrymme i samtal för att lyfta dess åsikter och 

tankar.  

”… att höja nåns status i… alltså pratstatus om man säger att… då kan man 

ju vända sig till nån som inte brukar prata så mycket och… och ta nått 

intresse som man vet att det barnet älskar och har lättare att prata om för att 

det kan mycket om det och dem andra barnen kanske inte kan någonting då 

kan man ju… om man vet det så kan man ju vända sig och fråga men du vet 

ju mycket om det här, kan inte du berätta så får vi lära oss lite och då höjer 

man ju barnet i… både i gruppen och som… och självkänslan för det barnet 

att våga… att det betyder nått, det jag säger”. – Karin, intervju 4. 

Detta styrks av Christine som menar att om ett barn frågar henne om ett ämne som hon inte vet 

mycket om, kan hon istället hänvisa till något av de andra barnen som faktiskt har den 

kunskapen. På så sätt uppmuntras barnen även till samtal mellan barn och barn. Hon menar att 

här kan förskolläraren hjälpa till när barnens referensramar inte stämmer överens eller räcker till. 

Om två barn diskuterar Frost och ett tredje barn, som inte sett filmen, vill delta i samtalet har de 

andra två ett kunskapsmässigt övertag och fler referenspunkter. Förskollärarens roll blir därför 

viktig för att kunna överbygga dessa hinder för utvecklingen av barnens samtal.  

Att bevara kultur och tradition 

Det blir tydligt i våra intervjuer att respondenterna gör en viss skillnad mellan populärkultur idag 

och äldre litterär kultur. Som tidigare nämnt talar flera sig varma om Astrid Lindgrens karaktärer 

och ger flera exempel på hur Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga lever kvar än idag 

framförallt i musik och böcker på förskolorna. 
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”… sen ehh är det ju lite kultur kan ja tänka med Emil å dem här är det ju 

väldigt… hur dem hade längre tillbaka i tiden å jag tror att det är viktigt att 

bevara det”. – Lisa, intervju 2. 

 

Något som också kommer fram är en stor strävan att åtminstone delvis bevara den äldre 

litteraturen och språket, och på så vis erbjuda ytterligare alternativ till dagens populärkultur för 

att den äldre populärkulturen inte ska gå förlorad. Lisa talar om att lyfta fram språket i den äldre 

litteraturen och anser det vara viktigt att bevara detta, för att ge barnen kunskap och perspektiv 

om hur människor i Sverige levde förr i tiden. Hon uttrycker även en oro över att modern 

populärkultur i stil med Frost och Spindelmannen kan ta över för mycket och till slut helt ersätta 

den klassiska litteraturen. 

”… jag känner ju ibland att populärkultur, eller det här… spindelmannen och 

allt sånt nästan tar över lite…” – Lisa, intervju 2. 

 Annie menar att det är en del av vårt uppdrag som förskollärare att introducera kultur och äldre 

litteratur för barnen, men säger också att det går att blanda med modern populärkultur för att 

skapa något nytt och eget.  

”Ja... det är väl det som är det fina med populärkulturen att man ofta kan.. ta 

något, ta ett befintligt… koncept och sen byta ut karaktärer och miljö för 

och... få det att passa”. – Annie, intervju 5. 

Hon menar att när en förskollärare introducerar en förutbestämd saga behöver hen inte låsa sig 

vid dess originalstruktur, utan att det är viktigt att se vad barnen vill göra med den och att det då 

går att följa deras idéer och lära sig tillsammans.  

Karin talar inte lika mycket om det kulturella innehållets mening i hennes arbete, men lyfter fram 

böcker och traditionell högläsning som ovärderliga verktyg. Hon menar att även om spel och 

liknande teknik kan gynna barnens språkutveckling finns det inget som kan kompensera för det 

barnen potentiellt kan få ut av högläsning. Hon har även upplevt att högläsningen börjat försvinna 

på grund av att det inte är lika vanligt att föräldrar läser för sina barn hemma och hon strävar 

därför efter att varje barn ska få möjlighet att höra minst en berättelse eller saga varje dag de är på 

förskolan.  
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Att arbeta med literacy 

På frågan om hur respondenterna tolkar begreppet literacy var svaren varierade. Karin och 

Christine talar om hur barnen närmar sig bokstäver i ett tidigt skede och på så sätt börjar utveckla 

ett intresse för litteratur, läsning och skrift. Karin nämner även att det kan innebära att barnen lär 

sig hur olika symboler kan kopplas till olika ljud. Annie menar dock att det även kan innebära all 

text som omger oss, och att textbegreppet inte nödvändigtvis behöver vara låst till böcker och 

bokstäver. Gester, bilder, sång och dans har också en typ av text även om den inte alltid tillhör 

den traditionella synen på vad text innebär.  

”… allting som omger oss är… tillhör språket att det är gester, mimik, 

kroppsspråk… ehh… ja sång, musik… toner om att det ehh att det alltså… 

ett vidgat textperspektiv.” – Annie, intervju 5. 

De flesta av respondenterna nämner att alla möten med text är positivt, även om det finns 

meningsskiljaktigheter omkring vilken typ av möte med text som är optimalt. Som tidigare nämnt 

är Karin positivt inställd till olika typer av möten med text, men är ändå inne på spåret att 

högläsning är den mest effektiva formen av textmöte, och att spel och annan modern teknik aldrig 

kommer kunna kompensera eller ersätta värdet av att läsa en bok tillsammans med varandra. 

Christine menar dock att det inte går att göra skillnad på textmötens värde beroende på vilken 

teknik/metod som används, utan att så länge barnen får möta en rik variation av text är det en 

positiv erfarenhet. Hon ger ett exempel på sin egen son som aldrig var speciellt intresserad av att 

läsa traditionella böcker, men som däremot var mycket intresserad av västerländska 

serietidningar och japansk manga. Enligt Christine spelar det ingen roll att dem innehåller mycket 

bilder eller läses bakifrån, så länge det är ett positivt möte med text blir det en meningsfull 

erfarenhet för läsaren och ett effektivt läroverktyg.   

”Jag har ju själv barn som inte ville läsa som hade jättesvårt med det ahh 

men läs en serietidning för att… manga, strunt i att det kommer bakifrån det 

är ändå text som man möter ehm… så jag tror att alla såna möten med text 

och bokstäver och språk är bra.” – Christine, intervju 3. 

Alla respondenterna nämner även att de använder sig mycket av musik i verksamheten, men alla 

gör det inte i språkutvecklingssyfte. På Annikas förskola ses det till exempel som en gymnastisk 

och rolig aktivitet, medans Karin nämner musik som en av metoderna de använder för att stötta 

barnens språkutveckling. Bland annat tar hon upp ett exempel att under melodifestivaltider 
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uppmuntrar de barnen till att skapa sina egna föreställningar på deras utomhusscen, där de får 

framföra sånger och uppträda inför publik. Detta sker ofta spontant och inte i 

tema/projektarbeten.  

”… som till exempel melo… melodifestival och barnen går och sjunger och 

så och då kan vi ju snappa upp det och att… dem får… prata lite mer om 

sånna saker…” – Karin, intervju 4. 

Flera av respondenterna arbetar med Före Bornholmsmodellen på sina avdelningar, men alla är 

inte lika övertygade om det är ett bra verktyg för barnens språkutveckling i deras respektive 

verksamhet. Det ska nämnas att då Annie och Lisas förskola är kommunal är de ålagda av 

kommunen att arbeta med denna modell. Annikas förskola är även den kommunal men i en annan 

kommun där dessa riktlinjer inte finns. Christine och Karins förskola är privatstyrd och har därför 

inte heller något krav att arbeta med Före Bornholmsmodellen. Mest kritisk till materialet är 

Annie, och som tidigare nämnt har hon valt att inte arbeta med de språksamlingar där Före 

Bornholmsmodellen ingår. Hennes kritik bygger på att materialet är uppbyggt på ett sätt som är 

väldigt uppstyrt med vilka sagor som förskollärarna ska arbeta med, och vill hellre ha frihet att 

tillsammans med barnen välja ut en saga. Lisa är inte lika kritisk men påpekar att hon inte följer 

materialet fullt ut, utan försöker göra något eget med det. Karins avdelning har också arbetat med 

Före Bornholmsmodellen och liksom Lisa har de anpassat materialet efter barngruppen. På frågan 

om vad de själva lagt till nämner hon sånger, ramsor och lekar som de tror passar in i 

sammanhanget. 
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Diskussion 
Vi kommer i detta avsnitt att diskutera de resultat vi funnit och sedan koppla dem till vårt syfte 

och våra frågeställningar. 

Vilken syn har förskollärarna på populärkultur som ett pedagogiskt verktyg för 
barns literacyutveckling? 

Det är inte helt enkelt att svara på detta då det först och främst fanns en osäkerhet bland våra 

respondenter om innebörden av både populärkultur och literacy, och svaren blev sedermera något 

otydliga. Den största anledningen till att flera av respondenterna inte kunde ge en tydlig personlig 

definition av begreppet populärkultur tycks vara att de helt enkelt inte ägnat mycket reflektion åt 

det. Det blev tydligt i svaren att även om de hört talas om begreppet var de osäkra på den exakta 

definitionen.  

Det finns dock tendenser i svaren som tyder på att respondenterna trots begränsad kunskap har en 

liknande grundsyn på både populärkultur respektive literacy, även om de inte alltid kopplar 

samma typ av material till just begreppet populärkultur. Ett exempel på detta är att äldre kultur 

och litteratur som till exempel Astrid Lindgrens verk inte direkt ses som populärkultur av flera av 

respondenterna, utan begreppet populärkultur verkar främst kopplas till det som är modernt och 

populärt. Just Astrid Lindgrens verk tycks ha en särställning bland respondenterna och trots att 

alla respondenterna kopplar böcker och litteratur till populärkultur, tycks inte Astrid Lindgren 

räknas dit av alla. En anledning till detta kan vara det som Christine nämner om att populärkultur 

ses som en motsats till det vi kallar finkultur, och att Astrid Lindgrens verk faller under den 

senare kategorin. Detta stämmer överens med den syn på populärkultur som myntades av Pierre 

Bourdieu (1984) som hänvisas till i Fast (2007). Den här skillnaden mellan äldre författare i stil 

med Astrid Lindgren och övrig litteratur är intressant då det kan påvisa att det finns en negativ 

syn på populärkultur bland förskollärare (Fast, 2007), att den inte riktigt tillhör ”riktig” kultur och 

att det finns en motvilja att jämföra klassiker som Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga med 

modern populärkultur som Frost och Spindelmannen. Det är dock också möjligt att det rör sig om 

en vilja bland förskollärare att hålla den äldre litteraturen vid liv, vilket även Lisa uttrycker. Det 

går att urskilja en viss oro i hennes svar att mycket av vårt litterära kulturarv riskerar att försvinna 

om den inte tas upp i förskolan, då barnen uppslukas av modern populärkultur i sin hemmiljö och 

deras habitus innehåller därför inte äldre litteratur. 
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Även med begreppet literacy fanns det viss osäkerhet bland respondenterna. I detta fall tycks det 

främst berott på att literacy är ett engelskt begrepp som inte har en direkt svensk översättning. 

När vi istället förklarade det som läs- och skrivutveckling blev det lättare för respondenterna att 

associera med våra frågor. Det flesta respondenterna beskriver att alla möten med text är positiva, 

men några ansåg att det finns olika grad av kvalitet i olika möten med text. Den som främst tar 

upp detta är Karin, som menar att även om det finns en positiv effekt i alla textmöten, finns det 

inget som kan jämföras med eller kompensera för högläsning som hon menar är den främsta 

metoden för barn språkutveckling. Christine är av en annan åsikt, och menar att så länge det finns 

ett meningsfullt innehåll i texten för läsaren, spelar det ingen roll huruvida det är en klassisk bok, 

serietidning eller ett spel. Detta kan tolkas som en medierande process (Lundgren et al., 2012), då 

dessa objekt ofta är en del av barnens egen kultur. En serietidning blir då ett medierande objekt 

som utlöser en respons hos barnen som leder till en språklig stimulans.  Annie är inne på samma 

spår och menar även att literacy i grunden handlar om att se textmöjligheter även i sådant som 

inte nödvändigtvis använder sig av bokstäver, det vill säga bilder, kroppsspråk och musik.   

Trots vissa meningsskiljaktigheter gällande förhållningssätt och tillvägagångssätt finns det en 

gemensam nämnare bland alla respondenternas svar, vilket är att barnens intresse är det centrala 

när de bygger upp sina aktiviteter och sin verksamhet. Vikten av barnens intressen är frekvent 

återkommande i våra intervjuer, och vi anser att detta inte endast beror på att det är en del av vårt 

uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2010), utan att förskollärarna anser att om barnen inte har 

något intresse i den aktivitet eller projekt som genomförs går det inte att effektivt få ut något 

meningsfullt lärande. Populärkulturen kan här återigen fungera som ett medierande verktyg 

(Lundberg et al., 2012) som hjälper barnen att förstå sin omvärld. I Christines bokprojekt fick 

barnen chansen att ta med sig en egen bok som de sedan kunde använda för att kommunicera sina 

intressen från boken i ett socialt samspel tillsammans med andra barn och pedagoger, vilket vi 

anser vara ett tydligt exempel på ett medierande verktyg. Flera av respondenterna uttrycker alltså 

att det finns ett samband mellan barnens intressen och deras inlärning, inte bara inom språk. Detta 

överensstämmer med Hua & Li (2015) som i sin studie visar på hur användandet av 

populärkulturella medel kan stötta barn i deras språkinlärning, främst på grund av att majoriteten 

av eleverna kände en ökad motivation och lektionen blev mer meningsfull. Då barnens intressen 

är av stor vikt och att dessa intressen ofta innefattar populärkulturella inslag anser vi att det finns 

tillräckligt med stöd i vår insamlade data för att styrka att det går att använda populärkultur som 

ett redskap för att stimulera barnens utveckling inom literacy. 
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Vilka möjligheter har förskollärare att använda sig av populärkulturella inslag för att 

utveckla literacy i förskoleverksamheten? 

Våra respondenter har gett oss varierade svar angående olika tillvägagångssätt för att arbeta med 

populärkultur i förskolan. Det projekt som tydligast kan kopplas till just literacyutveckling anser 

vi vara Christines bokprojekt.  En intressant del i detta är att det inte fanns någon förutbestämd 

tanke om att använda sig av populärkultur i projektet, utan tanken var att utgå från barnens 

intressen och låta dem vara med och bestämma varje del av projektet. Som en följd av detta kom 

populärkultur in i projektet, eftersom de böcker som barnen tog med sig hade populärkulturella 

inslag. Genom att arbeta kontinuerligt med varje bok i två veckor gavs varje barn möjlighet att 

uttrycka sina kunskaper och erfarenheter om sin valda bok. Det blev med andra ord en chans för 

dem att bjuda in sina kamrater och lärare till deras textvärld. De andra barnen får då också 

möjlighet att möta och appropriera (Lundgren et al., 2012) den kunskap som finns i materialet, i 

detta fall bokens text och bilder, och i detta möte kan de dessutom skapa sin egen mening och 

förståelse, och dessa pedagogiska möjligheter kan utnyttjas av förskolläraren (Maudlin & 

Sandling, 2015).  

Ett annat tydligt exempel där populärkultur används för att arbeta med literacyutveckling är 

språksamlingarna med sagan om den Lilla, lilla gumman som Lisa håller i. Materialet som 

används är förutbestämt och relativt simpelt, men genom en variation i hennes didaktiska 

arbetssätt kunde Lisa göra språksamlingarna mer varierade och komplexa, och därmed även mer 

meningsfulla för barnen. Hon beskriver i intervjun att genom att jobba varierat med 

populärkulturella inslag kan hon fånga de barn som inte är särskilt intresserade av vad hon 

beskriver som klassisk språkundervisning. Genom att istället erbjuda flera olika sätt för barnen att 

appropriera (Lundgren et al., 2012) materialet genom att ge möjligheter till drama, lek och 

skapande med olika språkmaterial (i det här fallet före Bornholmsmodellen) som grund kan vi 

som förskollärare ge barnen fler sätt att knäcka läs- och skrivkoden (Ashton, 2005). Vi anser att 

detta är en av populärkulturens största fördelar då det enligt oss erbjuder ett väldigt stort utbud av 

metoder och tillvägagångssätt för att skapa ett intresse för språkutveckling och således många 

möjligheter för barnen att appropriera material. Det ger dessutom förskollärarna möjlighet att ta 

tillvara på barnens literacyerfarenheter till en större grad. 

Detta leder oss in på det Frosttema som hölls på Lisa och Annies förskola. Även om temat inte 

var specifikt inriktat mot just literacyutveckling (utan snarare hade målet att få in många delar av 
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läroplanen) menar förskollärarna att det går att arbeta på flera olika sätt för att få in språk, 

exempelvis genom att göra egna sagor tillsammans med barnen. Frost blir således ett medierande 

verktyg som barnen kan använda för att förstå sin omgivning på förskolan (Lundgren et al., 

2012). Genom att samspela och samtala runt omkring filmen skapar de ny kunskap som de sedan 

delar med sig av till nytillkomna kamrater (Lundgren et al., 2012).  

Just samtal anser vi vara en viktig faktor, dels för att kunna arbeta med literacy och dels för att 

utveckla barnen i deras sociala samspel. Flera av respondenterna nämner samtal som ett 

grundläggande verktyg för att kunna diskutera barnens intressen tillsammans med dem. Vi tror att 

dessa samtal skapar trygghet hos barnen och ger förskollärarna ytterligare en nivå på deras 

förståelse för barnens intresse. Annie beskriver i sin intervju att hon inte alltid kan ha koll på det 

som rör sig i barnens egna världar, och ger Ninjago som exempel på detta. Då menar hon att 

genom att diskutera och samtala med barnen kan de lära henne om detta ämne och då kan de 

tillsammans bilda sig en meningsfull uppfattning. Även Karin och Christine talar om samtalet 

som en bro mellan barnen egna världar och förskolans verksamhet. Karin beskriver hur hon 

genom samtal med barnen kan få en grundläggande bild av hur de beter sig i sin hemmiljö, vilka 

upplevelser de är med om etc. och att detta kan hjälpa henne att utveckla sin verksamhet.  Detta 

överensstämmer med forskning som säger att förskollärarna har en viktig roll i att knyta samman 

barnens erfarenheter från hemmet med förskoleverksamheten och att detta har en positiv inverkan 

på barnens literacyutveckling (Ashton, 2005). Christine menar även att genom att visa 

engagemang från pedagogens sida, även om det är ett ämne hon inte själv är särskilt intresserad 

av, kan nivån på samtalet höjas. Detta ger barnet en möjlighet att stå i centrum, vilket även tas 

upp av Karin som menar att förskollärarna kan höja ett barns ”pratstatus” genom att leda in 

samtalet på ett ämne som ett visst barn har stor kunskap om.  Varje barn har sina egna 

literacyerfarenheter och genom att samtala om dessa får varje barn möjlighet chansen att utveckla 

sin språkliga identitet (Fast, 2007).  

Samtalet ger även möjlighet att utforska och ifrågasätta olika typer av populärkultur (Maudlin & 

Sandling, 2015). Eftersom det är en stor del av barnens vardag blir det även en naturlig del av 

deras uppväxt och utveckling. Genom att då samtala om detta kan vi ge barnen nya perspektiv 

och infallsvinklar för att förstå och appropriera populärkulturella inslag.  
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Vidare forskning 

Det blev tydligt att det finns en viss motstridighet hos förskollärare gällande populärkultur då de 

både anser att den har positiva effekter för barns språkutveckling men samtidigt inte är helt 

bekväma med att använda den medvetet i verksamheten. Denna motstridighet är något vi anser 

skulle vara intressant att forska om i framtiden.  

Något som även skulle vara intressant att forska vidare om är hur förskollärare samtalar med 

barnen i förskolan, inte bara gällande populärkultur. Eftersom vår studie visar på att samtal har en 

viktig roll i både språkutveckling och identitetsskapande vore det intressant att se vilka olika 

förhållningssätt och tillvägagångssätt förskollärare använder sig av för att inleda och fortsätta 

samtal. Ett tredje intressant forskningsämne är hur tradition möter det moderna i förskolan. 

Förskolans verksamhet anpassar sig alltid efter samhället samtidigt som vi ska vara en företrädare 

för nya tankar och idéer där barn är delaktiga. Trots det finns det alltid vissa traditioner som lever 

kvar. Varför är just Astrid Lindgren fortfarande så pass stor i förskolan? Varför ses klassisk 

svensk litteratur som ovärderliga kulturbärare medans serietidningar (Spindelmannen, Batman, 

My little pony etc.) som trots att de är lika gamla, ses som en tillfällig fluga inom förskolan? 

Slutsats 
Anledningen till att vi valde att forska om populärkultur som ett verktyg för barns 

språkutveckling grundar sig i vårt personliga intresse för populärkulturella inslag, både privat och 

i förskolemiljö. Detta forskningsområde är relativt nytt och vi hoppas med vår studie kunna ge ett 

bidrag till detta. 

Syftet med vår studie var att ta reda på om populärkultur faktiskt kan användas som ett 

lärandeverktyg inom förskolan, i vårt fall med fokus på literacy. Därefter ville vi även ta reda på 

olika pedagogiska metoder och möjligheter förskollärarna har för att uppnå detta efter barnens 

individuella utveckling.  

Våra resultat visar på att populärkulturella texter och andra inslag ofta används som 

lärandematerial i förskolan. I vissa fall är det ett medvetet val som i Lisa och Annies Frost-tema 

och i andra fall letar sig populärkulturen in sig i ett projekt utan att det var tanken från början som 

i Christines bokprojekt och Karins cirkustema. Det finns olika tankar om populärkulturens 
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betydelse men våra resultat visar på en enighet bland respondenterna att det finns 

lärandepotential, vilket även stöds av tidigare forskning.  

Det finns möjligheter för lärarna att använda sig av populärkulturella inslag i färdigutvecklade 

språkmaterial som Före Bornholmsmodellen vilket blev tydligt i våra intervjuer och stöttas 

dessutom av det vi sett i våra observationer. Utöver planerade aktiviteter och projekt finns det 

även möjlighet för förskollärarna att använda sig av populärkultur i vardagliga situationer, främst 

i samtal mellan barn och pedagog. Samtal om populärkultur kan bereda en väg in i barnens värld 

och då kan vi faktiskt få reda på vilken Turtles det är de pratar om. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

Har du någon fördjupad utbildning, typ specialpedagog/ateljerista? 

Hur skulle du definiera populärkultur? 

Hur skulle du definiera Literacy? 

Använder ni er av populärkultur i er verksamhet? På vilka sätt? 

Tror du att populärkulturen kan stimulera barnens lärande inom literacy? Hur? 
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Bilaga 2 
 

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 

Matthew Gosling & Simon Olsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att undersöka huruvida populärkultur kan användas i förskolan för att uppmuntra barnen till att 

tillägna sig kunskaper inom literacy. Vilka möjligheter har förskollärare i så fall att använda sig av 

populärkultur som ett redskap för att utveckla förskoleverksamheten?  

Matthew Gosling & Simon Olsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan 
och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 
följande aktiviteter: 

 

____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli identifierad. 
Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det 
försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  

Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 

mailto:monica.nilsson@ju.se)
mailto:monica.nilsson@ju.se)
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Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________________________ 

________________________________     

Datum 

________________________________  ________________________________           
Deltagarens signatur    Studentens namn  

 

________________________________  ________________________________  

Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
 

 

Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

Matthew Gosling & Simon Olsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 
studie om att undersöka huruvida populärkultur kan användas i förskolan för att uppmuntra barnen till att 
tillägna sig kunskaper inom literacy. Vilka möjligheter har förskollärare i så fall att använda sig av 
populärkultur som ett redskap för att utveckla förskoleverksamheten? 

Matthew Gosling & Simon Olsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan 
och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en eller flera av 
följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

 

____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 

____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  

____ Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli 
identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att 
det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 
vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  

Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 

mailto:monica.nilsson@ju.se)
mailto:monica.nilsson@ju.se)
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Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan. 

 

Förälder/Vårdnadshavares kontakt information, telefon och/eller email 

________________________________________ 

 

________________________________     

Datum 

 

________________________________     

Underårig deltagares namn     

 

________________________________              ________________________________ 
Förälder/vårdnadshavares signatur              Förälder/Vårdnadshavaresnamnförtydligande 

 

________________________________  _____________________________                   
Studentens signatur                   Studentens  namnförtydligande 
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