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Abstrakt 

Children´s popular culture for reading purposes, Qualitative study on 

reading promotion work at the leisure center 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns populärkultur 

och dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter. Fritidshemmet ska utöver att 

erbjuda barnen en meningsfull fritid även stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt behandla det centrala innehållet i Språk och kommunikation. 

Populärkulturen är en stor del av barnens vardag. Det har samtidigt visat sig 

att den är en stark motivationsfaktor, en källa till inspiration och lärande för 

barnen. Denna studie är en kvalitativ studie och metoden för datainsamlingen 

är samtal i så kallade fokusgrupper. Sammanlagt deltar fem pedagoger i 

varierande åldrar och kön från två olika fritidshem. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är socialkonstruktionism. Resultatet analyseras utifrån de 

centrala begreppen barns perspektiv, vuxenperspektiv, mötet och interaktion/ 

kommunikation som är av betydelse inom socialkonstruktionismen. I 

resultatet syns en variation i pedagogernas användande av barns 

populärkultur i verksamheten på fritidshemmet. Resultatet av studien visar på 

en begränsad kunskap från pedagogerna när det gäller användandet av barns 

populärkultur och dess betydelse i läsfrämjande syfte. 

Nyckelord 

Populärkultur, barns populärkultur, fritidshem, läsfrämjande aktiviteter, 

läsfrämjande arbete. 

Tack 

Jag vill tacka alla som möjliggjort denna studie. Speciellt vill jag rikta ett stort tack 

till de fem pedagoger/ lärare i fritidshem som deltagit i studien. Jag vill även rikta 

ett stort tack till min handledare Sofie Walter som har gett mig en värdefull 

handledning under arbetets gång. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min familj.  
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 Inledning 

Skolinspektionen är den statliga myndighet som har i uppdrag att granska 

skolor. De har även ett tillsynsansvar för bland annat våra fritidshem i 

Sverige. Skolinspektionen (2018) publicerade en kvalitetsgranskning av 24 

fritidshem i Sverige. Granskningen innefattar områdena Språk och 

kommunikation samt natur och samhälle. Resultatet i denna rapport visade 

att 21 av 24 fritidshem i Sverige behöver utveckla sin undervisning inom 

områden som utvecklar kommunikativa förmågor hos eleverna. 

Granskningen visar även att fritidshemmen behöver utveckla och skapa 

miljöer som inspirerar och främjar till läsning men även att barnen ges 

möjlighet till lyssnande och att få samtala om det lästa i verksamheten på 

fritidshemmet. 

För människan har språket en vital och betydelsefull roll. Vår 

kommunikation är viktig för vår existens, för att vi ska kunna bli förstådda 

och göra oss förstådda. Enligt Hansegård (1968) beskrivs den språkliga 

kompetensen innehålla bland annat läsning och skrivning. Genom 

observationer gjorda syns det att barns populärkultur har en viktig del i barns 

läsning (Fast 2007). Exempel på populärkultur/ intressen som många av 

barnen uppskattar kan vara tv, film, datorspel, lekar, musik, serietidningar 

och böcker. Den skänker barnen en meningsfullhet och är en viktig 

motivationsfaktor, visar Fast (2007) och (Dolatkhah 2013).  

Med bakgrund av populärkulturens betydelse för barnen, de 

utvecklingsområdena som finns inom undervisningen språk och 

kommunikation på fritidshemmet samt vikten av vår språkliga kompetens 

gör att ämnet barns populärkultur i läsfrämjande syfte känns relevant och 

intressant i min kommande studie. Detta är vad mitt examensarbete kommer 

att handla om. 
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 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att bidra med kunskap om barns populärkultur och 

dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter på fritidshemmet. 

Vilka erfarenheter har lärare i fritidshem av att arbeta med barns 

populärkultur på fritidshemmet? 

Hur kan fritidshemmet som arena använda sig av populärkultur i 

läsfrämjande syfte? 

Hur ställer sig lärare i fritidshem inför användandet av barns populärkultur i 

läsfrämjande syfte på fritidshemmet? 
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 Bakgrund 

För att få en förståelse för valet av ämne har jag valt att i bakgrunden 

presentera en kort presentation om fritidshemmets uppdrag. Därefter följer en 

förklaring av de centrala begrepp som är av vikt för arbetet. Detta 

tillsammans leder sedan fram till den tidigare forskningen som är relevant för 

studien. 

 Fritidshemmets uppdrag  
I Sverige har fritidshemmets utveckling gått från vad som på slutet av 1800-

talet kallades arbetsstugor för barn till att på 1930-talet vara ett 

eftermiddagshem där barnet istället för att arbeta skulle få möjlighet till 

läxläsning, rekreation och skyddas från utnyttjande. På 1960-talet hade sedan 

fritidshemmet utvecklats till att vara ett komplement till hemmet. Från 1990 

talet fram till idag är fritidshemmet numera ett komplement till skolan, 

skriver (Pihlgren & Rohlin 2011). 

Fritidshemmet har sedan 2016 ett eget kapitel i läroplanen (Skolverket 2017). 

Utöver att fritidshemmet i sin undervisning ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda barnen meningsfull fritid ska 

undervisningen på fritidshemmet behandla fyra olika centrala innehåll, varav 

ett område är Språk och kommunikation (Skolverket 2017).  

Pedagoger i fritidshemmet har en yrkesroll som skiljer sig från den 

undervisande läraren. Fritidspedagogiken karakteriseras av att pedagogerna i 

fritidshem oftast erbjuder meningsfulla aktiviteter till barn som vistas på 

fritidshemmet och där förutsättningarna för undervisningen i fritidshemmet 

är friare än undervisningen som sker i skolan. Detta ger fritidshemmet en stor 

potential. På fritidshemmet ses denna frihet att kunna välja aktivitet som ett 

mål i sig menar Löfdahl, Saar & Hjalmarsson (2011). Genom att 

uppmärksamma fritidspedagogiken som fenomen och den undervisning som 

bedrivs i fritidshemmet så kan vi skapa kunskapsmöjligheter. Fritidshemmet 

har en stor potential. Det finns en potentiell didaktik för fritidshemmet 

skriver (Löfdahl, Saar & Hjalmarsson 2011).  

 Centrala begrepp 
Här presenteras de begrepp som är centrala och ligger till grund i min studie 

om barns populärkultur och dess betydelse för läsfrämjande arbete på 

fritidshemmet.  

3.2.1 Pedagog 

I denna studie har jag valt att använda mig av begreppet pedagoger. Detta 

begrepp innefattar de vuxna som arbetar på fritidshemmet. Så väl 

fritidspedagoger, lärare i fritidshem eller de med annan övrig pedagogisk 

utbildning. 
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3.2.2 Populärkultur -ett samlingsbegrepp 

Nationalencyklopedin (2019) definierar begreppet populärkultur enligt 

följande: ”Ett samlingsbegrepp, som täcker flera kulturella fält, exempelvis: 

populärlitteratur, populärmusik och populärpress.” Enligt Persson (2000) är 

definitionen för populärkultur en kultur producerad för många människor. 

Denna definition stämmer också överens med den Fast (2007) använder i sin 

avhandling. Lindgren (2009) beskriver populärkultur som en kultur många 

uppskattar, att det är en annan kultur än finkultur, att populärkultur är 

masskultur och folklig. Lindgren (2009) beskriver hur populärkulturen 

påverkar de flesta av oss gällande våra känslor, attityder, drömmar och 

livsstilar. Barns populärkultur är något som är ett förhållandevis nytt 

studieobjekt i vetenskapliga sammanhang. Populärkultur som definition i 

denna studie är kultur för barn som är populär för att inte komplicera det. 

Begreppet populärkultur och framförallt barns populärkultur är väl 

debatterad. Lindgren (2009) uppger att en orsak till att populärkultur är så 

omdiskuterat och fått både positiva och negativa egenskaper kan vara att den 

ställs mot finkulturen. Populärkultur har historiskt ansetts vara den kultur 

som inte uppfyller kraven för finkultur men att denna definitionen bygger på 

ett värdeomdöme gällande bättre eller sämre, menar (Lindgren 2009). Detta 

är även något Fast (2007) lyfter men hon nämner även att det börjat ske en 

förändring då gränsen mellan finkultur och populärkultur inte är lika tydlig 

längre.  

Historiskt sett menar Persson (2000) att före 1950 talet var populärkulturen 

frånvarande i skolan. Den stängdes ute och redan då var förhållandet till 

populärkulturen problematiskt. I dag är populärkulturen en stor del i 

samhället men även också inom skolan. Stor del av forskning som 

presenteras gällande populärkultur och läsning visar på fördelar. Det finns 

även de som förespråkar ett mer kritiskt förhållningsätt till barns 

populärkultur. David Buckingham skriver i Persson (2000) att vi bör gå mer 

på djupet för att verkligen förstå barnens relation till populärkulturen. Han 

frågar sig bland annat ifall barnen verkligen kan reflektera själva över 

populärkulturens inverkan. En annan kritisk röst till populärkulturen i skolan 

är Sue Turnbull, hon skriver också i Persson (2000) att vi behöver lyssna mer 

på eleverna för att verkligen förstå deras förhållande till medierna. Att det är 

riskfyllt att anta vad barnen tänker eller vet utan istället lära dom att vara mer 

kritiska till populärkulturen.  

3.2.3 Läsfrämjande arbete 

Under kulturdepartementet finns kulturrådet, en myndighet vars uppdrag är 

att medverka till att utveckla kulturen och dess tillgänglighet i Sverige. Ett 

utav deras områden är att verka för utveckling inom läsfrämjande och 

bibliotek men även också teater, dans, musik och annan scenkonst. Deras 

fullständiga uppdrag finns att läsa i deras publikation Handlingsprogram för 

läsfrämjande, på deras hemsida (Kulturrådet 2019). Enligt Kulturrådet (2019) 
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beskrivs läsfrämjande som en särskild intention, en aktivitet med läsning som 

mål. Kulturrådet har utarbetat en nationell handlingsplan för läsfrämjande 

och deras definition av läsfrämjande är att öppna vägar till litteraturen för 

den som ännu inte läser. De menar också att läsfrämjande inbegriper att göra 

litteraturen tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter. En annan 

övergripande målgrupp för läsfrämjande verksamhet består av personer som 

visserligen kan läsa, men som sällan gör det. 

Läsfrämjande arbete på fritidshemmet kan liknas med bibliotekets 

läsfrämjande verksamhet. På uppdrag av bibliotekshögskolan Borås, skriver 

Sandin (2011) förslag på läsfrämjande aktiviteter. Exempel som ges är 

bokklubbar, muntligt berättande, författarbesök och skrivarverkstad. Sandin 

(2011) uppger även att viss forskning inom det lässtimulerande arbetet 

många gånger är ur ett barnperspektiv, en pedagog som försöker se det ur ett 

barns perspektiv. Vad vi kan se i det läsfrämjande arbetet är att barnen 

behöver stöttas i sin läsutveckling. Samverkan kring arbetet med barns 

läsning tillsammans med skola, skolbibliotek och fritidshem är ett förslag 

Varga (2015) uppger i sin artikel. Andra framgångsfaktorer i läsfrämjande 

arbete har visats sig vara läsande förebilder både i form av kamrater och 

vuxna samt att aktiviteterna i samband med läsfrämjande arbete är av stor 

betydelse för barn (Varga 2015).  
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 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras ett urval av vetenskapligt granskad litteratur, 

avhandlingar och artiklar över tidigare forskning kring olika områden som är 

relevant för studiens innehåll. 

 Barns läslust 
Vad lockar ett barn till läsning? Barns motivation till läsning är variationsrik 

och dess faktorer är många. Barn är individer och vad som motiverar dem till 

läsning är individuellt. I en artikel av Baker & Wigfield (1999) beskrivs 

barns motivation till läsning som multidimensionell. I tidigare forskning 

angående barns motivation till läsning går det att finna en del viktiga 

motivationsfaktorer. Turner & Paris (1995), Dolatkhah (2013), Hultgren & 

Johansson (2017) är några nedslag i forskningen som lyfter faktorer som inre 

och yttre motivation. Exempel på yttre motivation kan vara faktorer du 

påverkas av utifrån, exempelvis läsande förebilder eller eventuella 

belöningar och beröm. När vi drivs av inre motivation är det den egna inre 

drivkraften, vårt eget intresse och glädjen som motiverar istället. En annan 

viktig motivationsfaktor till läsning är meningsfullheten, vilken är en 

återkommande faktor som beskrivs hos flera, bland annat Fast (2007), 

Fletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill (2012), Schiefele, Schaffner, 

Möller, Wigfield, Nolen & Baker (2012), (Dolatkhah 2013). Inom 

meningsfullheten nämns även nyckelord som engagemang och nyfikenhet. I 

forskning över vad som kan vara meningsfullt för barn är populärkulturen ett 

nyckelord som är återkommande. Detta framhåller även Dolatkhah (2013), 

Fast (2007), Änggård (2005), (Schmidt 2013). I sin avhandling påvisar Fast 

(2007) att barn redan i fyra femårsåldern använder sig av populärkulturen i 

sin läs och skrivutveckling. Oavsett bakgrund hos barn så är delar av deras 

populärkultur något de delar och har gemensamt. Dolatkhah (2013) lyfter 

också barns gemensamma referensramar och visar på hur barns 

fritidsintressen är något som skapar en meningsfullhet för dem. Det är 

betydelsen av att känna kopplingar till det som ska läsas samt känna 

kopplingar till det egna livet som är viktigt för dem. Sammanfattningsvis, 

barns intressen som i många fall dessutom gränsar och berör deras 

populärkultur har en stor del av deras läslust. 

 Populärkulturen, en källa till inspiration och lärande i 

fritidshemmet 
Populärkulturen är något som barn har stor en erfarenhet av hemifrån, de 

möter den i tidig ålder. Fast (2007) beskriver i sin avhandling hur barn 

introduceras till populärkultur tidigt genom exempelvis TV, leksaker och 

kläder bland annat. Det kan vara genom bilder eller i form av symboler. 

Detta bidrar till en väg in i skriftspråket, bidrar med kunskap och gör de till 

medlemmar i den kulturella miljö de växer upp i menar (Fast 2007). Detta är 
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något som sedan följer med upp i åldrarna. Barn hämtar inspiration från sin 

populärkultur och tar den med sig in i sin skriv och läsutveckling. 

Änggård (2005) styrker detta och beskriver liknande företeelser i sin 

avhandling, men då kopplat till barns bildskapande istället. Hon har sett hur 

barns medievärld blir en gemensam referensram för dem, där de hämtar 

inspiration från exempelvis leksaker, dataspel och barnprogram bland annat i 

deras bildskapande. Barn visar ett stort intresse för medievärlden, vilket är av 

stor betydelse för dem. Änggård (2005) visar i sin studie på populärkulturens 

roll och dess betydelse för barn på förskolan. Detta har även visat sig stämma 

väl överens även gällande äldre barn (Änggård 2005). 

Att barns egen populärkultur är något barnen kan referera till samt att den 

skulle främja barns lärande visar dock Gorlewski & Garland (2012) och 

Parry (2014) i sina artiklar. Genom att barn ges möjlighet att dra nytta av sin 

egen erfarenhetsvärld, i detta fall film som populärkultur så engagerar sig 

barnen och utvecklar sitt lärande. Samt att de även tar med sig det in i ett nytt 

lärande. Även Friese (2008) framhåller att populärkulturen kan utveckla barn 

till att ett nytt lärande sker. Vidare menar Friese och beskriver att detta nya 

lärande i sin tur fungerar som språngbräda för dem så att de bekantar sig med 

mer avancerad litteratur.  

I samband med populärkulturen kommer barn även i kontakt med flertalet 

textorienterade aktiviteter. Dessa aktiviteter har Fast (2007) listat i sin studie. 

Några av dessa textorienterade aktiviteter är:  

Lyssnar på högläsning 

Ritar karaktärer från leksaks-, TV- och filmvärlden 

Tittar i/läser leksakskataloger, serier, böcker, tidningar, broschyrer, manualer 

och bruksanvisningar  

Läser och tolkar symboler, logotyper och bilder på förpackningar, textilier, 

kort och omslag 

När det kommer till spel behandlas betydelsen av det specifikt, då den visat 

sig vara en stor del av barns populärkultur 

 Den multimodala texten 
I och med den digitala utvecklingen möts inte längre barn bara av skrivna 

texter. Dagens texter är multimodala. Det är olika sorters texter som 

exempelvis visuella, muntliga, skriftliga och digitala texter i form av både 

ord och bild. Dessa texter ger möjligheter att beskriva världen på olika sätt 

som också innebär att dessa texter är möjliga att tolka, ifrågasätta och 

omforma. Det är ett nytt sätt att läsa skriver Fast (2007) i sin avhandling. 

Många av dessa texter som barn möter är kopplade till deras populärkultur. 

De multimodala texter de kommer i kontakt med är ofta från deras egen 



 

8(35) 

 

erfarenhetsvärld som det har någon form av relation till. Detta ger även 

Vasques (2003), Friese (2008), Fast (2007) en beskrivning av i sina artiklar/ 

avhandlingar som bland annat behandlar barns användande av litteratur.  

Det är av vikt att undervisa i texters kraft och betydelsen av att förhålla sig 

kritisk till texterna. Genom att hjälpa barn att kritiskt granska 

populärkulturella texter samt guida dom i användandet av texterna menar 

Friese (2008) att vi skapar och ger barn förutsättningar för att kunna njuta 

och att ha användning av texterna. Friese (2008) förklarar att genom 

medvetet arbete med populärkulturella/ multimodala texter i 

undervisningssammanhang kan vi lära barn att analysera och kritiskt granska 

texterna. Barn behöver förstå att det finns olika typer av texter, att dessa har 

olika sorters budskap och syften. 

 Digitala spel/ Tv-spel 
Nya spel lanseras hela tiden och det finns en uppsjö av digitala spel. Både 

fria att ladda ned från nätet och spel att köpa till diverse spelkonsoler. I detta 

avsnitt benämns alla dessa spel som dataspel. Brädspel som vi förr spelade 

tillsammans förekommer fortfarande men inte i lika stor utsträckning. Här 

har det nu skett en förändring visar forskning. Vanligt förekommande nu 

vilket Fast (2007) visar i sin avhandling är att föräldrar många gånger delar 

intresset med sina barn gällande digitala spel och att de spelar dessa spel 

tillsammans.  

För att kunna anpassa och göra den tidigare forskningen relevant i urval av 

den populärkultur som är populär just nu bland barnen i Sverige följer här 

Statens medieråd senaste sammanställning gjord 2017 av de populäraste 

datorspelen. Medierådets undersökning visar att 87% av barnen mellan 9–12 

år har angett att de spelar spel. Det populäraste dataspelen 2017 enligt statens 

medieråd var Minecraft bland både flickor och pojkar samt Pokémon Go 

även det bland både pojkar och flickor (Statens medieråd 2019). 

Forskning visar att det är en variation av läsfrämjande aktiviteter samt olika 

sorters texter barnen möts av i spelen, detta visar bland annat Apperly & 

Walsh (2012), Hovious Van Eck (2015),  

(Hewett 2016). Det kan vara texter i form av uppdrag, regler, information 

och instruktioner av olika slag. Barnen lär sig interagera med andra barn i 

dataspelen och chattar med varandra i olika spelforum. Hewett (2016) visar i 

sin avhandling att de interaktiva texter som barn kommer i kontakt med i 

vissa spel är som berättelser de läser. Dessa interaktiva berättelser ger även 

barnen en förbättrad läsförmåga. Texterna/ berättelserna i spelen kan vara 

svåra, det gäller även att vara uppmärksam på så kallade nyckelord som kan 

hjälpa spelarna framåt i spelet. I en intervju med fyra barn i studien visar 

samtliga att de har förbättrat sin läsförmåga och förmåga att undersöka 

(Hewett 2016). 
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Det finns en del forskning och artiklar skrivna angående hur biblioteken kan 

främja barns läsning i form av läsfrämjande aktiviteter. Även denna 

forskning har varit användbar då det finns en likhet mellan bibliotekets 

uppdrag i att främja barns läsning samt i fritidshemmets uppdrag att främja 

läsning. I likhet med Hewett (2016) avhandling visar även Apperly & Walsh 

(2012) i sin studie att det finns fördelar att använda dataspel som en 

läsfrämjande aktivitet. Detta är även något vi finner i en artikel av (Hovious 

Van Eck 2015). Dataspelen kan vara komplexa, samtliga referenser i detta 

avsnitt visar på betydelsen av att vi vuxna behöver kunskap om spelen för en 

bättre förståelse och för att få en inblick i den faktiska litteraturen barnen 

möter i dataspelen. Genom dataspelen ges barn också en möjlighet att 

samtala och kunna utöva andra sorters aktiviteter. Fast (2007) visar i sin 

avhandling just betydelsen av barns populärkultur som en viktig 

inspirationskälla för bland annat deras läsande och skrivande.  

 Barns leksaker och Pokémon 
För att ge en förståelse för barns populärkultur och dess betydelse 

presenteras här tidigare forskning i förhållande till läsfrämjande syfte 

gällande barns leksaker och Pokémon specifikt som just nu är väldigt 

populärt bland en del barn. 

Dagens leksaker återfinns oftast inom andra saker som exempelvis spel, film 

eller andra produkter eller tvärt om. Pokémon är ett sådant exempel. 

Pokémon är ett kulturellt fenomen som introducerades första gången på 1990 

talet i Sverige, närmare bestämt 1996. Det är en förkortning av ordet 

pocketmonsters, skapat av Satoshi Tajiri i Japan (Nationalencyklopedin 

2019). Från början var det ett spel utformat och skapat till den japanska 

speldatorn Gameboy från Nintendo. Pokémon har sedan utvecklats, det har 

kommit att få ett stort kulturellt inflytande samt även blivit en stor del av 

barns populärkultur. Nu finns pokémon bland annat som samlarkort, vilka 

går att spela med, tidningar, långfilmer, musik och böcker. För att bara 

nämna några av Pokémons licensierade produkter (Nationalencyklopedin 

2019). Pokémon som fenomen har även kommit att bli studerat i flera olika 

studier och syften.  

Den stora uppmärksamheten fenomenet Pokémon fått har lett till att det även 

blivit förbjudet i många skolor. Det intressanta är att det i studier visat sig att 

Pokémon skapar lär tillfällen i både läsning, skrivning och i även andra 

syften visar (Buchanan & Burts 2007). Att Pokémon av erfarenhet kan 

inspirera och uppmuntra barn till läsning skriver även Friese (2008) i sin 

artikel. Användningen och vad vi kan lära oss av Pokémon är något som 

Vasques (2003) framhåller om i sin artikel. Genom nära observationer av 

barn och dess användande av Pokémon visar studien på flera olika lärande 

aspekter som barn i studien gör i användandet av Pokémonkort. Det är bland 

annat avancerade systematiska analyser barnen gör i sitt spelande, studien 
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visar att korten främjar förståelsen av olika sorters texter, främjar andra 

litterära förmågor hos barnen samt att spelandet och användandet av 

Pokémon kort främjar barnen i deras sociala samspel (Vasques 2003). 
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 Teori 

Som teoretisk utgångspunkt i denna studie används socialkonstruktionism. 

Denna teori används då socialkonstruktionism används för att analysera hur 

fenomen som exempelvis populärkultur kan vara produkter av mänsklig 

interaktion och kollektivt handlande. 

 Socialkonstruktionism 

Grundtanken för socialkonstruktionismen är att vår förståelse för 

de fenomen vi ser som självklara och av naturen givna, är 

skapad i social interaktion och är en produkt av 

kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i (Allwood 

Ericsson 2017:145). 

Begreppet social konstruktion började användas vid mitten av 1960-

talet. Begreppet har sitt ursprung i fenomenologin skriver (Allwood 

& Eriksson 2017).  Peter Berger och Thomas Luckman hade 1967 

en ambition att förklara hur människor uppfattar sin sociala 

verklighet. Detta kom sedan att bli startpunkten för 

socialkonstruktionismen skriver (Allwood & Eriksson 2017).  

Burr (2003) definierar och förklarar socialkonstruktionism som att 

våra antaganden kring omvärlden sker genom observation och att 

det vi ser är det vi uppfattar. Socialkonstruktionismen uppmanar oss 

att vara kritiska till antaganden vi tar för givet. Hur vi uppfattar 

omvärlden beror på de referensramar vi har, exempelvis var i 

världen vi bor, våra historiska och kulturella erfarenheter (Burr 

2003).  Då vårt kunskapande sker genom en social process som 

hänger ihop med vårt agerande enligt Burr (2003) är denna teori 

användbar som teoretisk utgångspunkt i denna studie. 

I följande avsnitt tas betydelsen av de teoretiska utgångspunkterna upp för 

studien. 

5.1.1 I mötet mellan barnen och den värld de lever i 

Barn och vuxnas populärkultur samt intresset för populärkulturen konstrueras 

och skapas ur den värld vi lever i enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt. 

Enligt definition av forskning är den något som många uppskattar. Texterna 

vi möts av och kommer i kontakt med inom populärkulturen uttrycker ett 

stort antal människors tankar, drömmar och önskningar (Lindgren 2009). 

Barnen har en gemensam förståelse av bilder, ikoner och texter kopplade till 

bland annat leksaker, leksakskataloger, dataspel och teveprogram visar Fast 

(2007) i sin avhandling. Det är i mötet och i interaktionen med andra barn 

som detta sker och barnens egen populärkultur uppstår. Detta är troligtvis 
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inte något barnen är medvetna om utan att det i mötet mellan barnen och 

världen populärkulturen skapas, sett ur socialkonstruktionistisk teori.  

Allwood & Eriksson (2017) menar i sin beskrivning av 

socialkonstruktionism att vi förmodligen är omedvetna av hur vår förståelse 

för saker och ting konstrueras socialt. 

Under skoldagen befinner sig barn med jämnåriga och tillsammans med sina 

lärare/ pedagoger. Miljöns betydelse för barns utveckling och lärande är som 

jag nämnt innan av stor betydelse, både lokalmässigt och sett ur barns sociala 

omvärld vilket även Dolatkhah (2013), Fast (2007) poängterar. Ur 

socialkonstruktionistisk teori är det i interaktionen och i samtal med andra 

barn och vuxna under exempelvis skoldagen det kan skapas och utvecklas ett 

ökat intresse för läsning. Genom att ge barn en positiv respons om 

exempelvis läsning ökar möjligheten att detta leder till mer läsning samt en 

utveckling av barns läslust, vilket även lyfts under tidigare forskning. Likväl 

kan det leda till en mer begränsad eller försämrad läslust hos barn ifall de 

inte har en möjlighet att i sin fysiska eller sociala miljö komma i kontakt med 

böcker eller andra läsfrämjande aktiviteter.  

Sammanfattningsvis, det är i samvaron med andra barn de identifierar sig 

med och socialiseras in i kulturen och samhället de lever i menar (Fast 2007). 

I socialkonstruktionismen är begreppen mötet och kommunikation något som 

är centralt och som återkommer. I analysen av empiri utifrån 

socialkonstruktionistisk teori används därför begreppen mötet och 

kommunikation. 

5.1.2 Barns perspektiv och vuxenperspektiv 

I sin avhandling beskriver Änggård (2005) hur barnens medievärld blir en 

gemensam referensram för dem och utifrån denna kan barnen hämta 

inspiration från exempelvis leksakerna, dataspelen och barnprogrammen. 

Även Burr (2003) menar att individen har sina egna referensramar att utgå 

från, både barn som vuxna med hänsyn till hennes historia, kultur och var i 

världen hon lever utifrån socialkonstruktionistisk teori. 

Med Burr (2003) i beaktande samt dennes beskrivning och förklaring ovan 

samt med hänsyn av våra olika referensramar och uppfattning om barns 

populärkultur så blir därför barns perspektiv och vuxenperspektivet de två 

andra begreppen jag använder mig av i analysen av empirin. 

 Kritik mot socialkonstruktionismen 
Socialkonstruktionismen menar att det inte finns en objektiv verklighet utan 

att förklaringen eller beskrivning av ett fenomen är hur individen beskriver 

fenomenet utifrån sin egen relation till omvärlden. Alltså konstruerar alla 

människor verkligheten och ser på den på olika sätt. Som ett resultat inom 

socialkonstruktionistisk forskning använder forskare inom 
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socialkonstruktionismen egna teorier på egen forskning, förklarar Allwood & 

Eriksson (2017) när de redogör för kritiken till socialkonstruktionismen. 

Därav finns det ingen slutgiltig sanning om något. Socialkonstruktionismen 

menar dock att det finns bra konstruktioner och dåliga konstruktioner. 

Hacking (2000) menar att socialkonstruktionismen är mer en funktion, som 

social kod än ett vetenskapligt begrepp. 
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 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden och tillvägagångsättet i studien. I 

metodkapitlet belyses även de forskningsetiska principerna samt hur jag tagit 

hänsyn till dessa. 

 Metodval  
Då syftet med studien var att kunna bidra med kunskap om barns 

populärkultur och dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter samt hur 

populärkulturen kan användas i läsfrämjande syfte behövde empiri samlas in 

utifrån de frågeställningar som studien utgick ifrån. Med detta som 

utgångspunkt valde jag att använda mig av kvalitativ studie. Då studien är av 

småskalig karaktär är en kvalitativ studie lämpligast förklarar (Denscombe 

2018). Kvalitativa studier används oftast inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Till skillnad från kvantitativa studier som förknippas 

med hårda data exempelvis mätbara variabler är en kvalitativ metod mer 

holistisk, den ger möjlighet till en helhetssyn och en djupare inblick. 

Kvalitativa studier lämpar sig särskilt när det är intervjuer eller samtal som 

ska göras skriver (Sohlberg & Sohlberg 2013). 

6.1.1 Fokusgrupper och frågor 

Jag har valt att insamla empiri till studien genom samtal, i små grupper. 

Metoden kallas även för fokusgrupper enligt (Denscombe 2018). Valet av 

denna metod gjordes därför att jag önskade få en djupare inblick och 

förståelse för deltagarna och dess svar samt att de gavs möjlighet att utveckla 

sina svar. Metoden samtal i fokusgrupper passar när intervjuaren är flexibel 

och när det är lämpligt att de intervjuade får en möjlighet att utveckla sina 

svar beskriver (Denscombe 2018). Gruppdeltagarna i samtalen gavs även 

möjlighet att lyssna till de andra deltagarnas svar och åsikter. De gavs 

möjlighet att fråga och utveckla sina svar och tankar tillsammans. Metoder 

som samtal i fokusgrupper och gruppintervjuer utnyttjar de sociala och 

psykologiska aspekterna av gruppbeteende beskriver (Denscombe 2018). 

Detta främjar deltagarnas delaktighet i gruppintervjuerna skriver han. 

Frågorna till mina samtal i fokusgrupper arbetades fram utifrån mitt syfte 

med studien. Jag valde att dela upp frågorna i kategorier. Dessa var: allmänt 

om populärkultur, användandet av populärkultur, språk och kommunikation 

samt framtiden. Sammanlagt blev det 7 frågor jag ville att samtalen i 

fokusgrupper skulle ge svar på. Se (bilaga A). Jag hade en förhoppning och 

vision att dessa frågor skulle fördjupas och utvecklas då jag valt samtal i 

fokusgrupper som metod. Vilket de även gjordes. 

 Urval 
Jag har genomfört mina samtal med pedagoger på en utav skolorna jag fått 

kontakt med under min utbildning. Skolan ligger i en mindre stad i sydöstra 
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Sverige. 5 pedagoger sammanlagt från två olika fritidshem medverkar i 

studien. Jag genomför 2 samtal. Jag har valt deltagare från två olika 

fritidshem i studien då jag ville nå ett bredare perspektiv på deltagarnas 

erfarenheter. Även ålder skiljer sig åt då jag avsiktligt även här vill få ett 

bredare perspektiv. Denscombe (2018) beskriver denna strategi som ett 

subjektivt urval. Deltagarna väljs utifrån relevans och kunskap om ämnet 

eller av erfarenhet.  

 Genomförande 
Kontakt togs med skolan och de berörda deltagarna via mejl. De fem 

pedagoger som blev tillfrågade från de två olika fritidshemmen tackade jag 

att deltaga. De berörda pedagogerna fick bestämma tid för samtalen med 

hänsyn till deras arbetstider och scheman. På det ena fritidshemmet 

medverkade 3 pedagoger vid ett samtal. På det andra fritidshemmet 

medverkade 2 pedagoger vid ett samtal. Samtalen skedde vid två olika 

tillfällen med några dagars mellanrum. De inspelade samtalen varade i ca 30 

min vardera.  

Efter att jag gått igenom mitt material och empirin av samtalen med de 

sammanlagt fem pedagogerna valde jag att gå vidare med bearbetningen av 

materialet då jag tog beslutet att empirin var tillräcklig för forskningsstudien. 

 Etiska överväganden 
Jag har i planeringen inför mina samtal och i genomförandet av dessa utgått 

från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Jag har förhållit mig inför 

de fyra huvudkraven, vilka enligt Vetenskapsrådet (2017) är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär att de berörda ska 

informeras om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Jag informerade de 

berörda gällande min aktuella forskningsuppgift och syfte via mejl, de som 

tackade ja till förfrågan att deltaga fick sedan ett missiv (informationsbrev) 

inför samtalen. Se (bilaga B). I missivet informerade jag de berörda kring 

studiens syfte, deras rättigheter samt roll i studien. 

Samtyckeskravet innebär att de berörda har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2017). Jag informerade de berörda i missivet 

gällande samtyckeskravet samt innan samtalen ägde rum att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsak samt utan konsekvenser.  

Konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär att uppgifter 

om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2017). Detta informerades 

deltagarna om i missivet. Det inspelade materialet samt de medverkandes 
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personuppgifter är det endast jag som har tillgång till. Eventuella 

personuppgifter samt namn på skola eller fritidshem nämns inte i studien 

eller i presentation av studie. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål enligt (Vetenskapsrådet 2017). De 

medverkande fick information om detta i missivet samt att efter avslutat 

forskningsarbete kommer allt material som använts för mitt arbete att 

förstöras/ raderas. 

 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i studien anser jag är hög. Empirin överensstämmer med studiens 

syfte och dess frågeställningar. Reliabiliteten är pålitlig för dessa pedagoger. 

Dock är barns populärkultur och verksamheten på fritidshem föränderlig. 

Pedagogerna är individer och dess verksamhet skiljer sig åt från ett 

fritidshem till ett annat. Därav kan reliabiliteten i denna studie förändras över 

tid. 

 Bearbetning och redovisning 
För att förstå och reducera mina utskrivna samtal valde jag att efter 

genomläsningen välja ut nyckelord, för vad den utskrivna texten från 

samtalen handlade om. Dessa nyckelord speglade vad informanterna sade om 

varje fråga, vad det handlar om. Detta för att på ett överskådligt och mer 

hanterbart sätt se det gemensamma samt vad som skiljde sig åt i svaren. 

Nyckelorden jag fann i empirin var ca 50. Exempel på en del av nyckelorden 

är: föräldraperspektiv, vuxenperspektiv, barns perspektiv, relationer, digitala 

verktyg, spel, musik, motivation, kommunikation främmande, böcker, 

traditionellt, skolbibliotek, socialt arbete, filmklubb, spelklubb och olika 

namn på spel. 

Efter en första genomgång fick jag många nyckelord. För att jag skulle få en 

överblick över dessa nyckelord ville jag se vilka som passade ihop. Så 

därefter sammanställde jag alla nyckelorden över innehållet av de utskrivna 

samtalen för att sedan försöka finna teman bland nyckelorden. Till hjälp i 

denna process frågade jag mig själv exempelvis vad pratar informanten om? 

Kan jag hitta en sammanfattning. I en kvalitativ studie försöker man 

exempelvis beskriva hur människor uppfattar ett visst fenomen eller 

variationer mellan olika upplevelser, till skillnad från kvantitativ studie som 

presenterar resultat i siffror och statistik (Denscombe2018). De teman jag 

fann var olika referensramar och erfarenheter, barns perspektiv, 

vuxenperspektiv, pedagogers definition av populärkultur, förutsättningar, 

relationer, kommunikation och digitalt. Dessa teman gav en tydlig överblick 

över hela empirin. Det blev lättare att hantera empirin på detta vis. 
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Vid sammanställningen av resultatet valde jag sedan att utgå med hänsyn av 

dels mina frågeställningar för att presentationen av resultatet skulle vara 

relevant, dels utifrån en del av de teman jag funnit som stämde överens med 

studiens frågeställningar samt utifrån mina teoretiska utgångspunkter inom 

socialkonstruktionismen.  

Resultatet presenteras i två delar som analyseras utifrån 

socialkonstruktionistisk teori var för sig. Första delen ”Pedagogers definition 

av populärkultur” och ”pedagogers erfarenheter av barns populärkultur” 

analyseras utifrån begreppen barns perspektiv och vuxenperspektiv.  Andra 

delen ”populärkulturen i den läsfrämjande verksamheten” samt ”den 

komplicerade relationen till det digitala.” analyseras utifrån begreppen mötet 

och interaktion.  
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 Resultat 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap över barns populärkultur 

och dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter. De frågeställningar denna 

studie besvarar är:  

Hur definierar pedagoger populärkultur och vilka erfarenheter har 

pedagogerna av att arbeta med barns populärkultur på fritidshemmet?            

Hur kan fritidshemmet som arena använda sig av populärkultur i 

läsfrämjande syfte?                                                                                       

Hur ställer sig pedagogerna inför användandet av barns populärkultur i 

läsfrämjande syfte på fritidshemmet.  

I detta kapitel redovisas sammanställningen av resultatet från bearbetningen 

av mina samtal i fokusgrupper. De presenteras utifrån ”Pedagogers definition 

av populärkultur” och ”pedagogers erfarenheter av barns populärkultur” samt 

”populärkulturen i den läsfrämjande verksamheten” och ”den komplicerade 

relationen till det digitala.” Analysen som följer efter varje del i resultatet är 

utifrån de begrepp jag tagit fasta på i den teoretiska ansats denna studie utgår 

från. Begreppen är barns perspektiv och vuxenperspektiv samt mötet och 

interaktion.  

 

 

 Pedagogers definition av populärkultur 
Pedagogerna som deltog i studien hade en samstämmig och till stor del 

gemensam syn på vad begreppet populärkultur betyder och innebär för dem. 

Ett par av deras definitioner var: 

Kultur som är populär just nu och det kan ju va all kultur. 

Vad som är i ropet just nu. 

Med fokus på barns populärkultur så beskrev pedagogerna begreppet så här: 

Vad barn sysslar med på rasterna, vad som intresserar dom. 

Det som sprider sig också väldigt snabbt bland barn på en skola. 

Man tänker ju musik, film, spel, tv-program alltså kultur som är populär för 

barnen. 

Även sociala medier är en definition på vad som kan vara populärkultur för 

barn. Pedagogerna skildrar populärkulturen som något levande i sina samtal. 

Det finns en tidsaspekt i den. Populärkulturen är något som först 

uppmärksammas och sedan aktualiseras. Det växer, sprids bland barnen på 

skolan och blir populärt.  Det kan sedan hållas vid liv kortare eller längre tid 
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beroende på olika faktorer. I empirin framkom att pedagogernas inställning 

kan vara en bidragande orsak. Vilka förutsättningar barnen får att utöva eller 

engagera sig i populärkulturen är en annan orsak. Viss populärkultur är även 

integrerad med de vuxnas. Ett exempel på sådan populärkultur som framkom 

under samtalen är en del spel barnen spelar tillsammans med sina föräldrar. 

 Pedagogernas erfarenheter av barns populärkultur 
Något som framkom under samtalen och visade sig tydligt i studien är att det 

finns två olika sorters kultur inom populärkulturen som är av vikt att belysa. 

Dessa sorter var barns egen populärkultur samt barnkultur. Barnkultur, 

definierat en kultur för barn skapad av vuxna. Barnkulturen har ett 

vuxenperspektiv, denna kulturen behövde inte vara populär hos barnen.  

Utgår vi från pedagogernas syn i studien samt vad tidigare forskning 

definierar som populärkultur så ser vi att barns populärkultur stämmer väl 

överens med populärkulturen som är i ropet just nu. Pedagogerna har en 

definition som stämmer.  

Vi hade exempel på fortnite just nu då som är väldigt mycket i ropet just nu. 

…sen är det ju det där minecraft. 

De vuxna kan till viss del se vad som är populärt och vad som intresserar 

barnen men kunskapen om populärkulturen samt hur den sedan tas tillvara på 

i verksamheten på fritidshemmet varierar mellan pedagogerna. En reflektion 

pedagogerna själva har är att barnen lever och befinner sig i sin populärkultur 

medan de själva befinner sig utanför i periferin. På så vis uppkommer barns 

perspektiv och ett vuxenperspektiv. 

Flera av pedagogerna uppger att när barnens populärkultur tas tillvara på så 

blir det uppmärksammat av barnen och de upplever att barnen intresserar sig. 

Exempel som pedagogerna uppger då de försökt uppmärksamma barnens 

populärkultur är genom målarbilder, erbjudande om att använda Ipad, 

erbjudande om att få spela tv spel. Eller andra aktiviteter och lekar som är 

knutna till barns populärkultur. Trots detta så uppger flera av pedagogerna att 

de inte anordnar eller har några direkta aktiviteter kring barnens 

populärkultur.  

Det är mer barnen som pratar om det hela tiden. Jag tänker Fortnite med 

dom här danserna, dom sker ju överallt. 

En pedagog förtydligar citatet ovan och säger att danserna kan ske när som. I 

kön till mellanmålet, i matsalen, ute på skolgården eller bara helt spontant 

när som. I form av danssteg eller en rörelse. När pedagogerna själva planerar 

aktiviteter och verksamheten speglas den mer av en så kallad barnkultur. En 

kultur för barn skapad av vuxna. Ur ett vuxenperspektiv, vad pedagogerna 
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anser eller tycker är lämpligt eller meningsfullt. Här är barnens delaktighet 

varierande bland pedagogerna. 

7.2.1 Bättre och sämre populärkultur 

En gemensam föreställning och syn på barns populärkultur enligt studien är 

att det finns bättre och sämre populärkultur. Det finns även en medvetenhet 

hos pedagogerna om dessa värderande föreställningar och de reflekterar alla 

över varför det är så. En utav pedagogernas reflektioner om erfarenheten av 

barns populärkultur är att den värderande synen är olämplig medan barnens 

uppfattning inte är densamma. Barnen har inte uppfattat det som opassande. 

Vuxna och barn har olika perspektiv och syn på populärkulturen. De exempel 

som lyfts om detta är att det finns olika referensramar kring Markoolio. Hans 

texter är inte alls lämpliga för barn. Ett annat exempel som lyfts i samtalet är 

också Sean Banan. En av pedagogerna uttrycker sig följande: 

Har ju heller inte texter som riktar sig till barn men barnen älskar det. 

En reflektion som en utav pedagogerna gjort är den historiska synen om barn 

och ungas populärkultur. Pedagogen hänvisar till ”Elvis, med höfterna.” 

Protesterna som blev runt Elvis samt att han inte var accepterad bland de 

vuxna, men detta var inget som ungdomarna brydde sig om. Elvis är numera 

en del av vår historia enades vi om i samtalet. Även samma fenomen med 

Beatles. En slutsats ett par av pedagogerna gör under samtalet är att vi vuxna 

har en tendens att överanalysera och överreagera på en del saker. 

Det ligger mer i våra värderingar att vad som är bra och dåligt mer än vad 

kanske dom uppfattar då. 

Dock är alla deltagarna överens om att det finns populärkultur som är rent 

opassande för barn som de inte ska beblanda sig med. Ett exempel alla 

deltagarna ger oberoende av varandra är spelet GTA, ett omskrivet spel på 

grund av sitt våldsamma innehåll med en rekommenderad åldersgräns på 18 

år. 

En gemensam inställning hos alla pedagogerna som medverkade i 

fokusgrupperna är att de ser sin möjlighet att ibland kunna påverka barnen i 

deras val av aktiviteter och i deras populärkultur, exempel som ges här är att 

spela kula.  

Alla kommer med kulor och kulpåsar. 

Å det ser vi som bra populärkultur. 

Här visar pedagogerna när de pratar om detta en medvetenhet att kula som 

populärkultur är något bra, det är något som är känt och pedagogerna har en 

kunskap kring detta. Något de är välbekanta med. Annan populärkultur för 

barn som visar sig och som finns i form av artefakter är exempelvis 
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tamagotchi eller kort av olika slag. Exempelvis pokémonkort, dessa är dock 

inte lika uppskattat enligt en del pedagoger. De uppger att: 

Sen har vi ju det här med att ta med sig leksaker och värdesaker till skolan å 

det hamnar ju lite i dilemma. Då tycker vi ju att spela kula e ju bra. 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att samtliga pedagoger som 

medverkade i studien har en samstämmig syn på vad populärkultur är och 

dess definition. Erfarenheterna och kunskapen om barns populärkultur skiljer 

sig dock åt mellan pedagogerna och det finns en variation i hur insatt och 

uppdaterad man är som pedagog i barns populärkultur. 

 Analys  
I detta avsnitt följer en analys av föregående resultat ”Pedagogers definition 

av populärkultur” samt ” Pedagogers erfarenheter av barns populärkultur” 

utifrån den teoretiska utgångspunkten socialkonstruktionism och begreppen 

barns perspektiv och vuxenperspektiv jag tagit fasta på. 

Sett och analyserat utifrån den teoretiska utgångspunkten 

socialkonstruktionism så är barnens populärkultur konstruerat och skapat ur 

barnens sociala interaktion med varandra. Detta uppmärksammar och visar 

även Fast (2007) på i sin avhandling som beskriver hur barnen skapar en 

gemensam förståelse av bilder, ikoner och texter kopplade till bland annat 

leksaker, leksakskataloger, dataspel och tv-program.  

Pedagogerna skapar utifrån sin egen erfarenhetsvärld en kultur för barnen att 

använda sig av i verksamheten. Kulturen för barnen som vuxna skapar är 

utifrån deras egna erfarenheter. Därav faller inte alltid aktiviteter vi vuxna 

skapar för barn ut som vi tänkt oss eller hoppats på. Då vi intagit ett 

vuxenperspektiv i planerandet och genomförandet av en aktivitet istället för 

att försöka närma oss barns perspektiv. Det är våra olika referensramar som 

vi har beroende på var vi bor eller beroende av våra historiska och kulturella 

referensramar som vi uppfattar omvärlden olika menar Burr (2003) när hon 

beskriver socialkonstruktionism, vilket även går att applicera och koppla till 

resultatet i denna studie. 

Analysen visar att barn och vuxna kan ha en gemensam förståelse för något, 

exempelvis populärkulturen. Detta förklarat genom att vi interagerar och 

kommunicerar med varandra. Innebörden och betydelsen av populärkulturen 

kan däremot skilja sig åt mellan barn och vuxna. Då den sociala 

omgivningen barnen utsätts för exempelvis tv, media, reklam, internet, 

leksaker med mera enligt analys ur socialkonstruktionismen kan skapa en 

inbördes betydelse av ett fenomen för barnen. Barnen har en gemensam 

referensram. Detta finner jag dessutom stöd av hos Burr (2003) som skriver 

att vårt kunskapande och agerande är en socialprocess.  
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Av samtalen framkom det att spela kula faller inom de flesta pedagogers 

referensram för något de känner till av egna erfarenheter. Detta blir således 

något som är bekant och uppfattas då både som något pedagogerna kan 

implementera som aktivitet hos barnen eller ifall det skapats genom barnens 

egna initiativ så blir det för pedagogerna en så kallad bättre populärkultur. 

Detsamma gäller även fenomenet med Elvis och Beatles, fast tvärtom. Vilket 

jag finner stöd hos Allwood, Erikson (2017) som menar att uppdelningen av 

något fenomen är en social process enligt den teoretiska utgångspunkten 

socialkonstruktionism. När något okänt och för tiden så främmande blir till 

ett så stort och populärt fenomen för barn och unga men historiskt finns det 

inget vi kan referera till, vi har inte kunskapen om det. Saknas också 

förståelsen eller viljan att ta barnens perspektiv riskerar det att resultera i att 

vi varken kan inhämta kunskapen eller erfarenheten av fenomenet vilket gör 

att det bli svårt att förstå och referera till det enligt socialkonstruktionismen.  

Sammanfattningsvis visar analysen av studien att jag finner stöd i 

socialkonstruktionismens teori att vi är människor vars kunskap är kulturellt 

och historiskt präglade vilket även Lindgren (2009) framhåller. Samt att 

betydelsen av populärkulturen kan skilja sig åt mellan barn och vuxna. Då 

vår sociala omgivning enligt socialkonstruktionismen skapar en inbördes 

betydelse av ett fenomen för människan. Burr (2003) ger även stöd åt detta 

som framhåller att vårt kunskapande och agerande är en socialprocess. 

 Populärkulturen i den läsfrämjande verksamheten 
Ingen utav deltagarna i fokusgrupperna har använt sig av barnens 

populärkultur i aktiviteter eller i verksamheten med ett medvetet 

läsfrämjande syfte. Däremot har barnens populärkultur ibland tagits tillvara i 

verksamheten men då inte i läsfrämjande syfte. Vilken plats barnens 

populärkultur har i verksamheten varierar bland de olika deltagande 

pedagogerna. Ibland exempelvis som målarbilder eller i någon annan form av 

aktivitet uppger en pedagog.  

Vi lyssnar ju väldigt mycket på musik hos oss. 

Ibland får de önska och ibland kör vi. 

En utav pedagogerna uppger att musiken som populärkultur syns mycket i 

deras verksamhet. Exempelvis att barnen får välja själva vilken musik som 

ska spelas men också att pedagogerna väljer musik. Upplevelsen är att 

musiken barnen lyssnar mestadels på är musik från topplistan som spelas på 

de kommersiella radiostationerna. 

Förklaringar som ges till varför barnens populärkultur inte har så stor plats i 

den planerade och styrda verksamheten uppger några av de deltagande 

pedagogerna är att de upplever att de inte är uppdaterade i barnens 

populärkultur.  
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När jag hade mina egna barn små då var man med i det på ett annat sätt, då 

visste man vad det var. 

Man hinner inte med. 

Vi är inte med i den här världen kan man kanske säga som deras föräldrar 

är med. 

Pedagogerna är medvetna om att det är mest barnen som använder sig av sin 

egen populärkultur, pedagogerna befinner sig mer i periferin. En pedagog 

uppger att det är ett dilemma att inte vara lika uppdaterad som barnens 

föräldrar.  

Alla deltagarna i fokusgrupperna var av den uppfattningen att arbetet med 

språk och kommunikation är något som sker kontinuerligt och regelbundet i 

verksamheten. Däremot varierar omfattningen av den mer specifika 

läsfrämjande undervisningen i verksamheten på fritidshemmet. Samtalen i 

fokusgrupperna speglar att undervisningen i verksamheten på fritidshemmet 

som har ett läsfrämjande syfte mer innehåller vad som ibland brukar 

definieras barnkultur. Kultur skapad för barn av vuxna. I denna 

undervisningen finns vuxenperspektivet. Samt att val av aktiviteter är mer 

traditionella läsfrämjande aktiviteter såsom högläsning, låna böcker på 

skolbibliotek, sagoteman och sagorum på fritidshemmet.  

Sen lånar dom ju dom här Minecraft böckerna. 

Väldigt mycket Starwars. 

En del av pedagogerna har nämnt att de ibland lånar böcker till fritids. Det är 

då barn och ungdomsböcker eller kapitelböcker som pedagogen kan läsa ur. 

När barnen lånar och själva får välja böcker så har pedagogerna 

uppmärksammat att dessa val speglar barnens populärkultur.  En pedagog 

uppmärksammade att när Minecraft var som populärast var det oftast kö på 

dessa böcker. Dessa böcker är fortfarande populära uppger en av 

pedagogerna. Flera av pedagogerna instämmer här. Starwarsböcker och 

sportböcker är också populära bland barnen, även faktaböcker som Guinness 

rekordbok.  

Skolbiblioteket var något alla pedagoger såg som en stor resurs i det 

läsfrämjande arbetet och i verksamheten. De var alla av den uppfattningen att 

skolbiblioteket skulle kunna nyttjas mer, att det i nuläget är en outnyttjad 

resurs. En del av pedagogerna såg flera möjligheter och fördelar av att 

använda sig av skolbiblioteket samt att ta hjälp av bibliotekariens kunskap 

och kompetens att arbeta med barns populärkultur i läsfrämjande syfte. 

Svårt att motivera barnen till det. 

En upplevelse som också delades av de flesta pedagogerna i samtalen var 

svårigheterna till motivationen. Två pedagoger nämner upplevelsen av att det 



 

24(35) 

 

är mycket ren läsning i skolan. Den läsningen behövs trots att barnen inte 

alltid uppskattar den men att de upplever att barnen på fritidshemmet sedan 

vill ha något annat. För att komma åt det läsfrämjande arbetet på 

fritidshemmet så krävs motivation. I samtalen om hur vi kan arbeta 

läsfrämjande i fritidshemmet är alla deltagande pedagogerna i 

fokusgrupperna överens och positivt inställda till att det kan vara fördelaktigt 

att använda den bättre delen av barnens populärkultur i läsfrämjande syfte. 

En pedagog säger: 

Ja då skulle det säkert lossna mer för en del om det är något som intresserar 

dom. 

 Den komplicerade relationen till det digitala 
I detta avsnitt presenteras pedagogernas framtidsvisioner samt resultatet om 

hur fritidshemmet som arena kan använda sig av barns populärkultur i 

läsfrämjande syfte.  

Under samtalen i fokusgrupperna var alla deltagande pedagoger överens om 

att barnen efterlyser mer digital verksamhet. Inställningen till det digitala hos 

pedagogerna varierade lite. Gemensamt för alla deltagande pedagoger var att 

de var av den uppfattningen att får barnen tillgång till det digitala vill dom 

inte göra något annat. En del av pedagogerna upplevde att det digitala får 

barnen hemma. På fritids ville en del pedagoger visa något annat. Att det 

digitala kan användas till något annat än att spela.  

Med den ökade digitala användningen kommer också frågorna kring hur man 

uppför sig på nätet och en utav pedagogerna önskar och har en tanke om att 

arbeta med källkritik då ett projekt kring detta också skulle vara 

läsfrämjande. Att undersöka vad barnen egentligen läser på nätet och 

huruvida allt de läser är sant. Pedagogen menar vikten av att inte bara arbeta 

med språk och kommunikation i det verkliga livet utan också digitalt. Då 

detta är stor del av barnens vardag. Hur man är och beter sig mot andra i 

verkliga livet gäller också på nätet.  

Ett drömscenario hade varit det här en till en med en I pad till alla. 

En av pedagogernas framtidsvision och önskning vore en Ipad till alla. 

Pedagogerna diskuterade och var överens om att en stor del av barnens 

populärkultur finns digitalt samt på nätet. Det digitala är barnens vardag. 

Det digitala lockar mer 

Ja det är ju deras vardag. Många gånger deras intresse också. 

Med en större tillgång till digitala verktyg menade en del pedagoger att det 

skulle gå att jobba mer med barnens populärkultur i läsfrämjande syfte och 

på så många olika sätt. Inte bara rent läsande och skrivande.  
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Tänk å ha ett konto för ljudböcker 

Att få gå å sätta sig en stund i mysen å lyssna 

Det hade ju varit helt fantastiskt 

Det fanns en vision hos en del pedagoger också att kunna erbjuda barnen 

ljudböcker istället. Då detta enligt en del av pedagogerna säkerligen skulle 

locka barnen till rekreation vilket barnen också har ett behov av på 

fritidshemmet samt en form av läsfrämjande aktivitet. Pedagogerna ser att 

det skulle finnas många fördelar med ljudböcker till barnen på fritidshemmet. 

Exempelvis att barnen nu glömmer lämna tillbaka böcker och att böcker 

försvinner. Barn som har svårt att sitta still och läsa kan genom en ljudbok få 

möjlighet att sitta och exempelvis måla samtidigt eller att de barn som vill 

lyssna på högläsning inte får sitt behov tillfredsställda då detta tar personal 

och resurs från barngruppen som är stor och resurserna är begränsade.  

Andra önskemål och tankar som flera av pedagogerna hade var att arbeta 

med skapande av film på Ipaden i läsfrämjande syfte. Då får barnen 

möjlighet att träna både läsning och skrivning samtidigt. Andra förslag som 

pedagogerna hade till läsfrämjande aktiviteter var läsklubbar. Även 

filmklubb och spelklubb kom upp som förslag som läsfrämjande aktivitet. 

Genom en filmklubb eller spelklubb får barnen skriva, prata och diskutera 

var en del av reflektionerna. En del av pedagogerna menade att genom 

exempelvis spelklubb får barnen möjligheten att spela som är deras stora 

intresse samtidigt som man gör något mer av det och får möjligheten att 

utveckla den aktiviteten. Det skulle ge spelandet ett djupare syfte. 

Exempelvis låta barnet recensera spelet och förklara uppgiften/ uppdraget 

med spelet för de andra barnen. Att göra det meningsfullt. 

 Analys 
I detta avsnitt följer en analys av föregående resultat: ”populärkulturen i den 

läsfrämjande verksamheten” och ”den komplicerade relationen till det 

digitala” utifrån begreppen mötet och interaktion.  

I studien uppmärksammades olika relationer och möten som uppstår 

tillsammans med populärkulturen. Dessa presenteras i analysen nedanför. 

Mötet mellan barnen och populärkulturen                                                                  

Det är i detta mötet och i interaktionen mellan barnen deras populärkultur 

skapas vilket jag tidigare refererat till med hjälp av (Fast 2007). Barnen 

skapar sin egen kultur i mötet med varandra och i mötet med sin sociala 

omvärld enligt socialkonstruktionismen. Vilket denna studie tydligt visar 

med stöd av litteratur och tidigare forskning. Tidigare forskning visar även 

att de tillägnar sig ett språk både muntligt och skriftligt samt lär sig på egen 

hand (Fast 20017). 
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Mötet med hemmet                                                                                             

I hemmet har barnen oftast en stor tillgång till sin populärkultur, hemmet har 

en central roll. Här visar också den tidigare forskningen att i detta möte där 

populärkulturen har en central roll och om barnens hemmiljö är god främjas 

också barnens läsning och skrivning (Fast 2007, Svensson 2009). 

Mötet med skolan och fritidshemmet                                                               

Resultatet av studien visar att barns populärkultur sällan tas tillvara på av 

fritidshemmet i läsfrämjande syfte. Denna erfarenhet är även något Fast 

(2007) visar på i sin avhandling samt även något som Dolatkhah (2013), 

Persson (2000) har erfarenhet av. Majoriteten av den forskning som tas upp i 

avsnittet tidigare forskning visar på möjligheterna och fördelarna med att 

använda sig av barns populärkultur i läsfrämjande syfte. Det är i mötet, det 

sociala samspelet med andra barn och vuxna det finns möjligheter att skapa 

och utveckla ett ökat intresse för läsning då betydelsen av den sociala miljön 

är en stor faktor sett ur socialkonstruktionistisk teori.  

Genom att släppa in barnens populärkultur lite mer i verksamheten, ta tillvara 

på den och se den som en tillgång blir verksamheten mer meningsfull för 

barnen. Genom att pedagogerna visar ett genuint intresse för barns 

vardagsvärld och deras populärkultur   kan kommunikationen mellan dem bli 

till autentiska samtal. Genom dessa mötena och i det sociala samspelet med 

barnen får vi också möjlighet att lära oss mer om barnens populärkultur. 

Positiv respons och erfarenhet uppmuntrar samt främjar det läsfrämjande 

arbetet vilket ökar möjligheten till vidare läsning och utveckling av barnens 

läslust. Att denna förståelsen för barns kultur, barnens uppfattningar och 

värderingar resulterar i att pedagogen kan ge en bättre undervisning är även 

något som Phillips & Soltis (2014) betonar. 

Pedagogerna visar på en förståelse och kunskap att det lockar och intresserar 

barnen. De kan se att motivationen ökar. Men studien visar att det finns en 

tendens hos flera pedagoger att kulturen de själva växte upp med är bättre. 

Vilket även Fast (2007) uppmärksammat i sin avhandling. 

Analysen visar sammanfattningsvis på mötets betydelse samt interaktionen 

och kommunikationen mellan barnen, hemmet, skolan/ fritidshemmet och 

populärkulturen. Goda sociala samspel, positiv respons uppmuntrar och 

främjar läsning. Att pedagogen förstår betydelsen av barns kultur för barnen 

samt att denna förståelse dessutom främjar undervisningen stödjer även 

(Phillips & Soltis 2014). 

  



 

27(35) 

 

 Diskussion 

I diskussionskapitlet som följer kommer jag bland annat att diskutera mina 

resultat och analys utifrån populärkulturen samt en pedagogisk implikation 

som jag integrerat i diskussionsdelen. 

 Populärkulturens betydelse och pedagogisk implikation 
Den tidigare forskningen visar tydligt på fördelarna av att använda sig av 

barnens populärkultur i läsfrämjande syfte. Här med stöd av både Fast 

(2007), Dolatkhah (2013), Persson (2000) från den tidigare forskningen. 

Pedagogernas uppfattning från samtalen samt med stöd av den tidigare 

forskning från bland annat Fast (2007), Dolatkhah (2013) visar tydligt på 

betydelsen av populärkulturen för barnen, hur de upplever den som 

meningsfull samt hur de hämtar både inspiration och kunskap från den.  

Resultatet av Fast (2007), Dolatkhah (2013) tidigare forskning och av 

empirin från samtalen i fokusgrupperna visar på att populärkulturens plats i 

verksamheten inte är så stor som man skulle tro om man ser till 

populärkulturens fördelar. Det framkommer av samtalen i fokusgrupperna att 

flera av pedagogerna inte är så insatta och har kunskap om barnens 

populärkultur, orsakerna kan variera. Här framkom även i samtalen att om 

man som förälder har yngre barn är man mer uppdaterad vilket kan vara en 

bidragande orsak att eventuellt åldern är av betydelse också. Men även 

uppfattningen om att det finns så mycket. Att barns populärkultur är så 

föränderlig och levande. Att man som pedagog inte följer med i 

utvecklingen. Av samtalen i fokusgrupperna syns också en tendens till att en 

del av pedagogerna tycker att kulturen de själva växte upp med är bättre. 

Vilket även Fast (2007) nämner. Sedan finns det så klart andra faktorer och 

att detta inte är någon vedertagen sanning utan resultatet av dessa samtal i 

fokusgrupperna. 

Efter analys av resultatet från samtalen av fokusgrupperna och med hänsyn 

av vad den tidigare forskningen presenterat gällande de positiva aspekterna 

av att använda barns populärkultur Fast (2007), Friese (2008), Dolatkhah 

(2013) bör det föras en diskussion om hur fritidshemmet kan ta vara på 

barnens egen kultur och deras erfarenheter på ett bättre sätt så att den kan 

komma att få lite mer plats ute i verksamheten. Jag anser efter att ha tagit del 

av den tidigare forskningen att det finns mycket att hämta från den. Att barns 

populärkultur är underskattad. Jag tror även på att ta in barnen mer i 

planering av den läsfrämjande undervisningen på fritidshemmet. Barnen 

behöver få vara delaktiga i skapandet av deras egen fritid så att den blir så 

meningsfull som möjlig för dem. 

Den digitala världen är barnens vardag och erfarenhetsvärld. Det går inte att 

vara rädd eller blunda för den utveckling samhället står inför. Resultaten av 

samtalen visar på att det finns mycket kloka idéer om hur vi kan ge det 
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digitala mer plats på ett meningsfullt och klokt sätt i verksamheten på 

fritidshemmet. Den får dock inte ta över, barnen behöver fysisk aktivitet och 

utevistelse för att må bra. Fysisk aktivitet och utevistelse gör barnen 

dessutom mer koncentrerade, tåligare mot stress och stärker deras minne 

(Hansen 2019). 

I samtalen med fokusgrupperna framkom det önskningar gällande större 

tillgång till digitala verktyg. Att använda de digitala verktygen som ett 

komplement för att på så vis möta barnens behov och önskningar av att få 

använda sig av de digitala verktygen tror jag är en bra ide. Låta deras 

populärkultur få ta mer plats. Där ser jag exemplet med spelklubb som något 

intressant och kreativt. Att låta barnen utforska spelandet i exempelvis en 

spelklubb utvecklas spelandet till något mer. Barnen får på ett annorlunda 

sätt stimulera och utveckla sitt läsintresse. Detta är även något jag finner stöd 

av hos Hewett (2016), Apperly & Walsh (2012) som presenterade fördelarna 

med användandet av spel i läsfrämjande syfte.  

Efter analys av resultatet av samtalen syns det att skolbiblioteket är en 

betydelsefull verksamhet för fritidshemmet. Bibliotekets resurser och 

bibliotekariens kunskaper om just hur populärkulturen kan användas i 

läsfrämjande syfte skulle kunna användas mer. Fördelarna av skolbiblioteket 

och dess betydelse för barnen visar även (Friese 2008). Av detta finner jag 

stöd att genom samarbete eller samverkan med skolbiblioteket kan tillgången 

till ljudböcker, E- böcker och spel även tas tillvara på av fritidshemmet. 

Det har varit svårigheter att finna kritisk forskning till varför barns 

populärkultur inte skall användas i läsfrämjande syfte. Däremot finns det 

forskning som är kritisk till att barnen får för mycket skärmtid. Dagens 

digitala livsstil kan ha negativa konsekvenser så som exempelvis sämre sömn 

och stress. För mycket av den digital livsstilen kan påverka barnens psykiska 

hälsa och koncentration negativt (Hansen 2019). Därför är det klokt att ha 

denna forskningen i beaktning när det gäller arbete med barns populärkultur 

på dator, mobiltelefoner och Ipads. Likaså gäller diskussionen om bättre och 

sämre populärkultur. Det finns populärkultur som är olämplig för barn 

exempelvis diskussionen om spelet GTA för minderåriga. Det är viktigt att 

komma ihåg att det finns en åldersgräns av en anledning på en del spel och 

filmer.  

 Metoddiskussion 
Jag valde metoden samtal i fokusgrupper för att kunna föra ett intressant 

samtal med deltagarna med fokus på ämnet barns populärkultur och 

användandet av det i läsfrämjande syfte. En fördel med samtal i 

fokusgrupperna var att deltagarna gavs möjlighet att diskutera med varandra. 

På så vis kunde olika svar och tankar utvecklas så att vi även gavs möjlighet 

till att förstå varför och eventuella orsaker också. Dessa fördelar nämner även 

(Denscombe 2018). Metoden fokusgrupper kan både ha sina för och 
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nackdelar. En nackdel jag upplevde var att min roll och uppgift som 

moderator under det ena fokusgruppsmötet blev mer att leda diskussionen 

istället för att underlätta för dem. Diskussionerna i den ena gruppen 

avstannade lätt och jag behövde ställa en ny fråga eller lyfta ett nytt område 

att diskutera. Min reflektion här är att denna gruppen eventuellt var ovan vid 

denna alternativa metod för en intervju. Dock var denna metod att föredra 

framför enskilda intervjuer eller frågeformulär då jag ville få ett djup i 

samtalen och ge deltagarna möjlighet att diskutera med varandra för att få ut 

så mycket som möjligt av deras erfarenheter och tankar om ämnet. I den 

andra gruppen flöt diskussionen och samtalen på enklare och där kunde även 

deltagarna ta initiativ till att påbörja samtal inom ett nytt område eller ny 

fråga.  

Metoden samtal i fokusgrupp gav mig värdefulla svar beträffande ämnet, 

svaren blev mer djupa och ingående. Det blev ett ömsesidigt givande och 

tagande i samspelet mellan deltagarna vilket var intressant att se. Vilket 

ingen annan metod skulle kunna bidra med. 

Samtalen spelades in med deltagarnas samtycke så att jag skulle kunna lägga 

fokus på samtalet istället för att anteckna svar. När samtalen i 

fokusgrupperna var genomförda lyssnade jag sedan igenom 

ljudinspelningarna några gånger för att bekanta mig med materialet innan jag 

transkriberade dem. De transkriberade intervjuerna läste jag sedan igenom. 

Därefter lyssnade jag sedan på ljudinspelningarna för att kunna jämföra med 

det transkriberade materialet och se ifall allt var korrekt. Avslutningsvis läste 

jag igenom materialet flera gånger för att försäkra mig om att jag förstod 

materialet och för att bekanta mig med det i skriven form. Genom att läsa 

igenom de transkriberade samtalen gavs jag också möjligheten att undersöka 

och se ifall empirin gav svar på mitt syfte och de frågeställningar studien har.  

Ljudinspelningarna användes i form av stöd även under analysen av empirin 

för att kontrollera innehållet då det ibland var svårt att rekonstruera det som 

sas på ett begripligt sätt. Det förekom att meningar och ord ej var 

fullständiga, även att en del blev avbrutna. Då blev det ett stöd att lyssna 

istället för att läsa transkriberingen för att få en helhet och för att förstå vad 

som sas. Dessa problem nämner även Denscombe (2018) som möjliga 

problem som uppkommer vid analys av kvalitativa data. 

 Vidare forskning 
Denna studie riktar sig till pedagoger och deras relation till hur barns 

populärkultur kan användas i läsfrämjande syfte. Vidare forskning inom detta 

ämnesområde kan vara med fokus på en enskild eller specifik populärkultur. 

Exempelvis att studera hur dataspel specifikt kan användas i läsfrämjande 

syfte. Ett annat intressant ämne att studera vidare med koppling till denna 

studie hade varit användandet av digitala verktyg på fritidshemmet, hur dessa 

kan användas i läsfrämjande arbete.  
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Bilaga A Frågor till samtal i fokusgrupp 

Populärkultur 

    • Vad tänker ni på och vad betyder begreppet populärkultur för er? 

    • Skulle ni säga att det finns bättre eller sämre populärkultur för barn, Hur ser ni 

och känner inför barnens populärkultur?  

Användandet av populärkultur 

    • Vad har populärkulturen för plats i verksamheten idag? Hur används den av 

barnen och er? 

    • Har ni använt er av barnens populärkultur som knutit an till någon form av 

läsprojekt eller haft någon annan form av projekt med barnens populärkultur som 

tema? 

    • Hur ställer ni er till att använda populärkulturen i läsfrämjande syfte eller 

använda den i någon form av läsprojekt 

Språk och kommunikation 

    • Hur arbetar ni med språk och kommunikation/ läsfrämjande aktiviteter i 

dagsläget på ert fritidshem? 

Framtiden 

    • Om ni fick skissa på ett drömscenario kring arbetet med barns läsande hur 

skulle det se ut? 

    • Vad av barnens kultur skulle man ta vara på? 
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Bilaga B Informationsbrev 

Jag studerar på Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem.  

Linnéuniversitetet, Kalmar. Det är min sista termin och det är dags för mig att skriva 

mitt examensarbete. Studiens syfte är att studera Barns populärkultur i läsfrämjande 

syfte/ som läsfrämjande aktivitet. 

Jag önskar genomföra samtal med Fritidspedagoger/ Lärare i fritidshem för studiens 

syfte. Samtalen kommer att ske med ert samtycke och Ni som deltar har rätt till 

uppföljning med mig om så önskas. Med ert samtycke kommer jag använda mig av 

ljudinspelning under samtalen. De enda som kommer att lyssna på ljudinspelningen 

är jag som håller i samtalen, eventuellt kan min examinator vilja lyssna på 

inspelningen. När arbetet är färdigt kommer inspelningen att raderas. Ni som deltar 

har rätt att avsluta studien när Ni vill utan några konsekvenser.  

Studien redovisas i ett examensarbete som jag senare kommer att presentera 

muntligt samt publicera på portalen Diva. Jag nämner inga namn, namn på skola/ 

fritidshem i mitt arbete eller i min presentation av arbetet. Finns det en efterfrågan 

skickar jag också ut det färdiga resultatet till Er mejl. 

Tack på förhand  

Jenny Tisell Törnqvist 


