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Abstract 

This essay aims to examine how presence and influence of popular culture in junior 

kindergarten can be understood in different ways. The essay is rooted in narratives about 

children getting inspired from popular culture in their acting that leads to consequences, 

which sometimes can be experienced as problematic. It explores possibilities and risks that 

come with including popular culture in junior kindergarten, in relation to literacy 

development, construction of identity and influence of children. It also explores how to 

understand what maybe lies behind the exclusion of popular culture in junior kindergarten.  

 

Writing has been used as a method to reflect and to spot new perspectives in relation to 

theories and previous research. The result of the reflection was multiple discoveries. For 

instance, class related norms can dominate teachers choices of cultural activities put into 

practice in junior kindergarten. Further on the risks of popular culture, regarding construction 

of identity in connection with literacy development could be transformed in opportunities 

through critical literacy. Thereby children can learn to see how we´re positioned in society by 

texts and how they can position themselves differently. Eventually, inclusion of popular 

culture into the practice of junior kindergarten, as a result of child influence can stimulate 

literacy development. Because the popular culture is a part of earlier experiences of the child 

and it works like a catalyst in the process of learning, while it creates the feeling of flow. 

 

Keywords: Kindergarten, choice, construction of identity, literacy development, influence, 

popular culture, proximal zone of development, flow, jouissance. 

 

 

 

 

  

 

 



   

 

 

Sammanfattning 

Syftet med essän är att undersöka hur populärkulturens närvaro och inflytande i förskolan kan 

förstås utifrån olika perspektiv. Essän tar avstamp i berättelser om hur barn tar inspiration ur 

populärkulturella erfarenheter då de agerar, vilket leder till konsekvenser, vilka ibland kan 

upplevas som problematiska. Den undersöker möjligheter och risker med inkludering av 

populärkultur i förskolan i förhållande till barns literacyutveckling, identitetskonstruktion och 

inflytande. Den undersöker även vad som kan tänkas ligga bakom exkludering av 

populärkultur i förskolan. 

 

Skrivande har använts som en metod för att reflektera och få syn på nya perspektiv i relation 

till teorier och tidigare forskning. Reflektionen resulterade i flera upptäckter. Bland annat att 

klassrelaterade normer kan styra pedagogers val av kulturella aktiviteter i förskolans praktik. 

Vidare att risken som populärkulturen kan ge upphov till vad gäller identitetskonstruktion i 

samband med literacyutveckling kan inverteras till möjligheter genom critical literacy. 

Därigenom kan barn lära sig att se hur texter positionerar oss i samhället och hur de kan 

positionera sig annorlunda. Slutligen kan inkludering av populärkultur i förskolans praktik, 

som en konsekvens av barns inflytande stimulera barns literacyutveckling. Eftersom 

populärkulturen är en del av barns erfarenheter samt att den fungerar som katalysator för 

lärprocessen, genom att ge upphov till en känsla av flow. 

 

Nyckelord: Förskola, val, identitetskonstruktion, literacyutveckling, inflytande, 

populärkultur, proximala utvecklingszonen, flow och jouissance.
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Berättelserna 

Jag ska gå och slå henne! 

Vi sitter vid matbordet i samlingsrummet. Bordet är beläget vid fönstret. Så där jag sitter, kan 

jag blicka ut över gården. Rummet är glest möblerat. Förutom bordet finns det bara en 

bokhylla med lite leksaker, en flanotavla och en världskarta.  Det är i slutet av lunchen. Jag 

och en annan pedagog sitter där med sex barn. Barnen pratar med varandra och med oss. Vi 

pratar om vad vi gjort på förmiddagen. Några barn har varit på biblioteket, några har lekt på 

gården och några har gjort experiment. Stämningen är trevlig, men jag sitter på helspänn. 

Anledningen till att vi är två pedagoger i rummet är Ali. Sen han kommit tillbaks efter 

sommarlovet har han varit mycket svårhanterlig. Ofta ikläder han sig rollen som superhjälte 

för att sedan hoppa runt och slå på något av de andra barnen. Han verkar välja vem han slår 

på, för det är de barn som har svårt att säga ifrån som han går på regelmässigt. Ofta agerar han 

utan förvarning, därför sitter jag på helspänn, trots den uppslupna stämningen. En flicka 

frågar om hon får gå på toaletten. ”Javisst” säger jag och hon reser sig från stolen.  

 

Då ser jag något hända med Alis ansiktsmimik. Han liksom flinar till lite hånfullt. Jag vet att 

nu är det dags igen. Flickan går mot dörren och Ali far upp. Jag ropar ”stopp” och far upp 

efter honom och hinner ställa mig mellan barnen, och flickan kan gå ut genom dörren. Jag 

vrider på handtaget på ovansidan av dörren för att slippa lägga energi på att hindra honom att 

springa efter. Innan jag hinner säga något säger Ali till mig med förtrolig ton, ”Jag ska gå och 

slå henne. Jag ska stå här och när hon kommer ska jag hoppa fram och slå henne i magen och 

sparka henne”. Hans ansikte är allvarligt och han ser spänd ut. ”Nej, då gör det ont på henne 

och hon blir ledsen”, säger jag. ”Kom nu så går vi och sätter oss”. Ibland fungerar det att börja 

prata om något helt annat har jag lärt mig. Vi går och sätter oss vid bordet. Ali äter upp det 

sista på tallriken.  

 

Så kommer flickan som varit på toaletten tillbaka. Hon tar i dörren, men den är fortfarande 

stängd. Jag reser mig för att öppna åt henne. Efter mig kommer Ali som en blixt. Han ställer 

sig bakom dörren, liksom en figur i en film som ska överraska den som kommer in med ett 

slag. Jag öppnar dörren eftersom jag tänker att jag inte kan låta henne stå och vänta på andra 

sidan, men säkerställer att han inte når henne när han börjar sparka och slå. Det är jag som tar 

emot slag och sparkar. Flickan stannar upp och tittar förvånat på Ali. Jag sneglar mot den 

andra pedagogen som direkt fattar vinken och ber flickan att hon ska gå och sätta sig. Hon ser 
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att jag vill ha henne utom farozonen för att kunna koncentrera mig på pojken. Det är lustigt 

det där. Jag tänker något, sneglar lite på en arbetskamrat och hon ser vad jag vill, tänker jag.  

 

Ali börjar upprepa sina tidigare repliker. ”Jag ska slå henne i magen, jag ska sparka henne”. 

Hans ansikte ser grymt ut och men ger ändå ett intryck av osäkerhet. Jag reflekterar för mig 

själv. Varför gör han så här? Får han inte tillräckligt med uppmärksamhet hemma? Eller är 

det helt enkelt bara så att hans intresse för superhjältar har spårat ur? Eller har han dålig 

självkänsla som han försöker kompensera? I den här situationen vet jag från tidigare 

erfarenhet att det är lätt att hamna i en ofruktbar kampsituation med det här barnet. Jag 

behöver säga eller göra något för att bryta den sekvens han är inne i, men kommer inte på 

något. Jag säger, ”stopp” och visar stopphanden och ser allvarlig ut. Ali utropar, ”Jag är 

Superman, jag ska slå henne”. ”Stopp det gör ont om du slår henne”, replikerar jag. ”Kom så 

tar vi ut tallrikarna nu”. Han försöker smita förbi mig samtidigt som han sparkar i luften. De 

liknar sådana sparkar som kan ses på tv, då en superhjälte slåss för att rädda någon.  

 

Plötsligt kommer jag på vad jag behöver göra. Jag tar honom åt sidan. Sätter mig ner så att jag 

är i samma ögonhöjd som honom. ”Superman slår inte snälla barn”, säger jag. ”Starka 

människor slåss inte, de behöver inte, för de är så starka inuti”. Jag lägger min hand på mitt 

hjärta. Ali stannar upp och tittar på mig. Han får tillbaks sitt avslappnade ansiktsuttryck. Han 

har tagit ett kliv ur rollen. Jag lyckades bryta det, oj vad plötsligt det skedde. Något i det jag 

sa berörde honom. Den andra pedagogen som finns i rummet säger något om att Bamse är 

snäll och stark. Jag hör hennes röst som att hon vore avlägsen. Det känns som jag befinner 

mig i en bubbla med det här barnet. Jag vet att något hände mellan oss nu, jag fick honom att 

tänka nytt. ”Kom nu så tar vi tallrikarna till köket”, säger jag. Ali viskar, ”fröken jag vill gå 

med dig”. ”Ja, det går bra, kom du”, svarar jag. Samtidigt som jag känner mig nöjd med att 

situationen är löst för den här gången så funderar jag över vad det var jag egentligen gjorde. 

Känner också en djup tacksamhet över det samarbete som jag haft med min kollega utan att 

behöva använda några ord.  

 

Vi leker Lego Ninjago! 

Jag sitter med administrativt arbete vid datorn i ett av avdelningens lekrum. Det är ganska 

sent på eftermiddagen. Klockan är kring 16.30 och det är inte många barn kvar. ”Kan du hålla 

ett öga på de här barnen medan jag går och stänger fönstren på de andra avdelningarna”, säger 
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min kollega. Hon ska stänga förskolan idag och vill stänga fönstren på de andra avdelningarna 

innan hon tar med sig barnen på vår avdelning till stängningsavdelningen. ”Javisst” säger jag, 

”det går bra”. Alla dörrar på avdelningen står öppna som vanligt. Barnen ska själva kunna 

välja i vilket rum och med vad de vill leka. Några barn sitter och bygger i bygghörnan. En 

flicka som vanligen är tystlåten och tillbakadragen påbörjar en lek med en kompis, en pojke. 

Han springer först och hon efter. De skrattar tillsammans och tittar upp på mig, liksom för att 

kontrollera att jag tillåter att de leker sin lek. Jag ler, men säger inget. Jag känner mig glad 

över att se denna flicka i aktion som jag många gånger upplever tillbakadragen och som 

verkar ha svårt att komma in i leken med de andra barnen.  

 

Efter en stund blir leken ganska högljudd, ömsom spelar de sina roller med stort allvar och 

ömsom skrattar de glatt eller förhandlar om hur leken ska lekas vidare. Det ser ut som att de 

glider fram och tillbaka mellan två världar. En låtsasvärld och en verklig värld. Jag tittar till 

och lyssnar för att försöka göra mig en bild av vad som hänt med leken nu. Inte av oro, utan 

av nyfikenhet. Flickan ser direkt min blick och liksom svarar mig. ”Lego Ninjago, vi leker 

lego Ninjago”, ropar hon till mig. ”Jaha” säger jag och ler åter. Jag tittar tillbaka på datorn, 

men mina tankar börjar snurra runt i huvudet. Jag funderar kring att jag är mer tillåtande än 

vanligt. Annars brukar vi pedagoger säga att vi går inne och springer ute. Eftersom lek som 

den här tenderar att urarta då den leks på liten yta. Något i situationen gör dock att jag låter 

dem fortsätta. Det känns viktigt att den här flickan som vanligen är så tillbakadragen hörs och 

syns. Därför känner jag mig glad nu, då jag ser att hon använder utrymmet i rummet och 

vågar ta för sig i leken. Jag finner det även intressant att hon valt rollen som Lego Ninjago, då 

den leksaksserien brukar finnas på avdelningen avsedd för pojkar i leksaksaffären. Tidigare 

har jag inte upplevt att hon leker könsöverskridande. Idag har hon valt själv vad hon vill leka.  

 

Hur kan vi förstå och hantera superhjälteleken som arbetslag? 

Vi sitter i personalrummet, alla pedagogerna på min avdelning. Det är varmt och vi har öppnat 

fönstren. Det är dunkelt i det här rummet på morgonen, solen finns på andra sidan huset. Det 

tar ett tag innan någon kommer på att vi glömt att tända lampan. Vi har avdelningsmöte och 

sitter och diskuterar hur vi ska relatera till de vilda superhjältelekar som ofta äger rum på 

avdelningen. Flera barn blir skrämda av dessa lekar och det är inte ovanligt att de som deltar 

skadar varandra av misstag. Det har inte hänt något riktigt allvarligt, men vi vill ju att 

förskolan ska vara en trygg plats. Någon tar upp att det måste bero på vad barnen ser på tv 
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hemma. ”Vi behöver prata med deras föräldrar” säger hon. ”Det är inte säkert” säger någon 

annan, ”min son vet allt om Superman” fastän han aldrig fått titta på det. ”Jag fattar inte, han 

kan till och med härma Supermans rörelser”.  

 

Bakgrund, syfte och frågeställningar 

Vi har tampats med detta dilemma ett tag nu. Att försöka förstå de risker som barns intresse 

för superhjältarna medför och hur dessa kan hanteras. Men även hur vi kan förstå vilka 

möjligheter superhjältarna kan ge upphov till för barns läroprocesser och ta vara på dessa. Vi 

har återkommande reflektioner kring det på avdelningsmöten. Vi har insett att det inte är 

någon idé att försöka förbjuda leken helt och hållet. Det skulle sannolikt endast resultera i att 

leken skulle ske bakom vår rygg. Det skulle även kunna resultera i att trigga igång barnen än 

mer, resonerar vi. Vi alla har en lång erfarenhet av arbete med barn och vet att det inte är en 

fruktbar metod, utan vi behöver hitta ett alternativt gemensamt förhållningssätt. Förra året 

lyckades vi minska den här sortens lekar genom att låta barnen uttrycka sig genom skapande 

på papper. De ritade supermangubbar under ett helt läsår. På så sätt gav sig en otrolig 

ritutveckling till känna. Men det var ju det där med att de bara ritade supermangubbar. Inga 

gummor så långt ögat kunde se. Det liksom skaver lite i hjärtat. Jag oroar mig över vilka 

uppfattningar de här barnen kommer få med sig i livet om hur de kan bli till som tjej eller 

kille. Reproduceras en alltför snäv manlighetsnorm i detta skapande? 

 

Ett annat sätt att hantera dilemmat är att försöka stimulera något annat av barnens intressen 

för att avleda från superhjältarna. Då barnen är mitt uppe i leken brukar det inte fungera 

särskilt väl med att avleda dock. I vissa situationer, då jag närmar mig deras lek, agerar de 

som att jag själv hade intagit en roll redan. De verkar vilja att vi ska leka med dem i deras lek. 

På grund av detta har det fötts idéer om att vi kanske kan ha ett tema om till exempel tåg som 

en del av barngruppen är intresserade av eller gå på museum så att barnen får lite andra 

intryck att utgå ifrån. För att därigenom påverka vad barn leker i sin fria lek. Varför är vi så 

angelägna om att försöka begränsa och minimera något som barnen så uppenbart har ett stort 

intresse av? De uttrycker en stor glädje i de här lekarna, för att inte tala om inlevelse. Jag drar 

mig till minnes ett begrepp, ”jouissance” som Roland Barthes använder sig av. Det är en 

känsla som inte kan beskrivas i ord och kännetecknas av att individen är helt upptagen av den 

aktivitet denne befattar sig med (Barthes 1999). Kan det vara detta som barnen finner i sina 

superhjältelekar? Finns det inget annat sätt att hantera detta dilemma? Det är som att vi 
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försöker stoppa ner huvudet i sanden eller som vi fått tunnelseende. Barn har väl lekt 

hjältelekar i alla tider. Jag kommer åtminstone ihåg att jag gjort det.  

 

Barnens vistelsetid på förskolan i relation till deras inflytande tillför en dimension till 

dilemmat. Många av barnen har långa dagar på förskolan. De är där åtta till nio timmar om 

dagen. Det är nästan som om de har ett arbete. Det är inte många timmar kvar av dagen då de 

har blivit hämtade. Vi är överens om att barnen med dessa premisser verkligen bör ha 

inflytande över sin dag. Vi som vuxna skulle säkerligen tycka det var olidligt om vi inte hade 

inflytande över vår arbetsdag. Naturligtvis betyder inte det att barnen med kortare vistelsetider 

på något sätt är mindre viktiga. Betydelsen av barns inflytande för barn själva blir extra 

tydligt då det sätts i relation till hur mycket tid de spenderar på förskolan. Ett av de mål som 

finns i vår verksamhetsplan för året berör barns inflytande. Att sträva efter att osynliggöra 

något av barns intressen, är det inte minskat inflytande? En sådan praktik vill jag inte stå för. 

Barnen ska känna att det är deras förskola och att de är med och bestämmer över vad vi ska 

göra tillsammans.  

 

Barnen är inte ute efter att skada varandra. De är inte illvilliga. De ser nog inte riktigt samma 

sak som vi gör i de här lekarna. Det som tilltalar dem, är kanske att det går fort och att de i 

rollerna har utrymme för att vara handlingskraftiga och känna sig starka. Ännu kan de inte 

förutsäga konsekvenserna av sitt handlande till fullo. Risken att någon blir skadad eller känner 

sig skrämd gör sig ändå gällande. Det är ju ett faktum att dessa lekar går över styr ibland och 

resulterar i att vi har barn i tårar. Det är viktigt att några barns inflytande inte får ruinera andra 

barns glädje. Hur ska vi få barnen att förstå att även när de är inne i sin fantasi så har andra 

också känslor och upplevelser som de behöver beakta? Hur kan denna entusiasm för 

superhjältar få gå hand i hand med empati? Detta behöver hanteras på något sätt. Till viss del 

arbetar vi redan med att försöka lära barn hur de kan visa empati. Då någon råkar illa ut i 

leken försöker vi visa störst intresse för det barnet. På det viset vill vi visa för det barn som 

gjort sin kompis illa hur de kan agera då någon är ledsen eller har skadat sig. Om det räcker 

för att barnen ska utveckla en fullgod empati är dock osäkert?  

 

Dilemmat jag beskrivit ovan har jag mött på alla de förskolor som jag arbetat på i någon form. 

Jag har också fått det berättat för mig av Carina Lätt som är psykolog att hon sedan 70-talet då 

hon började arbeta med att ha utbildning för förskolepersonal har hon återkommande fått 

frågor kring hur pedagoger kan förstå och hantera barns superhjältelekar. Hon säger dock att 
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det inte finns ett enkelt rätt svar på denna fråga. Lätt har skrivit 69 tips på hur du blir en 

hållbar ledare (2014) och Ny som chef – ny som ledare (2015). Det är inget nytt dilemma med 

andra ord. Detta gör det extra intressant att undersöka. Jag är nyfiken på hur barns 

superhjälteintressen kan få ta utrymme på förskolan och ta utrymme i barns 

literacyutveckling. Mitt syfte med den här uppsatsen är sålunda att ta reda på hur 

populärkulturens närvaro på förskolan skulle kunna förstås.  

 

 Varför verkar vi som pedagoger vara så ovilliga att släppa in dessa fiktiva figurer till 

att samspela med oss på förskolan? 

 

 Vilka möjligheter och vilka risker kan jag se att populärkulturen ger upphov till i 

förhållande till identitetsutveckling, literacyutveckling och inflytande?  

 

Metod och etiska överväganden 

För att undersöka ovanstående dilemma och söka efter svar på mina frågor har jag använt mig 

av formen vetenskaplig essä.  Metoden innebär att jag använder mig av ett reflekterande 

skrivande. Maria Hammarén som är lärare samt forskare i teknologi och yrkeskunnande har 

utvecklat skrivande som en metod för att reflektera, men även för att göra kunskap som 

bygger på erfarenhet synlig. Genom att lyfta specifika erfarenheter i sin egen praxis kan jag 

visa på sådan kunskap. Det reflekterande skrivandet menar hon även medverkar till att 

avstånd tas från att endast en skicklig argumentation görs för ett på förhand uttänkt 

ställningstagande. Istället syftar metoden till att tänka nytt och få syn på nya perspektiv 

(Hammarén 2005, s.17). Den berättelse jag använt mig av, samt de tillbakablickar jag gör i 

reflektionen är erfarenheter jag hämtat ur min egen praxis. Att försöka tänka nytt och få syn 

på nya perspektiv har för mig inneburit att försöka att frigöra mig från fördomar och 

traditionsnedärvda normer, men även att släppa känslan av att behöva ha en slutgiltig lösning 

på mitt dilemma. Jag har försökt att med öppet sinne titta närmre på min situation. Försökt att 

få en bred förståelse för vad den säger mig. Jag har tagit tag i olika delar av berättelsen och 

försökt titta nära på dem. Vända och vrida för att nå en ny förståelse. Essäns frågeställningar 

berör det mänskliga livet skriver Alsterdal (2014) som är arbetslivsforskare med inriktning på 

praktisk kunskap. Den kan tolkas ur olika perspektiv. Bevis är inte nödvändiga vilket innebär 

att de olika perspektiven kan stå i en motsägelsefull relation till varandra (Alsterdal 2014, s. 

63).  
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Skrivandet karaktäriseras av att jag rör mig mellan berättelsen och teorin, vilket synliggörs 

genom reflektioner. Berättelsen blir det material som jag undersöker med hjälp av litteratur i 

en reflexiv process. Hammarén skriver om att det är med hjälp av språket som vi kan få syn 

på oss själva med andra ögon (Hammarén 2005, s. 14). Att reflektera över sina erfarenheter 

menar Alsterdal är ett sätt att lära (Alsterdal 2014, s. 55). Sålunda erbjuder själva 

skrivprocessen mig ett lärande. I de ständiga förflyttningarna mellan berättelse och reflektion 

framträder en estetisk läroprocess med nya insikter och perspektiv. Det är med fantasins hjälp 

man får syn på det nya i det till synes välkända. De olika perspektiven ska sammanfogas till 

en text, vilket i sin tur kan förstås på olika sätt liksom ett konstverk kan förstås på olika sätt. 

Därigenom sammanflätas praktik, konst och vetenskap med varandra (ibid, s. 54).  

 

Texten har höglästs i rummet, och den har varit föremål för mina studiekamraters respons. 

Vilket gett mig nya tankar. Hammarén beskriver att en berättelse är våra minnen. Då man 

skriver ned den möter man sig själv och genom att läsa den för andra kan man ge upphov till 

ett avstånd som underlättar då man vill reflektera över sin erfarenhet (Hammarén 2005, s. 24).  

 

Etiska överväganden 

Jag har i min undersökning använt mig av riktlinjer från skriften Forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (1990). Konfidentialitetskravet innebär att 

det inte ska vara möjligt att identifiera de personer som är med i undersökningen i varken 

skriftlig eller muntlig avrapportering. De ingående personerna ska inte nämnas vid namn.  

Identifikation ska även försvåras genom att detaljer utelämnas för att undvika att någon 

implicit förstår vem som är med i undersökningen (Vetenskapsrådet 1990, s.12f). Därför har 

jag använt fingerade namn, generella miljöbeskrivningar som passar in på olika förskolor där 

jag arbetat samt undvikit att återge personspecifika egenskaper.  

 

Teorier  

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för vilka teorier jag kommer att reflektera utifrån 

och vilka teoriernas upphovsmän är. Vad gäller barns identitetskonstruktion har jag för avsikt 

att ta avstamp i Jerome Bruners (2002) sociokognitiva teori om hur vi kan förstå 

identitetskonstruktion som en narrativ process. Bruner är professor och forskar kring ”kultur 

och juridik” och ”användning av berättande i juridik”. Han skriver att identitetskonstruktion 
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kan förstås utifrån att vi konstrurerar berättelser om oss själva, för oss själva och för andra 

(Bruner 2002, s. 64). Jag ska använda hans teori för att försöka förstå barns 

identitetskonstruerande i förhållande till literacy.  

 

Lev Vygotskij (1978) var en rysk psykolog som under sin levnadstid forskade om barns 

lärande och utveckling. Jag har valt att använda mig av hans sociokulturella teorier om den 

proximala utvecklingszonen, hur barn internaliserar kunskap och hur vi kan förstå fantasi och 

kreativitet. Dessa begrepp kommer jag att använda, då jag reflekterar över barns 

literacyutveckling samt identitetskonstruktion i förhållande till populärkultur. Vygotskij var 

den som introducerade begreppet proximala utvecklingszonen. Denna beskriver Vygotskij 

som det avstånd som bildas mellan den nivå där barnet kan lösa ett problem på egen hand och 

den maximala nivå för problemlösning som barnet hanterar med en kunnigare kompis eller 

vuxen. Han säger att barn lär i den proximala utvecklingszonen i interaktion med kunnigare 

vuxna eller kompisar genom att de imiterar, frågar eller vägleds med ledande frågor. 

(Vygotsky 1978, s. 88ff). I den proximala utvecklingszonen hittar vi förmågor som är under 

utveckling skriver han vidare. Ett barn kan endast imitera det som är inom hennes 

utvecklingsnivå (ibid, s. 91).  

 

Allt barnet lär sig, det vill säga internaliserar, finns först på en konkret nivå i en yttre 

interpersonell kommunikation för att sedan övergå till att bli intrapersonell kunskap. Det som 

har internaliserats blir barnets faktiska utvecklingsnivå. Läroprocessen omvandlas i och med 

det till en utvecklingsprocess (ibid, s. 91ff).   

 

I Kreativitet och fantasi berättar Vygotskij (2013) om två olika sorters handlingar, 

reproducerande och kombinatoriska. Den reproducerande är upprepande av annans handling 

och den kombinatoriska är en ihopsättning av olika erfarenheter till en ny sorts handling. Att 

vara kreativ innebär att skapa något nytt vare sig det är ett föremål eller om det handlar om en 

inre intellektuell konstruktion (Vygotskij 2013, s. 11ff).  

 

Pierre Bourdieu (1984) var professor i sociologi i Frankrike. Jag har här valt att använda mig 

av hans teori om hur val görs utifrån de normer om smak som finns i den samhällsklass en 

individ tillhör. Bourdieu skriver att smak fungerar som en princip vid val av ägodelar och 

olika praktiker så som fritidsaktiviteter (Bourdieu 1984, s. 177ff).  
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För att försöka förstå något om hur barn blir så engagerade i en handling att de blir svåra att 

nå och om jag som pedagog skulle kunna använda mig av det bakomliggande fenomenet för 

att skapa koncentration i aktiviteter som kan relateras till literacyutveckling har jag tittat 

närmre på teorier om flow. Mihaly Csikszentmihalyi (1990) är professor i psykologi och 

forskar kring flow. Csikszentmihalyi har skrivit att flow karaktäriseras av en djup 

koncentration för ett begränsat område av sinnesintryck utifrån individens intresse. I denna 

koncentration förmår personen inte ta in information som inte har någon relevans för dess 

handlande. En förutsättning för flow är att det finns en balans mellan den egna förmågan och 

aktivitetens svårighetsgrad. Han beskriver även att det kan finnas risker med att människor 

försöker uppnå flow (Csikszentmihalyi 1990, s. 41f).  

 

Roland Barthes (1999) var en fransk professor och författare som under sitt liv forskade i 

litteratur. För att beskriva på vilket sätt vi avnjuter texter har han använt sig av två begrepp, 

jouissance och plaisir (Barthes 1999). Dessa avser jag reflektera över och sätta i relation till 

barns upplevelse av texter.  

 

Aktuell forskning 

För att definiera begreppet literacy i en social praktik har jag valt att utgå från två olika 

forskare. Roger Säljö (2005) är professor i pedagogisk psykologi och forskar kring lärande 

och utveckling. Säljö uttrycker att literacy som han på svenska kallar för skriftspråkliga 

aktiviteter handlar om att avkoda text i form av bokstäver samt att kunna associera det lästa 

till andra lästa texter och personliga erfarenheter. Därur ska man kunna dra slutsatser och 

ställa sig kritisk till textens innehåll (Säljö 2005, s. 208). I en artikel berättar han om att 

literacy-begreppet är mångtydigt och har utvecklats över tid, men att den huvudsakliga 

innebörden i begreppet ändå handlar om hur människan agerar med information, 

meddelanden och symboler med hjälp av verktyg utanför sin egen kropp så som inskriptioner 

eller genom tekniska hjälpmedel (Säljö 2012, s. 7). Detta förstår jag kortfattat som allt som 

rör läsning och skrivande i olika former oavsett om det har att göra med bokstäver eller 

bildspråk och penna eller läsplatta.   

 

Marjourie Faulstich Orrelana (1995) forskar om immigranters barns erfarenheter i skolor och 

samhällen med ett fokus på deras egenskap som språk- och kulturbrytare. Hon definierar 

literacy utifrån ett sociokulturellt perspektiv som en social praktik som varierar i olika 
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kulturer och påverkas av värderingarna i denna. Hon utgår från att vår förståelse av kön 

påverkas av sociala praktiker och därmed bör kön delvis skapas genom den sociala praktiken 

literacy (Orrelana 1995, s. 677f). I en av sina studier ställer hon frågan; hur skapar kön 

literacy, och literacy kön i olika kontexter vad gäller literacyutveckling i skolan (ibid, s. 674). 

Jag finner denna studie intressant även om den inte berör den ålderskategori som är aktuell i 

min uppsats på grund av att hennes resultat visar på mönster som jag upplever mig se i 

förskolans praxis.  

 

Carina Fast (2007) forskar om barns läs- och skrivutveckling vid Uppsala Universitet. I 

hennes avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva redogör hon för en studie där hon under tre 

års tid följt sju barn med fokus på hur förskolan tar tillvara den literacy barnen har med sig 

hemifrån. Hennes forskningsfrågor i den avhandlingen lyder som följer; ” I vilka sociala och 

kulturella sammanhang möter barnen textorienterade aktiviteter i sin familj? Vilka 

textorienterade aktiviteter medverkar barnen i och utövar på egen hand? I vad mån och på 

vilka sätt tillåts barnen att i förskolan, förskoleklassen och skolan använda sina tidigare 

erfarenheter av textorienterade aktiviteter?” (Fast 2007, s. 16). 

 

För att få ett bredare perspektiv på literacy och populärkultur kommer jag att lyfta in forskare 

från andra håll i världen. Leonie Arthur (2001) och Jackie Marsh (1999) har skrivit artiklar 

som är relevanta i relation till min essä. Leonie Arthur undervisar samt forskar om små barns 

literacylärande, därtill hörande pedagogik och de små barnens läroplan i Australien. Hon är 

nyfiken på förhållandet mellan literacy, populärkultur och digitala medier. Hon har skrivit en 

artikel som är en rapport utifrån hennes egen forskning om populärkultur och literacy, och 

forskning gjord av Early Literacy and Social Justice Project (1998-1999), i New South Wales, 

Australien. Den visar på att i barns hem finns övervägande digitala texter av populärkulturell 

natur medan i skolan återfinns i huvudsak texter i form av böcker och populärkultur 

exkluderas. Jackie Marsh är professor i pedagogik och är intresserad av relationen mellan 

barns kultur, lek och literacy i den digitala tidsåldern. Hon har forskat om barns utvecklande 

av kunskaper, färdigheter och förståelse i samband med digital literacy. Marsh har gjort 

studien Batman and Batwoman go to School: popular culture in the literacy curriculum, vari 

hon studerade effekterna på barns literacyutveckling då ett populärkulturellt tema 

inkluderades i barnens lekmiljö (Marsh 1999, s. 117). 
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Anne Haas Dyson (1997) forskar om literacy och barnkultur i U.S.A. Hon har i ett 

forskningsprojekt undersökt hur barn använde sig av populärkultur och i synnerhet 

superhjälteberättelser i sitt skrivande och sitt rollspel. Den etnografiska studien resulterade i 

boken, Contemporary Childhood, Popular Culture, and Classroom Literacy.  

 

I reflektionen kommer jag använda begreppet critical literacy och definierar därför det här. 

Kerstin Bergöö (2012) är språkdidaktiker och forskar kring barns språkutveckling, 

förskollärares samt lärares arbete med texter och demokratifrågor inkluderande ett klass- och 

genusperspektiv. Karin Jönsson (2012) är språkdidaktiker och forskar om critical literacy och 

digitala verktyg för läs- och skrivundervisning. Bergöö och Jönsson har definierat critical 

literacy som en praktik där det sker undervisning och lärande. Det som det ska undervisas och 

läras om är hur texter fungerar och hur de försöker påverka människor. Barn ska genom 

critical literacy lära sig att tänka kritiskt, i betydelsen gå i dialog med texter och se sig kapabla 

att påverka den kulturella kontext de befinner sig i (Bergöö & Jönsson 2012, s. 43). I boken 

Glädjen i att förstå presenterar Bergöö och Jönsson, Vivian Maria Vasquez (2008) som 

forskar om early literacy, critical literacy och IKT (informations- och kommunikationsteknik). 

Hon är professor i pedagogik i Nordamerika. I Negotiating Critical Literacies With Young 

Children beskriver hon hur hon implementerar critical literacy utifrån händelser och texter i 

barns vardag (Vasquez 2008).  

 

I min reflektion kommer jag även använda begreppet ”ambivalent transcendens”. Marion Iris 

Young 2000 var professor i politikvetenskap och forskade om teorier om rättvisa, demokrati 

och feminism. Hon tolkar Merlau-Pontys definition av kvinnan som varande i en ambivalent 

transcendens i boken, Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa. Hon berättar om att 

kroppens transcendens handlar om passera gränser och om kroppsdelarnas interaktion med en 

riktning mot kontexten (Young 2000, s. 265). Ambivalent transcendens tolkar jag följaktligen 

som en kluven transcendens som ger sig till känna genom att kroppen inte samspelar mot 

ändamålet utan resulterar i en reducerad kroppsrörelse.  

 

Reflektion 

Populärkulturens icke vara i skolväsendet 

Jag undrar över vad det är som gör att vi som pedagoger har svårt att erkänna barns intressen. 

Vad är det som gör att vi ibland vägrar barnen inflytande fast det står i läroplanen att 
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”Barnens nyfikenhet, företagssamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att 

lära ska stimuleras” (Skolverket 2011, s. 6). För att förstå något om det försöker jag först 

definiera hur en superhjältelek kan förstås.  

 

Fast skriver att film, teveprogram, data- och videospel kan förstås som texter som är 

sammankopplade med populärkultur (Fast 2007, s. 99). Hon beskriver populärkulturen som 

invävd i barns literacypraktik. Sådana texter menar hon fungerar stödjande för bland annat 

berättande (ibid, s. 124). Superhjältar som jag hör namnen på i verksamheten är Superman, 

Mario, Luigi, Batman och Elsa. Superman, Batman och Elsa dyker upp som fiktiva karaktärer 

i teveprogram, filmer eller som leksaker. Mario och Luigi är karaktärer i ett tv-/dataspel. Jag 

tolkar då barnens superhjältelekar som ett skapande, ett iscensättande av berättelser med 

avstamp i film och tv-/dataspel. Leken blir då en slags bearbetning av intryck från tidigare 

texter som kan relateras till populärkultur barnen mött på sin fritid eller lärt känna genom 

kompisar på förskolan. Vilket förhållande har vi då till populärkultur i förskolans praxis?  

 

Förskolan använder inte de erfarenheter och kunskaper som barn har från populärkulturella 

texter. Fasts undersökning visar att barn oftast inte får ta med sig populärkulturella 

erfarenheter till förskolan (Fast 2007, s. 145). Det fenomenet förekommer även i min 

berättelse då jag återger att jag och min arbetsgrupp letar efter sätt att minska superhjältarnas 

vara på förskolan. Jag har haft svårt att få syn på någon potential till lärande i samband med 

populärkulturen med undantag av barnens ritutveckling. I anslutning till Fast förstår jag att 

tendensen att försöka undvika populärkultur inte verkar vara specifikt för vår förskola, utan 

även finns på andra ställen i Sverige. Kan det handla om en slags moralpanik? Säljö 

associerar människors nutida relation till literacy till att relationen till literacy ur ett historiskt 

perspektiv varit påverkad av moralpaniker (Säljö 2005, s. 207). Om fenomenet förstås på så 

sätt pekar detta på att det är ett allmänt återkommande fenomen över tid. Läsning ansågs 

onyttigt under flera hundra år (ibid). Teve, läsplattor och datorers existens är inte i närheten av 

flera hundra år än. Kan det vara så, att det är moralpanik kring dessa för att de ännu är 

förhållandevis nya i vår värld? Kanske handlar det om att konsekvenserna av brukandet av 

dessa digitala verktyg ännu inte är kända i någon större utsträckning följd av att forskning 

över tid kräver just tid. 

 

Det är inte bara i Sverige som populärkulturen har svårt att komma in i skolväsendet. Även 

utanför Sveriges gränser synes att motviljan mot populärkulturen i skolan verkar vara utbredd. 
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Arthur från Australien skriver att skolan i huvudsak använder sig av pappersbaserat material 

och att populärkultur utesluts, i motsats till hemmen och samhället i övrigt, där källor är av 

övervägande digital och populärkulturell karaktär (Arthur 2001, s. 295). I England visar 

Marsh (2003) på att det är övervägande förskolan som påverkar hemmet än vice versa. I 

hemmet används filmer, serier, dataspel och böcker som angränsar till populärkultur medan 

förskolan inte alls använder sig av något som angränsar till populärkultur (Marsh 2003, s. 

374ff). Ovanstående relaterar jag till den förskolemiljö jag arbetar i, där pedagoger 

huvudsakligen använder sig av pappersbaserade texter som inte har koppling till 

populärkultur. Förvisso finns det en lärplatta, men den används sällan. Dyson från 

Nordamerika hävdar att i amerikanska skolor utesluts populärkultur för att den anses ha ett 

lägre värde i motsats till exempel texter som grekiska myter som anses företräda en högre 

kultur (Dyson 1997, s. 2ff). Detta ser jag inte explicit i mina berättelser, men det är möjligt att 

det förekommer på en implicit nivå. Jag ser ändå att det finns motsvarigheter till förskolan där 

jag arbetar både i vårt land och på andra ställen i västvärlden och Australien. Vilket pekar på 

att det skulle kunna röra sig om ett kulturellt fenomen som utgår från normer som säger att 

populärkultur inte hör hemma i förskolan. Eftersom min studie är av liten omfattning kan jag 

inte dra några generella slutsatser.  

 

Våra val baserar sig oftast på kulturell tillhörighet. Bourdieu säger att våra val görs utifrån 

smak, vilket kan förstås som en princip för val. För att det ska finnas ett begrepp som smak så 

behöver det även finnas klassificerande och hierarkiserande principer. Detta innebär att vi får 

en uppdelning i god och dålig smak. Alla val en person gör kan förstås som baserade på smak 

(Bourdieu 1984, 177ff).  Alltså skulle undvikandet av populärkultur i förskolan kunna förstås 

som ett val som beror på den dominerande smaken i förskolan. Bourdieu skriver att bildning 

har att göra med att ha status, vilken sammanbinds med normer om vilka val en person av 

denna status bör göra (ibid, s. 185f). Förskolan är en del av skolväsendet och följaktligen 

finns en relation till bildning. Sålunda skulle det kunna förstås som att det i förskolans praxis 

finns normer vad gäller val av aktivitet och material som kan relateras till status. Ett exempel 

på ett val relaterat till status som Bourdieu nämner är att besöka museum (ibid). I berättelsen 

om arbetslaget dyker just museum upp som ett lämpligare alternativ för barn att välja 

intressen utifrån. Det är även intressant att fundera över att då vi pratar i arbetslaget kring 

vilka kulturella upplevelser barnen ska få möjlighet att delta i utanför förskolan dyker förslag 

om teaterföreställningar, dansföreställningar och muséumbesök upp. Ingen ger förslaget att vi 

ska gå på bio för att se en film? Föregående pekar på att vi som pedagoger kanske låter oss 
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styras av klassrelaterade normer i vår praktik. Smak som Bourdieu relaterar till individer av 

högre klass i samhället kopplar han samman med produkter eller praktiker som är unika 

(Bourdieu 1984, s. 186). Populärkultur förstår jag som ett fenomen som når folkmassor 

utifrån att figurer som till exempel Superman och Elsa i filmen Frost återfinns på många olika 

ställen i samhället. De finns i leksaksaffärer, på kläder i olika klädaffärer och på Mc Donalds. 

Utifrån det anser jag att populärkultur inte kan anses som något unikt utan snarare allmänt, 

vilket gör att det inte passar i Bourdieus definition av de varor och praktiker som kan sättas 

samman med en högre klass. Detta ger att om förskolan uppfattar sig som en praktik som har 

att göra med bildning blir den till följd av det en praktik som har att göra med status och då 

kan den inte befatta sig med populärkultur som är allmänt i motsats till unikt. Men skulle 

pedagoger kunna påverka negativa värderingar som är kopplade till specifika kulturella 

praktiker genom att inkludera dem i förskolans praktik? Det finns fler sätt att förstå 

pedagogers motvilja mot populärkultur. I nästa stycke tittar jag på hur forskare från Sverige 

och olika ställen i världen tolkar detta. 

 

Är vi pedagoger rädda för att involvera populärkultur i vår praktik? Fast lyfter att pedagoger 

berättat att ojämlikheter kan bli synliga om barn tar med sig populärkulturella leksaker till 

skolan (Fast 2007, s. 183). Jag finner att detta argument inte överensstämmer med min 

erfarenhet. Jag har inte sett att de leksaker barn tar med sig är dyra. Eftersom jag ofta hör 

barnen prata om vad de har i samband med dessa fiktiva figurer, är det ju inte någon 

hemlighet i alla fall. Dessutom används de kläder som barn har på sig som en väg till rollen 

som superhjälte. Har de på sig en tröja med Superman då tar de gärna rollen som Superman 

och så vidare. Kläderna fungerar sålunda som en slags artefakter i rolleken. Även kläder 

kostar olika mycket. Så länge barnen inte har skoluniform finner jag det svårt att utplåna 

klasskillnaders synlighet i förskolan. Möjligen skulle skillnader vad gäller tillgång till 

åtråvärda leksaker eller utklädningskläder kunna utjämnas till viss del genom att sådana får 

finnas i förskolan. Vidare resonerar Fast kring att pedagoger har för lite kunskap och att det 

råder en så snabb utveckling inom det populärkulturella området att det försvårar för 

pedagoger att hålla sig uppdaterade (ibid, s. 184). Fast visar dock på att det finns pedagoger 

som håller sig uppdaterade genom att fråga barnen om det som är aktuellt just nu (ibid, s. 

134). Detta anser jag verkar vara en enkel, tillämpbar och tidssparande strategi.   

 

Utvecklar barn stereotypidentiteter utifrån fiktiva figurer? Ali i berättelsen verkar ha tagit 

efter Supermans tilltal och kroppsspråk i dennes starka position. Kan han inte hålla isär 
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verklighet och fantasi? Pedagoger uppvisade enligt Fast en rädsla för att barnen ska ta 

våldsamma fiktiva figurer som är rasistiska och sexistiska stereotyper som förebilder. Att 

barnen inte skulle kunna hålla isär vad som är på riktigt och på låtsas (Fast 2007, s. 185). 

Även Arthur visar i sin forskning på att pedagoger oroade sig för att barn blir påverkade av 

stereotyper och att det skulle resultera i ett ökat aggressivt beteende. Det säger Arthur är att 

göra det för okomplicerat. Att populärkultur automatiskt skulle leda till aggressivt beteende 

förutsätter att barn inte kan skilja på vad som är på riktigt eller på låtsas. Att de skulle 

införliva allt oavsett vilka konsekvenser det skulle få. Dessutom är barn inte avskärmade från 

våld helt i alla fall. Det finns både i sagor och sport (Arthur 2001, s. 301f). I berättelsen om 

arbetslaget skrev jag om att vi försökte undvika att inkludera populärkulturen. Följaktligen 

verkar det som den blivit syndabocken för barnens vilda superhjältelekar. Med anledning av 

det vill jag i likhet med Arthur ovan peka på att våld förekommer även i andra berättelser. Då 

vi pedagoger berättar om att vargen äter upp mormor i den klassiska sagan om ”Rödluvan och 

vargen” reagerar varken jag eller någon annan pedagog på detta. Då finns det inga funderingar 

kring stereotyper eller om barn förstår vad som är på riktigt eller på låtsas. Vad är det då som 

gör att vi värderar dessa berättelser olika? Handlar det om normer som styr val? I motsats till 

oro så ser jag i berättelsen om Lego Ninjago att populärkulturen gav utökat handlingsutrymme 

till en flicka som vanligen framstår som begränsad i sitt rörelseutrymme. Barnet hon lekte 

med var en pojke. Hans ansiktuttryck var i motsats till Alis inte grymt. Alla barn verkar 

sålunda inte reagera på samma sätt i relation till populärkulturen. Vilket tyder på att detta 

verkar vara ett mer komplext fenomen. 

 

Tidigare har jag berättat om att jag tillsammans med mina arbetskamrater oroade mig för hur 

barnen blir påverkade av sina fiktiva favoritfigurer som stereotyper även i skapandet. De 

manliga figurerna stod i centrum. Ofta i samband med skapandet pratade barnen om att 

Superman är stark och kan rädda alla. I förskolans läroplan står det att ” Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” (Skolverket 2011, s. 5). Jag upplever inte att vi lyckats med det om 

barnen inte överlag tycker att det är intressant att avbilda både kvinnliga och manliga fiktiva 

figurer oavsett om de är tjej eller pojke själva. Om de mestadels talar om manliga figurer som 

starka.  
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Superhjältar och identitetskonstruktion 

Identitetskonstruktion handlar om att konstruera en berättelse om sig själv, om vem man är, 

händelser och vad man har för syfte med sitt agerande. Vi förändrar berättelserna om oss 

själva för att de ska passa förutsättningarna i den aktuella situationen så som vilka människor 

som finns omkring oss (Bruner 2002, s. 64). Den kultur som råder i en förskolegrupp kan 

påverka barns identitetskonstruktioner. De barn som för tillfället finns på förskolan påverkar 

hur andra barn på förskolan uppfattar sig själva. I skapandet av berättelsen om oss själva 

uppnår vi ett sammanhang mellan våra erfarenheter (ibid, s. 74). Det skulle kunna förstås som 

upplevelse av mening och därigenom varande av betydelse för individens förståelse av sig 

själv och omgivningen. Vidare beskriver Bruner identitetskonstruktion som en berättandets 

konst som påverkas av inre och yttre faktorer. Till de inre faktorerna hör erfarenheter, känslor, 

idéer och övertygelser. (Bruner 2002, s. 65). Identitetskonstruktion förefaller då att vara en 

balansgång mellan individens frihet och den begränsning som kontexten ger upphov till. Jag 

undrar dock över hur pass inre dessa inre faktorer egentligen är. Erfarenheter är tolkningar av 

minnen från den yttre världen. Vygotskij beskriver att känslor strävar efter att konkretiseras i 

bilder från erfarenheter (Vygotskij 2013, s. 22). Av den orsaken har även känslor ett starkt 

samband med den yttre världen. På så sätt verkar det som att allt egentligen startar i den yttre 

världen och att vår kropp bara är ett verktyg.  

 

Yttre faktorer kan enligt Bruner förstås som vad vi uppfattar att andra skulle värdera hos oss 

och de normativa modeller över hur en identitet kan se ut som finns i den kulturella kontext 

där vi befinner oss. Det handlar om vilka karaktärsdrag som vi bör ha, inte bör ha och kan ha 

överhuvudtaget (Bruner 2002, s. 65). Barnen valde att leka Superman och Lego Ninjago. 

Berättelser om dessa figurer uppfattar jag ger tillgång till modeller och normer för 

identitetsskapande. Superman är en manlig karaktär som är stark, slåss för att lösa problem 

samt är någon som har fiender och räddar människor i nöd.  Det förstår jag som en normativ 

modell som säger att en man är stark, får slåss för att lösa problem och ser på världen som 

bestående av vänner och fiender. Kan denna modell bidra till att barnen som leker att de är 

Superman skapar sig en identitet där de uppfattar sig själva som starka, som slåss för att lösa 

problem och som har fiender? Pojken som leker Superman kan förstås som att han bara 

iscensätter en scen ur berättelsen. Han kan dock även förstås som att han verkligen provar hur 

det är att vara som Superman. Provar på hur det är att ha Supermans karaktärsdrag. Detta 

förutsätter dock att världen delas upp i onda och goda människor. Jag har gjort iakttagelser i 
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barngruppen där vissa av de barn som är involverade i dylika lekar har ett sådant 

förhållningssätt gentemot sina kamrater i gruppen i vardagen. Antingen är kamraterna deras 

bästa kompisar eller så är de dumma. De som väljs ut som dumma är kamrater som de vet att 

de råder över och kan skrämma. Dagen som Ali stod bakom dörren för att försöka hoppa på 

flickan som varit på toaletten, hade Ali agerat ut mot flickan till synes oprovocerat under 

förmiddagen redan. Han hade även under lunchen deklarerat för att flickan var dum och att 

han inte tyckte om henne. På något sätt verkar det som att han valt ut henne som fiende, vilket 

möjliggör att han kan ta rollen som Superman. Att han kunde skrämma henne var också en 

faktor som möjliggjorde hans roll, genom att han då kunde vara säker på att vara starkast. De 

fiktiva figurer som barn intresserar sig för eller som barn tror att människor i deras sociala 

kontext värderar, verkar således ha en roll för vem de kan bli. Då jag sa att Superman inte slår 

snälla barn, verkade scenen inte kunna gå vidare, Superman var utan fiende. I det här fallet 

verkar det som att jag erbjöd barnet information som det inte hade från början. Det förefaller 

som jag utgjorde den kunnigare kamraten som möjliggjorde att Ali hamnade i proximala 

utvecklingszonen och lärde sig någon nytt. Vygotskij säger att barn lär i den proximala 

utvecklingszonen med hjälp av en kunnigare individ (Vygotsky 1978, s. 88). Det verkar 

därmed som att han lärt sig något nytt om Supermans karaktär.  

 

Varför väljer barnen en specifik roll då det finns olika slags roller? Bruner säger att vi skapar 

berättelserna om oss själva med hjälp av erfarenheter, förhoppningar, farhågor och fantasi 

(Bruner 2002, s. 64, 93). Vygotskij definierar fantasi som en kreativ aktivitet där människan 

kombinerar tidigare gjorda erfarenheter på olika sätt. Detta innebär att ju fler erfarenheter, ju 

fler kombinationer uppstår, vilket ger att vuxna har större förutsättningar för ett större antal 

kombinationer än barn (Vygotskij 2013, s. 19). Om vi vill ge barn möjlighet att välja på olika 

modeller för identitetskonstruktion behöver vi låta dem få erfara olika modeller genom sina 

sinnen. Kanske är det så att vi trodde att vi gav barn alternativa modeller att välja på genom 

att använda andra texter än populärkulturella texter som de ändå träffar på i andra 

sammanhang. På förskolan pratar vi om att de ska vara hjälpsamma och snälla mot varandra. 

Vi läser böcker som innehåller karaktärer som är snälla och om de någon gång gör något 

oempatiskt så ångrar de sig i slutet och säger förlåt. Jag har säkerställt att det finns böcker 

med olika karaktärer i huvudrollen så som flickor, pojkar, ljusa och mörka. Det verkar ju 

betyda att barnen får olika modeller av karaktärer att välja på som underlag till sitt 

identitetsskapande. Bruner berättar att en kultur inte är ensidig utan erbjuder fler motsägande 

modeller att välja mellan (Bruner 2002, s. 65). Ändå verkar barnen ta föga intryck av 
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berättelser om karaktärer som till exempel Alfons. De lyssnar gärna till berättelsen, men 

springer inte runt och låtsas vara Alfons. Vad beror detta på? Beror det på att Alfons karaktär 

inte leder till status i samhället? Är det för att det västerländska samhället bekräftar att 

superhjältekaraktären, leder till status? För att ha status kanske man ska vara man, vit, stark 

och se världen uppdelade i vänner och fiender så att vännerna kan räddas. Frågan är då vad 

som påverkat barnen mest egentligen. Populärkulturen eller de signaler som ges av det 

omgivande samhället? Populärkulturen är ju som nämnt något som träffas på i samband med 

kommersiella intressen och som dyker upp ofta i samhället. De som producerar den bör 

rimligen av den orsaken vara intresserade av att den ska ge avkastning, vilket i sin tur bör 

innebära att den ska svara mot majoritetens värderingar i samhället. Annars skulle det mest 

troligt inte bli någon försäljning. Således verkar populärkulturen avspegla samhället. Elsa i 

Frost kanske ska förstås som ett svar på ökade krav på jämlikhet i samhället och efterfrågan 

på kvinnliga hjältar.  

 

Det framstår som att de värderingar som barn uppfattar att deras omvärld har kommer att 

avgöra mer eller mindre hur de uppfattar sig själva. Detta innefattar utöver samhället i stort 

deras kompisar. Att superhjälterollen var populär hos oss skulle kunna förstås som att något 

eller flera av barnen som var i en ledande position i gruppen värderade karaktärsdrag som 

hörde till den rollen. Detta verkar stämma väl överens med den grupp jag tittar närmre på i 

berättelserna. Det fanns i den gruppen, barn med hög status som hade intresse för dessa 

karaktärer. Olika individer verkade dock implementera normerna som har att göra med 

superhjältar på olika sätt. Ali framstår som oempatisk då hans lek förstörde för andra barn. 

Hans superhjälte verkade tänka i svart och vitt och ha föga empatiska lösningar på problem i 

världen. Flickan i berättelsen om Lego Ninjago fick istället möjlighet att ta för sig i rummet 

och i leken på ett sätt som skiljde sig från vad jag upplever var hennes vardag.  

 

Barn påverkas av sina kamrater, det omgivande samhället och literacy då de skapar 

identitetskonstruktioner. Orrelana beskriver literacy som en social praktik som varierar i olika 

sociala kontexter och är influerad av värdegrundande normer i denna. Vår förståelse av kön 

påverkas av literacy som en social praktik. Det här berör till exempel vem som är intresserad 

av vilka texter och hur interaktion med texter sker (Orrelana 1995, s. 677f). Hon beskriver i en 

jämförande undersökning som hon gjort att normer kring genus i relation till literacy kommer 

från det omgivande samhället och upprätthålls genom kompiskulturer. Det är svårt att utmana 

dessa kulturer. Om vi vill erbjuda barn olika möjligheter bör vi undersöka hur vi ska ge dem 



   

19 

 

förutsättningarna för det (Orrelana 1995, s. 705). Det omgivande samhället och kompisarna 

har en stor påverkan för barnen. Det är en möjlig tanke att det är detta vi ser då barnen och i 

synnerhet pojkarna tar med sig sitt superhjälteintresse till förskolan. De diskuterar kring vad 

manliga superhjältar gör i olika texter och ritar manliga superhjältar. Helt enkelt för att de 

uppfattar att normerna i samhället säger att pojkar i synnerhet men även flickor ska i första 

hand intressera sig för texter med aktiva män som huvudkaraktärer. Även den aktiva rolleken 

skulle kunna förstås som ett sätt att ta sig an en text som föreskrivs av samhället. En liten 

grupp flickor är intresserade av Elsa från filmen Frost. Detta märks inte särskilt mycket. Jag 

hör att de pratar om Elsa, men jag ser inte att de ritar av henne eller ens frågar om hjälp för att 

göra det. Jag ser heller inga vilda lekar där de intar rollen som Elsa, fastän filmen innehåller 

scener där hon är kraftfull. Kanske säger samhället runt dessa flickor att flickor inte ska tolka 

texter i livliga rollekar eller synliggöra starka kvinnor? Kanske framstår Elsa mer som en 

dröm än som en möjlig karaktär att vara. 

  

Rolleken kan även förstås som att barnen vill utforska karaktärerna i texterna på ett konkret 

sätt. Då barn anpassar sig efter regler som styr den roll de imiterar hamnar de i den proximala 

utvecklingszonen i rolleken. Eftersom de inte skulle kunna agera som de gör utan reglerna. De 

agerar så att säga ”huvudet över sig själva”. Reglerna uppkommer eftersom barnet imiterar en 

verklig situation. Detta gör att karaktären blir förtydligad (Vygotsky 1978, s. 98, 105). 

Därigenom kan rolleken bli ett sätt att förstå olika karaktärer, vilket ger barnen erfarenheter 

att utgå ifrån då de ska göra en berättelse om sig själva. De förstår något om vad det innebär 

att inta en specifik roll. Vidare kan Alis inlevelse i rollen förstås ur ett annat perspektiv. 

Vygotskij berättar om att känslor och inre bilder är förbundna med varandra (Vygotskij 2013, 

s. 22). Om Ali dramatiserar en berättelse, så gör han det utifrån inre bilder eftersom all fantasi 

utgår från tidigare intryck. Dessa intryck hänger då ihop med en känsla. Kan det vara så att 

Ali upplevde de känslor som förekommit tidigare i relation till de bilder han såg framför sig 

och att dessa avspeglades i hans kroppsspråk? Han kanske verkligen kände en slags grymhet 

då han såg grym ut. Det kan även ha funnits ett element av överdrift med i själva leken. Enligt 

Vygotskij har barn en tendens att överdriva utifrån ett behov av att se något förstorat 

(Vygotskij 2013, s. 33). Detta pekar tillbaka på försök till att förstå karaktären närmre. Vilket 

gör att denna lek inte behöver uppfattas alarmerande utan att den kan vara av undersökande 

karaktär. 
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Superhjältar och literacyutveckling 

Superhjältarna erbjuder barnen en möjlighet till literacyutveckling. Vygotskij menar att 

utveckling sker i den proximala utvecklingszonen genom att barnet i interaktion med någon 

kunnigare individ lärt sig något (Vygotsky 1978, s. 88ff). Då barnen satt och ritade Superman 

tillsammans med sina kamrater och mig som pedagog utifrån en bild förstår jag det som att de 

hamnade i den proximala utvecklingszonen. Då de ritade, tittade de på mig och på varandra 

och imiterade. Jag berättade hur jag tänkte då jag först tittade på den framlagda bilden och 

sedan ritade något på papperet. Jag jämförde mitt resultat med bilden och använde 

suddgummi om jag vill ändra något. Jag pratade även om hjälpformer på så sätt att jag 

berättade att till exempel huvudet liknade en utsträckt cirkel. Detta är en form som barnen 

kände till från andra sammanhang samt hade ritat. Alltså utgjorde det en faktor i den faktiska 

utvecklingszonen. Det var något som de redan kunde. Barnen lyssnade och tittade på mig och 

försökte på sitt eget papper. I och med det kan det förstås som att jag blev den kunnigare 

kamraten som behövdes för att det skulle ske ett lärande. Barnet hamnade i den proximala 

utvecklingszonen. Vissa barn hade gjort det här tidigare med mig med andra figurer och 

agerade även de kunnigare kamrater till andra barn. En pojke upptäckte att det fanns en 

symbol på Supermans bröst. Jag associerade formen på symbolen till en triangel och berättade 

att det var ett S i mitten och ritade det. Barnen imiterade även detta och var noga med att S:et 

skulle vara åt rätt håll. De pratade med varandra och med mig då de inte var nöjda och vi 

hjälptes åt med att titta på bilden och jämföra med teckningen, för att se vad barnet kunde 

göra annorlunda. Även vad gäller bokstaven S så förefaller det som att barnen hamnat i den 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij säger att ett barn endast kan imitera det som är inom 

dess utvecklingsnivå (ibid, s. 91). Följaktligen kan det förstås att skrivande av bokstäver 

genom imitation av mig och fiffiga kamrater för barnen då var något som fanns inom deras 

utvecklingsnivå.  

 

Barn lär sig något om kreativt berättande då de leker rollek. Vygotskij skriver att barn leker 

för att de har ett behov som barnet inte kan realisera. Då barn behöver uppfylla ett behov 

genast, men detta är orealistiskt att göra i praktiken inför barnet en fantasivärld. Det är det 

som vi kallar lek (ibid, s. 93). Leken innefattar alltid regler, beteenderegler. Om ett barn ska 

leka att det har rollen som mamma så följer det reglerna för moderligt beteende så som det 

erfarit dessa (ibid, s. 98). I rolleken hamnar barnet i den proximala utvecklingszonen genom 

att följa de regler som följer med rollen. Vygotskij uttrycker det som att de agerar som de vore 
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”ett huvud högre än sig själva” (Vygotsky 1978, s. 105). Det som barnet i vanliga fall tar 

förgivet blir då tydligt för barnet (ibid, s. 95). Det lär sig med andra ord vad en speciell roll 

innebär och vilket sorts handlande som hör till den rollen. Det är det jag tänker att jag ser då 

barnen leker superhjältelekar. De dramatiserar en berättelse varande i proximala 

utvecklingszonen genom att följa regler som hör till olika roller. Rollek säger Vygotskij är ett 

bevis på kreativitet. Att vara kreativ innebär att skapa något nytt vare sig det handlar om ett 

föremål eller om det handlar om en inre intellektuell konstruktion. Rolleken är en 

konstruktion av intryck från omvärlden, men är aldrig exakt lika omvärlden (Vygotskij 2013, 

s. 11ff).  Det var aldrig exakt samma superhjältelek från en gång till en annan, aldrig exakt 

samma berättelse. Rolleken bestod ofta bitvis av handlande och bitvis av att barnen stannade 

upp och förhandlade om vad som skulle hända sen. Detta ser jag i Lego Ninjago leken då 

barnen ömsom agerade och ömsom skrattade och förhandlade om handlingen. Barnen fick 

erfarenheter av att vara kreativa och bygga en berättelse tillsammans, men även att berättelser 

kan se olika ut. En möjlig tanke är att mitt inlägg ”att Superman slår inte snälla barn” kan 

förstås som ett argument i en förhandling om en berättelses handling som gav Ali en 

tankeställare. Eftersom rolleken erbjuder en proximal utvecklingszon förstår jag det som att 

barnen därigenom kan nå nya faktiska utvecklingszoner gällande berättande då de 

tillsammans med andra först erfar hur en berättelse kan struktureras. Förmågan att berätta kan 

de använda senare för att skriva uppsatser i skolan.  

 

Först ritade barnen av bilder tillsammans med mig och kamrater, senare kunde de sitta själva 

och göra detta. Vygotskij berättar att information förekommer på två nivåer då barn lär sig. 

Först finns det mellan människor på en interpersonell nivå och sedan på en intrapersonell nivå 

inom individen (Vygotsky 1978, s. 91ff).  Då vi satt tillsammans och ritade tolkar jag det som 

att kunskapen fanns på en interpersonell nivå. Då barn senare satt själva, ritade och skrev S 

tolkar jag det som att de hade internaliserat kunskapen om hur de kunde rita Superman och 

skriva S. Det vill säga att de hade lärt sig och att de på det viset hade nått en ny 

utvecklingsnivå. Olika barn kom olika långt i sitt skrivande, några barn flyttade sin 

utvecklingsnivå vad gäller skrivande ännu mer. De kunde i slutet av terminen skriva 

Superman.  

 

Bilden jag lade på bordet var av betydelse då barnen lärde sig att rita Superman och skriva S. 

Vygotskij säger att det finns två sorters handlingar. Den ena är reproducerande och den andra 

är kombinatorisk. En reproducerande handling är en upprepning av yttre intryck i sin helhet, 
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medan den kombinatoriska är en kombination av olika yttre intryck (Vygotskij 2013, s. 11ff). 

Allt vi gör och förstår har sålunda sitt ursprung i våra yttre intryck. Barnet kan följaktligen 

inte ha en inre uppfattning om något förrän det fått ett yttre intryck. Eftersom det är yttre 

intryck som ger upphov till inre uppfattningar. Därigenom kan förstås att för att kunna rita 

Superman behöver barnet först se hur Superman kan se ut. Det var på grund av det jag valde 

att dra ut en bild då barnen sa att de ville rita Superman. Det fanns barn som tidigare hade ritat 

Alfons tillsammans med mig eller någon annan pedagog i min arbetsgrupp. Dessa barn hade 

redan reproducerat en avritningshandling vid annat tillfälle. De kände till mönstret att först 

titta på bilden, använda sig av hjälpfigurer, rita och sedan sudda vid behov. De agerade friare i 

förhållande till mig, och använde sin kunskap om avritningshandlingar sedan tidigare.  

 

Barnets inflytande bildar en bas för literacyutveckling. Vygotskij hävdar att barns största 

utveckling i förskoleåldern sker i fri lek för att denna erbjuder barnet att välja lek utifrån egna 

avsikter, intressen samt att de gör egna planer (Vygotsky 1978, s. 105). Ritandet, skrivandet 

och rolleken uppfattar jag som fri lek eftersom de var barninitierade. Samtliga av dessa var 

kopplade till en literacyutveckling. Leken skedde utifrån barnens avsikter, intressen och 

planer. Barnen visste att de kunde använda mig som ett verktyg vad gäller att teckna. Av den 

orsaken förstår jag uttrycket ”Jag vill rita Superman” då det riktades till mig, som en fråga 

angående om jag kan sitta ned och rita med dem. Materialet fanns i deras nivå redan, sålunda 

är det inte troligt att det var därför de upplyste mig om vad de vill göra. Då de senare började 

behärska ritandet av superhjältar involverade de inte mig längre förutom då de stötte på någon 

ny utmaning. Det vill säga då de inte lyckades rita av på ett sådant sätt som de önskade eller 

önskade någon ny figur. Jag tycker mig se ett samband mellan erfarenhet och kreativitet i 

förhållande till intresse. För att det ska finnas ett intresse behöver barnet först ha gjort en yttre 

erfarenhet som sedan internaliserats. Följaktligen förstår jag barns intresse som den faktiska 

utvecklingszonen. Barns intressen säger något om vad de redan kan. 

 

Barn tar avstamp i populärkultur i literacyaktiviteter. Fast beskriver att hon upptäckt i sin 

undersökning att populärkulturen var invävd i barns literacypraktik. Film, teve och 

leksakskataloger fungerade att ta avstamp i och verkade stödjande för barn då de skulle 

berätta, kategorisera, skriva och läsa. Skriften var bara ett av de alla symbolsystem barnen 

mötte (Fast 2007, s. 124). Barnen deltog även i andra textorienterade aktiviteter kopplade till 

populärkultur så som att rita och måla fiktiva karaktärer (ibid, s. 127). Arthur skriver om en 

studie där föräldrar berättade om att barn kände igen och kunde berätta om text som visades 
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på teven (Arthur 2001, s. 298). I mina berättelser kan jag se att barnen både ritade och 

försökte skriva i förhållande till populärkulturen. I slutet av läsåret kunde många av barnen 

skriva och läsa S och några barn kunde skriva Superman. Barnens rollekar förstår jag som ett 

slags kreativt skapande av berättelser i interaktion, vilka också har en tydlig koppling till 

populärkulturen.  Dessa aktiviteter förstår jag som nämnt, skapar proximala utvecklingszoner 

där barnen kan utvecklas i literacy. Detta står i likhet med det resultat som Fast och Arthur 

fått i sina undersökningar.  

 

Populärkulturen kan vara en dörr till literacyvärlden särskilt för barn från mångkulturella 

områden. Det är viktigt att vara medveten om att vissa barn bara har tillgång till 

populärkulturella texter skriver Arthur (Arthur 2001, s. 298). Genom att tillåta användning av 

populärkulturella texter får barn tillgång till sin kunskap som uppstått i samband med dessa i 

hemmet och i samhället. Detta är speciellt viktigt för de barn, vars enda literacyerfarenheter är 

från populärkulturen. Hon berättar att detta särskilt gäller barn från mångkulturella språkliga 

och sociala bakgrunder (ibid, s. 295, 305). Utifrån Arthur verkar det som att uteslutande av 

populärkultur i förskolan skulle kunna leda till en risk att alla barn inte får samma möjlighet 

till att stimuleras till en utveckling i literacy. De förskolor jag arbetat i har samtliga varit 

belägna i mångkulturella områden. Varvid jag undrar om det är till följd av det som 

superhjältetemat är ett återkommande och vanligt fenomen. Kan det vara så att många av 

dessa barn inte har andra literacyerfarenheter utanför populärkulturen? Jag ser inte att barn 

tagit intryck av andra kulturella områden. Jag hör till exempel inte namn på teatrar i 

verksamheten och ingen leker att de går på museum. Detta tyder på att det kan förhålla sig så 

som Arthur beskriver. Om populärkulturen utgör den enda faktiska utvecklingszonen vad 

gäller literacy blir det viktigt att inkludera populärkulturen i förskolan. Annars riskerar en 

grupp av barn att bli marginaliserade och inte få samma förutsättningar inför skolstart. För att 

få reda på mer om detta skulle det vara intressesant att prata med barnens föräldrar om vilka 

literacyerfarenheter som barn får utanför förskolan.  

 

Skulle pedagoger kunna vinna något på att inkludera populärkulturen i samband med literacy 

ytterligare? Skulle förskolan kunna ha ett tema som bygger på populärkultur? Marsh har lett 

ett forskningsprojekt där det ingick superhjältar på en förskola i norra England (Marsh 1999). 

Liksom i de förskolor som jag iakttagit i mina berättelser hade barnen i studien blandade 

härkomster och var huvudsakligen från arbetarklass. Syftet med projektet var att få syn på om 

involverandet av populärkultur skulle få barnen mer engagerade i literacyaktiviteter. Barnen 
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fick själva välja det tema Batman som knöt an till populärkulturen och som utgjorde 

utgångspunkt för undersökningen. Forskarna arrangerade sedan Batmans grotta och försedde 

den med material som kunde användas till literacyaktiviteter så som papper, linjerat och 

blankt, olika sorters pennor, en liten notistavla för meddelanden och en dator. Introduktion till 

temat gjordes genom tittande på bitar av filmer och läsning av böcker om Batman för att alla 

barn skulle få samma förutsättningar. Utifrån dessa texter diskuterades kring att det inte fanns 

någon stark jämlike till Batman i filmerna. De konstruerade den fiktiva figuren Batwoman för 

att säkerställa att även flickorna skulle uppleva sig inkluderade. (Marsh 1999, s. 120). Under 

projektets gång kunde forskarna se att barn oavsett kön, färg eller etnisk bakgrund 

interagerade i grottan i rollek samt var involverade i många olika literacyaktiviteter (ibid, s. 

130). Detta resultat finner jag intressant i förhållande till min egen undersökning. Jag har sett i 

det tvådimensionella skapandet av superhjältar att  både flickor och pojkar var med och 

skapade. Kön verkade inte spela någon roll för att delta i den aktiviteten. Däremot var det 

övervägande pojkar som var med och lekte superhjältelekar. Berättelsen om Lego Ninjago 

stod ut i vardagen. Det skulle kunna förstås som att det är superhjältegenren som exkluderar 

flickorna ur rolleken. På min avdelning är dock inte miljön ordnad som i Marshs 

forskningsprojekt. Likväl utgör superhjälteintresset inte ett officiellt tema med gemensam 

start. Vi har heller inte problematiserat avsaknaden av kvinnliga motsvarigheter till dessa 

hjältar. Således kan det vara av betydelse att dessa teman får ta en central plats på förskolan 

för att kvinnors position bland superhjältarna ska kunna diskuteras. Det skulle kunna leda till 

att flickor inkluderas i större utsträckning i dessa lekar. Att barn med olika etnisk bakgrund 

var med överraskade mig dock inte eftersom barnen vanligen lekte över etnicitets- och 

språkgränser. Den förskolegrupp jag betraktat i berättelserna hade tillgång till ett mindre urval 

av material för skriftspråkliga aktiviteter, vilket gav upphov till ett mindre antal 

literacyaktiviteter. Ett stort urval av material och verktyg i samband med barns intressen 

verkar dock ge upphov till ett stort urval av aktiviteter enligt Marshs studie. Det skulle vara 

intressant att utveckla urvalet av literacyrelaterat material och verktyg på den avdelning där 

jag befinner mig. Exempelvis skulle avdelningen kunna förses med olika slags papper, pennor 

och läsplattan bli mer tillgänglig. Detta skulle kunna ske i anslutning till en 

superhjältetematisering av en del av avdelningen. 

 

Jag nämner i berättelsen om arbetslaget att barn som tidigare inte kunnat sitta still alls, i 

samband med att de ritade Superman kunde koncentrera sig långa stunder. Detta skulle kunna 

förstås som att superhjältarna ger barn som inte visat intresse för literacy tillgång till den 
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sortens aktivitet. Detta har likheter med det Marsh berättar om att hon kunde se i sin studie att 

barn som vanligen inte var intresserade av literacy utvecklade ett intresse i samband med 

populärkultur. Detta har tolkats som att populärkulturen erbjöd en mindre utsatt situation för 

dessa barn i samband med literacy (Marsh 1999, s. 126).  

 

I berättelsen om Lego Ninjago beskrev jag en flicka som jag vanligen uppfattade befann sig i 

en slags ambivalent transcendens. Hon brukade inte ta rummet i anspråk i den utsträckning 

som hennes rörelser egentligen borde kräva. Alla kroppsdelar verkade inte samspela helhjärtat 

mot hennes mål utan de gav upphov till förminskade rörelser. Då jag såg att flickan 

transcenderade i rummet i samband med rolleken kändes det därför viktigt för mig att låta 

leken fortsätta. Populärkulturen hade öppnat en väg för henne att använda hela sin kropp och 

rummet i det kreativa återskapandet av berättelsen om Lego Ninjago. Samtidigt som det 

verkar vara en literacyaktivitet så verkar det även handla om att prova på olika roller som kan 

utgöra underlag för identitetskonstruktion. Även detta fenomen finner jag i Marshs studie som 

har visat att barn som vanligen är tysta och tillbakadragna börjar ta för sig mer då pedagoger 

låter inkludera populärkultur i verksamheten (ibid, s. 122,127). 

Critical literacy 

Populärkultur kan vara en utgångspunkt för kritiskt tänkande. Arthur säger att 

populärkulturella texter och andra texter kan bli kritiskt analyserade av barn tillsammans med 

pedagoger. De kan tillsammans undersöka hur dominerande normer tas för givna i text och 

hur texten är konstruerad för specifika syften. Det är även ett sätt att få syn på den 

kommersialism som är förbunden med dessa texter (Arthur 2001, s. 302, 305). Critical 

literacy förstår jag som en potential för att barnen ska få tillgång till kunskap om hur de kan 

förstå en text på olika sätt. De får möjlighetet att själva avgöra vad i texten de vill ta till sig då 

de förstår att den producerade texten vill påverka dem på ett specifikt sätt. Med critical 

literacy kan pedagogen lyfta fram olika roller som skulle kunna ligga till grund för olika 

identitetskonstruktioner. Jag har tidigare varit inne på att populärkultur verkar spegla 

samhället eftersom den utgår ifrån samhällets efterfrågan. Således borde man genom att arbeta 

med critical literacy i samband med populärkultur kunna få syn på och ifrågasätta 

förgivettagna, dominerande tankegångar och värderingar i samhället. 

 

Hur kan pedagoger då arbeta med critical literacy i praktiken? Vasquez har beskrivit i boken 

Negotiating Critical Literacies With Young Children (2008) hur hon arbetat med critical 
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literacy med barn i 3-5-års ålder och vilka effekter detta arbetssätt gav. Ur olika barnvalda 

teman drog hon sociala frågor som berörde maktfördelning, marginalisering och könsroller 

(Vasquez 2008, s. 30ff). Följaktligen kan pedagoger genom att låta barns populärkulturella 

texter vara närvarande ge barn möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande och ställa frågor om 

rollfördelning och karaktärers egenskaper i en text. I samband med superhjältar skulle kunna 

diskuteras hur kvinnor och män positioneras i relation till varandra eller hur etnicitet 

synliggörs. Vem är det som är stark alternativt svag och vem är aktiv eller passiv. De faktorer 

som hon menar att hennes arbetssätt med förhållningssättet ”critical literacy” kännetecknas av 

är social kritik, social analys och social aktion. Med social kritik menar hon att synliggöra och 

ifrågasätta det vis den sociala världen är på. Social analys innebär att lyfta fram 

relationssamband vad gäller makt och kontroll ur sin sociala kontext. Social aktion utgår från 

den sociala kritiken och syftar till att förändra situationen (ibid, s. 139). Ett exempel ur hennes 

praktik är då barnen upptäcker att Mc Donalds får familjer att bli återkommande gäster genom 

att ge bort leksaker till barn. Efter denna upptäckt enas de om att bojkotta Mc Donalds (ibid, 

s. 123ff). Jag ser att jag skulle kunna använda dessa faktorer i samband med till exempel 

Superman. Social kritik kan innebära att synliggöra fenomen genom att ställa frågor som 

varför Superman ser ut som han gör och varför han agerar genom att flyga runt och rädda 

passiva offer? Social analys erbjuder möjlighet till att få syn på samband mellan egenskaperna 

vit, muskulös man och rollen aktiv, fysiskt stark, maktutövande hjälte. Social aktion kan 

tänkas innebära omskrivning av berättelsen så att superhjälterollen intas av till exempel en 

mörk kraftig kvinna och att styrka representeras av intelligens. Med hjälp av läsplatta skulle 

även en film kunna skapas med en sådan alternativ text.  

  

Hur behöver en pedagog vara för att använda sig av critical literacy? Detta skulle kunna 

förstås utifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Om jag vill skapa en 

proximal utvecklingszon för att barn ska utveckla ett kritiskt tänkande, ifrågasätta sin 

omgivning och få syn på samband mellan makt och karaktärers egenskaper behöver det finnas 

någon som barnet kan imitera eller bli inspirerad av. Om ingen kamrat kan ge exempel på 

detta faller ansvaret på pedagogen. Därmed blir en förutsättning för critical literacy en aktiv 

pedagog som är engagerad i barns intressen. Vasquez berättar att hon var en medforskande 

pedagog som försökte delta på så lika villkor som möjligt som barnen. Detta innebär att hon 

varken försökte ta överhanden eller förväntade sig att barnen skulle producera kunskap själva. 

Hon ställer sig frågande till pedagoger med så barncentrerat perspektiv så att de tror att barn 

ska upptäcka allt själva (ibid, s. 36). Detta ligger i linje med mitt resonemang.  
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Hur implementeras critical literacy i praxis utifrån ett tidsperspektiv? Utifrån teman vävde 

Vasquez in läroplanen, i motsats till att starta i läroplanen (Vasquez 2008, s. 30, 34). Detta 

liknar det arbetssätt jag redan har. Vid planering av aktiviteter på förskolan brukar jag börja 

med en mindmap tillsammans med de andra pedagogerna. Bubblan i mitten innehåller temat 

och nästa nivå av bubblor innehåller läroplanscitat. Utifrån tema och läroplanscitat leder jag 

arbetsgruppen i diskussion tills vi hittar aktiviteter som sammanfaller med dessa. Critical 

literacy är ett arbetssätt som både skulle kunna förekomma i samband med läroplansmål om 

literacy och om normer och värden. Att arbeta med critical literacy behöver fördenskull inte 

innebära särskilt mycket extraarbete. Det handlar snarare om att tillåta barns inflytande vad 

gäller texter och att skapa tid för att prata om dessa. Vasquez berättar att material fanns på 

barns nivå, vilket utöver att det gav barnen inflytande över sin vardag resulterade i att hon 

som pedagog blev fri att gå runt och lägga tid på samtal med barn istället för att servera dem 

(Vasquez 2008, s. 86). Material på barns nivå är alltså en förutsättning för att få tid över för 

critical literacy i små grupper. Vilket går hand i hand med att läroplanen säger att 

”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (Skolverket 2011, s. 12). 

 

Det finns potential för en mängd olika literacyaktiviteter i samband med critical literacy. 

Superhjältarna skulle kunna vara ett ämne att ta avstamp i för att iordningsställa teater och 

film utifrån nya perspektiv, eller för att titta närmre på vilka värderingar som finns i 

barngruppen avseende flickor och pojkar. Varför är Superman en vit man? Varför har Elsa 

smink på sig? Det är frågor som skulle kunna diskuteras. Aktiviteter som Vasquez beskriver 

att barnen deltog i som knöt an till critical literacy ur ett kreativt perspektiv var att skriva brev 

till olika individer som har makt att ändra saker i samhället, skriva teatermanus, skriva 

inbjudningar till föräldrar och skolkamrater till teaterföreställning, göra små statistiska 

undersökningar om värderingar att ha som diskussionsmaterial, söka information samt skapa 

nya berättelser ur gamla som erbjuder nya perspektiv (Vasquez 2008, s. 59ff).  

 

Inflytande är en förutsättning för lärande. Vasquez menar att det kan vara troligt att barn som 

får lära utifrån intresse kommer att uppleva att lärande är betydelsefullt för dem (ibid, s. 141). 

Ovan har jag nämnt att Vygotskij menar på att barn lär bäst i förskoleåldern då de har ett 

intresse av lärandeinnehållet. Det är på detta sätt jag förstår barnens lärande i ritande, 

skrivande och dramatiserande berättande i berättelserna som lett till synbar utveckling. Då 
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barnens intressen stått i praktikens utkant har jag kunnat se utveckling i literacy. Det får mig 

att undra vad som skulle hända om barnens intressen skulle få en mer central roll. Kanske 

skulle jag se än mer skrivande, ritande och berättande. Om critical literacy fick en roll i 

förskolans praktik undrar jag vad som skulle hända med rolleken? Skulle den förändras? 

 

Flow och jouissance samband med literacyutveckling 

Det var inte alltid lätt att avleda barnen från sin superhjältelek. De gick helt upp i den. Det 

som möjligtvis hände var att de började interagera med mig som pedagog som om jag redan 

var en del av leken. De gav mig en roll och agerade som att jag hade underkastat mig den 

rollens innehåll och agerande. Jag har även märkt att det ofta var svårt att ta ögonkontakt med 

barnen i den här situationen. Csikszentmihalyis begrepp flow kännetecknas av en djup 

koncentration i en situation kring ett specifikt handlande. Individen ifråga kan bara ägna sig åt 

det som är relevant för situationen (Csikszentmihalyi 1990, s. 41f). Jag undrar om barnens sätt 

att agera hade att göra med att de upplevde flow. Inget sinneintryck förutom det som hade att 

göra med leken verkade tas upp. Kanske är det så att barnen tolkade mitt agerande från en 

lekhorisont och att de inte kunde göra något annat än att agera just som de gjorde i den 

situationen. All energi verkade koncentreras till återupplevande av berättelserna samtidigt 

som det verkade innebära ett skapande eftersom situationerna varierade något. I berättelsen 

om Lego Ninjago verkade barnen inte lika uppslukade av leken eftersom de klarade av att 

uppmärksamma att jag tittade på dem. På så sätt verkade de inte vara lika bundna till regler. 

De var fortfarande kontaktbara med små medel. Betyder det att de inte upplevde flow eller att 

de upplevde en lägre grad av flow? Begreppet flow ger mig en förståelse för att barn upplevs 

vara i sin egen värld i dessa lekar.  

 

Jag har beskrivit att vi låtit barn arbeta med bildligt skapande av superhjältar. Även i dessa 

aktiviteter har jag kunnat lägga märke till att barn uppträtt mycket koncentrerat, vilket skulle 

kunna förstås som att de varit i ett tillstånd av flow. Många barn som till vardags aldrig 

verkade sitta still, kunde sitta stilla långa stunder ritandes Superman. Detta har lett till en stor 

ritutveckling hos barnen under ett läsår. Vartefter läsåret gick så fick denna karaktär mer och 

mer detaljer. De flesta barnen lärde sig bokstaven S som finns på Supermans bröst. De visste 

namnet på bokstaven och kunde forma den. Jag såg ett lärande både vad gäller ritteknik och 

bokstaven S. Några barn lärde sig till och med att skriva Superman. Följaktligen verkar det 

finnas ett samband mellan flow och lärande. I läroplanen för förskolan står det, ”Förskolan 
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ska sträva efter att varje barn […] utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket 2011, s. 9f). Jag skulle vilja 

kunna skapa förutsättningar för flow hos barnen i andra literacyaktiviteter. Då kanske jag 

skulle kunna få barnen att bli mer kunniga i och nyfikna på skriftspråket? För att göra det 

behöver jag veta vad det är som ger upphov till flow. 

 

En förutsättning för att uppnå flow verkar vara regler och mål. Jag förstår det som att 

superhjälteleken innehöll regler vad gäller vilka rörelser som var tillåtna och hur minspelet 

skulle se ut. Eftersom samma miner och rörelser återkom. Det handlade om att Superman 

skulle flyga, sparka, slå eller kasta mycket stora stenblock. Jag såg aldrig att dessa små 

supermän lagade mat i leksaksköket eller körde runt vagnar med bebisar. Vilka regler det var 

som gällde förefaller det som att barnen tog till sig från texter de kommit i kontakt med eller 

genom att härma kompisar. Utifrån detta förstår jag det som att barnens roller reglerades av 

regler. Målet verkade vara att följa reglerna som styrde rollen. Csikszentmihalyi säger att en 

aktivitet som ger upphov till flow kännetecknas av tydliga regler, syfte och mål 

(Csikszentmihalyi 1990, s. 42). Det förstår jag som att regler och mål är förutsättningar för en 

känsla av flow. Jag ser ett samband med det Vygotskij säger om att rollek styrs av regler som 

tillhör rollerna (Vygotsky 1978, s. 98). Utifrån ovanstående kan jag förstå rollek som en arena 

där flow kan uppstå i samband med lärande. 

 

Även i skapandesituationen verkade regler och mål tydliga. Barnet skulle försöka få sin 

Superman så lik den bild som det utgick ifrån som möjligt. Detta var ingen regel som jag eller 

någon annan pedagog satte verbalt. Dock kan tänkas att vi kommunicerat den implicit 

eftersom vi erbjudit bilder att rita av samt att vi själva var aktiva med att rita av bredvid 

barnen. Det skulle kunna sägas att vi satt upp regler för hur individer kan inta den ritandes 

roll. Att försöka få sin Superman så lik utgångsbilden som möjligt skulle även kunna förstås 

som aktivitetens mål. Även i denna situation verkar flow och lärande förekomma parallellt. 

 

Att uppnå flow är ett mål i sig självt. Csikszentmihalyi skriver om deltagarna i en 

undersökning om flow att samtliga är överens om att flow-upplevelsen är spännande, lustfylld 

och låter det egna jaget komma till uttryck. Denna upplevelse är i sig snarare ett mål än ett 

verktyg för att vinna en belöning (Csikszentmihalyi 1990, s. 41). Till följd av detta förstås att 

själva lekandet och ritandet för barnen blir ett mål i sig och en motivationsfaktor för 

utövandet. Genom att lärande står i relation till flow och flow innebär en lustfylldhet tänker 
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jag mig att flow leder till lustfyllt lärande. I läroplanen återkommer uttryck som ”lustfyllt 

lärande” i olika former frekvent (Skolverket 2011). Flow skulle därmed kunna ses som en väg 

till att uppfylla det som står i läroplanen. 

 

Även en lämplig svårighetsgrad i uppgiften är relevant för att flow ska uppstå. Balans mellan 

den egna förmågan och handlingssituationens svårighetsgrad är en förutsättning för att 

individen ska uppleva flow och gå in i en egen värld kännetecknad av obegränsat 

självförtroende (Csikszentmihalyi 1990, s. 42). Det här verkar vara en parallell till Vygotskijs 

tankar om utveckling och lärande. På så sätt synes ur ett teoretiskt perspektiv som att det finns 

en korrelation mellan lärande, utveckling och flow. I rolleken verkade barnen lära sig något 

om olika roller och skapande av berättelser, vilket jag nämnt tidigare. I ritandet verkade 

barnen utveckla sitt ritande, men det förekom även ett begynnande skrivande. Båda 

aktiviteterna verkar därmed erbjudit både lärande och flow. Hur kan detta resonemang 

utvecklas vidare? 

 

Mellan intresse och flow finns ett samband. I ett föredrag jag sett av Csikszentmihalyi 

berättade han att flow förutsätter ett stort intresse för det som ingår i aktiviteten. Han beskrev 

även andra känsloområden en individ kan befinna sig i en situation. I området som han kallar 

upphetsning, tänker individen positivt och har en stor utmaning. Dock äger individen där inte 

all kunskap som denne behöver för att hantera situationen. Genom att utveckla sina 

färdigheter kan tillgång ges till känsloområdet flow. Därför menar han att upphetsning är det 

område som fungerar som utgångspunkt för de flesta människors lärande (Csikszentmihalyi 

2004). Upphetsning i det här sammanhanget förstår jag som att individen är ivrigt intresserad 

av något. Utifrån detta förstår jag det som att barns strävan efter flow kan vara ett stimuli för 

deras läroprocesser. Att förskolan ska verka för att stimulera barns lärande och utveckling 

nämns på flera ställen i läroplanen (Skolverket 2011). Sålunda borde det vara optimalt för 

pedagoger att barn känslomässigt befinner sig i en sådan upphetsning. Då kan de ta avstamp i 

det då de ska erbjuda aktiviteter som ska stimulera till en lärprocess. Detta förutsätter dock 

som vi sett ovan att det finns ett verkligt intresse. Jag undrar om det är växlingen mellan 

upphetsning och flow som förekommit då barnen lärt sig rita superman. Jag har minnen av att 

de flera tillsammans med leenden och pratandes högt, formligen sprang för att hämta papper 

och penna. Kan detta förstås som ett upphetsat intresse inför utmaningen att rita Superman? 

Efter en stund visade några barn att de inte var riktigt nöjda. Det skulle möjligen kunna förstås 

som att färdigheterna inte räckte till.  
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Att försöka prata med dem, under själva ritandets fortskridande var oftast omöjligt. Genom 

deras stora intresse för superhjältar verkar det skett ett lärande allt medan de gått in i ett 

tillstånd av flow. Följaktligen verkar det som att barns inflytande genom pedagogers 

inkluderande av barns intressen i verksamheten stimulerar till lärande och utveckling i 

literacyutveckling.  

 

Finns det risker med att sträva efter att hamna i flow? Csikszentmihalyi berättar att 

upplevelsen av flow kan bli så lustfylld att individen utvecklar ett oreflekterat beroende av 

den, vilket kan leda till destruktiva beteenden (Csikszentmihalyi 1990, s. 47f). På sätt och vis 

skulle man kunna förstå det som att barnen är beroende av att leka dessa lekar och rita sina 

superhjältegubbar. Att lekarna innehåller ett våldsamt element menar jag då skulle kunna 

förstås som en destruktiv risk. Om det är så att de verkligen utvecklat ett beroende relaterat till 

superhjältelekar undrar jag om detta kommer att följa med dem upp i åldrarna? Kan det hända 

att det är dessa barn som senare kommer att vara våldsamma i skolan? Är våldsamhet något 

som de kommer införliva i sin identitetskonstruktion på grund av att det ger en lustfylld 

upplevelse där de är blinda för konsekvenserna? Om det är så, förstår jag pedagogens roll som 

avgörande för att barnen ska få möjlighet att få syn på vilka konsekvenserna av våld är. 

Csikzentmihalyi beskriver i sitt föredrag, en musiker som berättar att han inte verkar ha något 

att göra med vad som händer då han befinner sig i flow, vilket han förstår som ett extatiskt 

tillstånd (Csikzentmihalyi 2004). Det bringar ett annat ljus över våldsamma superhjältelekar. 

Om det handlande subjektet inte uppfattar att det har något att göra med det som händer 

kommer det heller inte vara subjektet som är ansvarig för att någon gör illa sig i den 

våldsamma leken. Eller har barns bristande förmåga att förutse konsekvenser bara att göra 

med att de har mindre erfarenheter? Behöver de göra erfarenheten att våld kan leda till 

smärta? 

 

Jouissance är ett annat begrepp för att förstå barnens upplevelser från deras horisont. Richard 

Howard som har skrivit ” A Note on the text” innan Roland Barthes text i The pleasure of the 

text berättar om svårigheter med att översätta en fransk text till engelska. Ordet jouissance har 

ingen direkt översättning till engelska, vilket försvårar för den som inte kan ta till sig 

originaltexten att förstå vad han verkligen menar. Howard berättar att det franska språket är 

mer erotiskt än det engelska. Det finns ord som kan användas på ett artigt sätt om intima 

fenomen som inte har sin like på engelska (Howard 1999, s. V). Jag anser att vi kanske 

återfinner samla problematik med översättningen vad gäller svenska utifrån att Fast skriver att 
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jouissance ”… är en gränslös glädje som är svår att beskriva i ord” (Fast 2007, s. 125). Jag är 

inte helt överens med Fast, vad gäller hennes översättning. Jag upplever den som för lågmäld 

och för snävt tilltagen vad gäller jouissance. Översättaren Richard Miller väljer att översätta 

jouissance med ”bliss”, vilket på svenska blir lycka eller lycksalighet enligt den engelsk-

svenska professionella ordboken i Nationalencyklopedins databas (Nationalencyklopedin 

2015).  

 

För att försöka komma närmre vad Barthes menar med jouissance försöker jag tänka tillbaka 

på hur jag upplever de texter jag finner mest meningsfulla att läsa. Är det en del av den 

känslan som plötsligt gör att jag ryser, inte kan släppa texten med ögonen samtidigt som jag 

känner att tårarna rinner ned för mina kinder? Inte för att jag är ledsen utan av hänförelse över 

texten. Är det den spänningsfulla känslan som texten skapar som gjorde att jag som tonåring 

inte kunde lägga ner boken förrän jag läst slutet, även om det innebar fem timmars läsning i 

sträck?  En högst njutningsfull känsla som jag förvisso uppfattar som positiv, men ej varande 

synonymt med Fasts ”gränslös glädje”.  

 

I jouissance kan barnen fastna i en aktivitet. Fast relaterar jouissance till att den ”medför att 

barnen tycks kunna hålla på med data- och videospel ”hur länge som helst” som många vuxna 

uttrycker det” (Fast 2007, s. 125). Mina berättelser om Ali som är Superman och barnen som 

leker Lego Ninjago handlar om barns superhjältelekar, vilka jag tolkar som att barn 

återupplever texter som har sina ursprung filmer eller tv-spel. Även dessa lekar verkar barnen 

kunna hålla på med hur länge som helst. Ovan har jag redogjort för att det verkar som att 

barnen då de leker superhjältelekar och återskapar sina favoritkaraktärer har en upplevelse av 

flow vilket leder till en mycket hög koncentration så att de stänger av omvärlden. Flow verkar 

således ha ett samband med Barthes begrepp jouissance. Det verkar som att de är två sidor av 

samma mynt. Det är långt ifrån alla av dessa lekar som barnen visar just glädjeyttringar i, som 

leenden eller skratt. Det är till följd därav jag upplever Fasts begrepp ”gränslös glädje” som 

begränsande. Vilket sammanfaller med min egen tolkning av upplevelsen av jouissance. 

 

Plaisir är ett annat begrepp som Barthes använder. Detta begrepp uppfattar Fast som en mer 

”tillrättalagd och kontrollerad glädje” (Fast 2008, s. 108). Hon beskriver att många barn tycks 

uppleva plaisir i samband med pedagogiska leksaker (ibid). Jag uppfattar det som att mellan 

plaisir och jouissance finns det en grad skillnad. Det är troligt att det naturliga valet av två 

aktiviteter där den ena leder till plaisir och den andra till jouissance väljer barnet i första hand 
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den som leder till jouissance. Jag menar att på detta sätt kan pedagoger förstå många barns val 

av superhjältelek istället för lek med montessorimaterial eller andra pedagogiska leksaker. 

Utifrån detta är det intressant att tänka kring materialet på förskolan. Än har jag inte arbetat på 

en avdelning där populärkultur finns inkluderat på ett tydligt sätt, fast det uppenbarligen 

verkar kunna katalysera till lärande mer effektivt än de så kallade pedagogiska leksakerna. Nu 

menar jag inte att pedagogiska leksaker ska uteslutas på något sätt. Barn är olika och har olika 

intressen samt behöver många olika erfarenheter för att bli kreativa. Vygotskij skriver att det 

finns en korrelation mellan antalet erfarenheter och vidden av en individs kreativitet 

(Vygotskij 2013, s. 19). 

 

Slutord  

Jag har i den här uppsatsen tittat närmre på mitt och andra pedagogers motstånd mot 

populärkultur i förskolan i Sverige och i västvärlden. Det har kommit fram att förskolan där 

jag arbetar inte är ett undantag. Det verkar finnas en misstänksamhet mot populärkultur i 

förskolan utbrett i västvärlden. Jag kan med säkerhet inte säga att det finns ett samband 

mellan den praktik där jag verkar och de jag jämfört med, även om resultaten tyder på det, 

eftersom studien är av liten omfattning. Gemensamma beröringspunkter finns dock mellan 

dessa. Det verkar finnas en rädsla hos pedagoger för hur stereotyper kopplade till våld och 

kön påverkar barnen om populärkulturen får finnas i verksamheten. Detta tankesätt förutsätter 

dock att barn inte kan förstå något om vad som är på låtsas och vad som är på riktigt. Av den 

orsaken blir detta argument ohållbart menar jag, eftersom det går att prata med barn. Det är ju 

heller inte bara populärkulturella berättelser som har ett overkligt våldsamt innehåll.  

 

Sociala normer kring vilka val som är möjliga att göra verkar vara mer styrande i val av 

kulturella aktiviteter än läroplanens direktiv om barns inflytande. Bourdieus resonemang 

kring smak fick mig att få syn på detta. Det var nog den mest intressanta upptäckten i mitt 

arbete. Mina val verkar omedvetet ha varit färgade av klassdistinktioner. Det verkar som att 

jag och även mina arbetskamrater styrs av normer kring vad som anses fint då vi planerar 

aktiviteter med kulturellt innehåll för barnen i samhället eller på förskolan. Detta skiljer sig 

ifrån att läroplanen säger att barn ska ha inflytande över verksamheten. Detta fenomen är 

snarare implicit är explicit. I den förskolan jag arbetar pratar vi inte om att en kulturell 

erfarenhet är av högre status än någon annan. Det märks istället genom att vi gör val av 

kulturella aktiviteter som snarare är att förknippa med högre klass än lägre. Detta fenomen 
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återfinns till exempel i Nordamerika, men då på ett explicit plan. Huruvida detta är ett 

kulturellt mönster som hör till västvärlden skulle vara intressant att utreda vidare.  

 

Barn utvecklas i den proximala utvecklingszonen. För att ta reda på barns proximala 

utvecklingszon är det av vikt att veta något om deras faktiska utvecklingszon. Intressen utgår 

från gjorda erfarenheter, varvid intressen då bör berätta något om en faktisk utvecklingszon. 

Barns inflytande genom deras intressen kan på så sätt bli en väg till den proximala zonen. Det 

skulle kunna hävdas att pedagoger lika bra kan bidra till att barn får göra nya erfarenheter som 

kan fungera som faktisk utvecklingszon eller att de kan saker även utanför sitt intresseområde. 

Barns utveckling i den proximala utvecklingszonen fungerar dock ändå som bäst då barns 

intressen är involverade. Således är det av betydelse att barns intressen får ta plats i förskolan. 

I samband med literacyutveckling blir då populärkulturella texter aktuella, då jag sett att 

många barn har erfarenheter av samt visar intresse för dessa. Intresse för populärkulturella 

texter i hög utsträckning ibland uteslutande har visat sig vara karaktäristiskt i mångkulturella 

områden. Det är just sådana områden jag har rört mig i min praktik. Detta ger att läs- och 

skrivpraktiker skulle kunna framstå som något mycket främmande för dessa barn om jag som 

pedagog skulle välja att exkludera populärkultur och istället utgå från texter som är helt nya 

för dem. Följaktligen riskerar en grupp med endast, eller dominerande populärkulturella 

erfarenheter och intressen att marginaliseras om pedagoger inte inkluderar populärkulturella 

texter i praktiken. Detta kan resultera i ojämlikhet vad gäller förutsättningar inför skolstart. 

Det finns alltså en risk med att exkludera populärkulturen vad gäller literacyutveckling. Men 

vad händer om barnen inte vet något om andra litterära genrer då de börjar skolan? Att 

inkludera populärkulturen i utbildningen och låta den fungera som en väg till 

literacyutveckling hindrar aldrig att pedagoger också visar på andra perspektiv och andra 

genrer.  

 

 

Flow och jouissance är två begrepp som pekar på det lustfyllda lärandet. Ett lärande som inte 

bara sker utifrån ett lågmält intresse utan som nästan sker i trans. Då upplevelsen av flow och 

jouissance ger stora resultat för lärande verkar det slöseri att inte ta vara på det. Fast jag 

upplever ändå som pedagog att skapa förutsättningar för att barn ska få uppleva flow och 

jouissance handlar om något mer än att sträva efter strävansmål i läroplanen för att skapa 

förutsättningar för en välfärdsstat. Här handlar det även om att ge individer tillgång till 

positiva upplevelser och mening i livet. Då jag först började reflektera över varför vi lät 
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barnen rita superhjältar och upptäckte att det hade att göra med att styra barns fokus bort från 

rolleken upplevde jag att det var som att vi försökte ta något ifrån barnen. Nu ser jag att barn 

kan uppleva flow och jouissance i olika situationer, vilket leder till lärande och utveckling. 

Att stimulera barn till literacyutveckling genom ritande och skrivande behöver därmed inte 

innebära exkludering av rolleken och dess funktion.  

 

Både i mitt arbete och andra forskares studier i Sverige och Nordamerika visar det sig att 

kulturer som barn tar med sig utifrån samhället lever vidare i barns kompiskulturer på 

förskolan. Att exkludera populärkultur från den officiella utbildningen för att hindra negativa 

identitetskonstruktioner blir därför omöjligt. Jag skulle vilja beskriva det som att exkludering 

av populärkultur blir som att stoppa huvudet i sanden och låta kommersiella intressen påverka 

barnen som de vill. Att förstå något om vad texter försöker göra med oss, hur de försöker 

positionera oss i samhället hör till literacykompetens och till området critical literacy. Om 

pedagoger låter barnen engagera sig i populärkulturella texter och använder dessa för att 

kritiskt granska kan fler val visa sig för individen i samband med identitetskonstruktion. 

Barnet får möjlighet att bli mer självbestämmande. Här blir den vuxnes närvaro viktig för att 

ge upphov till en proximal utvecklingszon. Det barnen inte får syn på själva kan vuxna 

behöva visa på. Den risk som populärkulturen möjligen ger upphov till genom stereotypa 

könsroller och ibland rasistiska positioneringar kan hanteras med pedagogers delaktighet inte 

explicita eller implicita förbud. Dock går det aldrig att bortse från gruppens makt. Detta är ett 

komplext och svårhanterbart område som kräver mer undersökning. Engagerade och nyfikna 

pedagoger som vågar utforska tillsammans med barn och använda sig av critical literacy är ett 

steg på vägen. 
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