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Abstract 

The aim of our study is to investigate the experiences of preschool teachers in relation to the gender-coded 

popular culture in preschool. The Preschool Curriculum states that everyone who works at preschools 

shall counteract gender stereotypes, while highlighting that the preschool should give children an 

enjoyable learning based on their interests. Scholars have shown that popular culture and gender work are 

two complex areas which both exist in Swedish preschools, and therefore we aim to investigate preschool 

teachers experience of popular culture at the preschools.  

Collecting the empirical data, we used a qualitative method through interviews and focus group 

discussions with six preschool teachers from three preschools in the Stockholm area. The questions posed 

in the study are: 

 Which experiences do preschool teachers have of the use of gender-coded popular culture in 

preschools?  

 How do preschool teachers articulate about the meeting between popular culture and gender 

pedagogy at the preschools? 

 

Our theoretical perspective is a poststructuralist understanding of gender. In our analysis and final results, 

we can see that preschool teachers in our study, experience complications when they actively work with 

popular culture. The preschool teachers express that that popular culture conveys values that do not belong 

to the preschool curriculum, such as gender stereotypes and violence.  

The preschool teachers in our study worked according to a gender perspective that we identified as the 

gender compensatory approach, while they at the same time articulated a norm critical pedagogical 

approach to gender in their statements. We also see that preschool teachers to some extent reproduce the 

gender hierarchal norms of masculinity and femininity through their way of speaking and dealing with 

children and popular culture. 
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Förord 

Vi skulle först av allt vilja rikta ett stort tack till varandra. Utan varandras stöd hade detta arbete inte 

blivit klart. Även våra familjer förtjänar ett varmt tack då de har stått ut med våra svängande humör och 

vår mentala frånvaro under detta examensarbete. 

Vi vill också tacka de förskollärare som deltagit i vår studie, utan er hade vår undersökning inte kunnat 

genomföras. 

Tack! 

 

Stockholm 2016-05-28 

Zandra Kihlberg och Therese Häggström  
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1. Inledning  

I inledningen presenterar vi det ämne som vi valt att undersöka i denna studie och vi ringar även in 

problemområdet som ligger som grund för vår undersökning. 

 

Vi har i vår erfarenhet av att arbeta som pedagoger på förskolan sett vilken stor inverkan populärkulturen 

har på barnens livsvärld. Idag upplever vi att populärkulturen såsom filmer, reklam, data/tv-spel har en 

viktig roll för barnens lek och att den färgar allt vi gör på förskolan när vi utgår från barnens intressen. Vi 

har även sett att pedagoger har svårt att veta hur de ska förhålla sig till lekarna och diskussionerna mellan 

barnen som ofta involverar krig och prinsessors skönhet. Hur ska man bemöta detta? Är det något vi ska 

uppmärksamma då vi ska arbeta utifrån barnens intressen? Representerar populärkulturen det som vi på 

förskolan vill förmedla? Oftast vill man som pedagog blunda och förbud på förbud växer fram. Hur kan 

detta påverka barnen i deras bearbetning av populärkulturen och hur kan pedagogers förhållningssätt 

påverka barnens tankar kring deras könstillhörighet? Under vår utbildning har vi lärt oss vilken stor 

inverkan vårt förhållningssätt som pedagoger har på barnens identitetsskapande.  

 

Vi har sinsemellan delat berättelser om hur vi har arbetat med populärkulturen i barngruppen för att ge 

dem en fördjupning kring det som de känner så mycket för. Ibland med lyckade resultat utifrån läroplanens 

lärande mål, men vi har även blivit hårt ifrågasatta av kollegor och föräldrar. Vi har under vår utbildning 

läst och tagit del av tidigare forskning som påvisar vinsterna med att arbeta utifrån barnens intressen men 

när vi ser att populärkulturen är könskodad och många gånger förmedlar stereotypa könsroller vill vi 

undersöka om pedagoger kan se att populärkulturen på något sätt kan påverka förskolans genusarbete. Det 

vi vill tillföra med vår studie är att vi vill belysa genusaspekten av populärkulturen. Vi vill undersöka om 

genusarbetet på förskolan kan påverkas av den. 

Läroplanen menar att förskolan ska motverka stereotypa könsroller samt att verksamheten ska grundas i 

barnens intressen (Skolverket 2010). 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta 

avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 

och manligt. 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 (vår kursivering)(Skolverket 2010, s. 5). 

 

Utifrån läroplanen, där det framgår att vi ska motverka stereotypa könsroller samt att verksamheten ska 

utgå från barnens intressen, ser vi att populärkulturen blir en laddad aktör i förskolans värld. 
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2. Bakgrund 

Här lyfter vi fram och tydliggör vårt forskningsområde, som rymmer ett genusperspektiv på 

populärkultur i förskolan. Vi har valt att förklara begreppet populärkultur och dess könskodning då vi i 

vår erfarenhet av att arbeta som pedagoger upplever en tydlig könsuppdelning i populärkulturen vilket vi 

tror bidrar till att barnen grupperar sig efter kön i dessa lekar. Vi märker även att barnen är medvetna om 

och ofta påpekar vad som är till för flickor respektive pojkar. 

 

2.1. Populärkultur 

Det sociala livet präglas mer och mer av medier så som tv, reklam och internet och det är genom dessa 

som vi skapar en förståelse om oss själva och vår omvärld. Populärkulturen både formar och uttrycker de 

flesta människors tankar, drömmar, känslor och sätt att leva (Lindgren 2009, s. 9). Med populärkultur 

brukar menas kulturprodukter inom tv, film, mode, radio, musik och litteratur som konsumeras av flertalet 

människor i ett samhälle. Med andra ord ”kultur som är populär hos folket” (Ibid, s. 17). Lindgren menar 

dock att begreppet kan bli problematiskt då det ofta definieras i relation till finkultur. Innebörden kan 

skifta beroende på i vilket sammanhang begreppet används samt beroende på vad populärkulturbegreppet 

ställs mot (Ibid, s. 25). Han kopplar begreppen populärkultur och finkultur till ett kvalitetskriterium. Här 

ses populärkulturen som ”den undermåliga andra klassens kultur som konsumeras av dem som inte har 

förmågan att förstå eller uppskatta den upphöjda finkulturen” (Lindgren 2009, s.34). Finkulturen kan bara 

förstås av den som har den rätta känslan för att avkoda vad som anses vara fint eller klandervärt i ett 

socialt sammanhang. Vidare menar Lindgren att gränsen mellan det som ses som finkultur och 

populärkultur är väldigt diffus och tolkningsbar, dessutom kan ett givet uttryck vara både finkultur och 

populärkultur på en och samma gång (Ibid, s. 35-38). Lindgren sammanfattar dock populärkulturen utifrån 

följande grova kriterier: den är kommersiell, lättillgänglig, folklig och den är inte intellektuellt krävande 

(Ibid, s. 46). Vi har i denna undersökning valt att utgå ifrån Lindgrens tolkning av begreppet populärkultur 

att den är kulturprodukter inom media samt musik, digitala spel och litteratur, men vi lägger fokus på den 

populärkultur som är riktad till barn. 

 

2.2. Den genuskodade populärkulturen 

Överallt i samhället finns könsbestämda kläder, blöjor, leksaker, tandborstar, lakan och nappar. Allt finns 

i flick- respektive pojkversion. I den här könsdefinierade världen ska det lilla barnet sen göra sig sitt kön 

via sättet att röra sig, leka, prata och föra sig. Samt genom att välja aktiviteter, leksaker, kläder, kamrater 

och tv-program. Med andra ord genom sättet att leva (Hillevi Lenz Taguchi i Davies 2003, s. 6).  
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Även i medierna omkring oss förmedlas föreställningarna om vad som är maskulint och feminint genom 

genuskodade populärkulturella produkter riktade till barn. Genom dessa medier, såsom reklam, sagor, 

leksaker och sånger förstärks de stereotypa könsrollerna där mannen framstår som en aktiv maskulin agent 

och kvinnan som en passiv feminin birollsinnehavare. Forskare menar också att det finns en färgkodad 

könsuppdelning i leksaks- och klädesaffärer som förmedlar vad som förväntas av barn utifrån kön. För 

flickorna förmedlas en gullighet, där leksaker är mjuka, söta och små. Medan pojkarnas leksaker lockar 

till aktivitet, teknik och konstruktion. Då leksaker, filmer och böcker förmedlar stereotypa könsmönster 

påverkar detta barnens könsuppfattning. Dessa medier förmedlar även normhierarkier där maskulinitet 

överordnas det feminina. Genom denna tudelning använder barnen till exempel klädsel och val av 

aktiviteter för att positionera sig efter normhierarkier kring könstillhörighet (Svaleryd 2010, s.73-75, 

Hellman 2010, s. 16, Eidevald 2009, s. 27, Davies 2003, s. 13).  

 

Eidevald menar via Sandqvist (1998) att barnens könsuppfattning och intellektuella förmåga kan påverkas 

av de könstereotypa föreställningar som medier, böcker, filmer och leksaker förmedlar. Då 

maskulinitetsnormer förmedlas genom att huvudrollsinnehavarna oftast är manliga figurer speglar det den 

överordning som maskulinitet ges i samhället. Dessa medier påvisar en stark uppdelning av könen och 

bidrar då till att barnen genom dessa lär sig vad som uppfattas som feminint/maskulint, kvinnligt/manligt, 

flickigt/pojkigt i populärkulturen. Det feminina representeras oftast av hemmafruar som tar ansvar för 

barnen medan det maskulina representeras av pappor som förmedlar äventyr utanför hemmet. Eidevald 

menar dock att han kan se att dessa medier har förändrats och att det kommer fram fler starka 

kvinnokaraktärer och med detta kan normerna kring maskulinitet och femininitet brytas på sikt. Det 

framkommer även att detta endast är en av faktorerna som påverkar barnens könsuppfattning och att det 

vardagliga bemötandet, kontakten med andra barn och vuxna också är av stor vikt (Eidevald 2011, s. 71-

72).  

Så vad händer när den könskodade populärkulturen äntrar förskolans värld där verksamheten utgår ifrån 

ett jämställdhetsarbete? Vi är nyfikna på hur förskollärare resonerar och hanterar den genuskodade 

populärkulturen då den kan ställas i motpol till förskolans genusarbete.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Vi kommer nu att presentera vårt syfte och våra frågeställningar som ligger till grund för vår 

undersökning.  
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3.1. Studiens syfte 

Avsikten med studien är att ta del av sex förskollärares erfarenheter av genuskodad populärkultur i 

förskolan. Vi vill även ta reda på hur dessa förskollärare ser på populärkulturen utifrån deras 

genusuppdrag. För att undersöka detta har vi utgått från följande forskningsfrågor. 

 

3.2. Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av barnens användande av genuskodad populärkultur i 

förskolan?  

 Hur uttrycker sig förskollärare om mötet mellan populärkulturen och genusarbetet i förskolan?  

 

4. Tidigare forskning om populärkultur riktad till barn 

I följande kapitel presenterar vi tidigare forskning kring barns populärkultur. Vi har sett i forskningen att 

populärkulturen som är riktad till barn ses ur olika perspektiv. Här tar vi först upp barnperspektivet samt 

vuxenperspektivet på populärkulturen, det vill säga kulturprodukter inom TV, film, digitala spel och 

litteratur. Hur menar forskare att barnen använder sig av populärkulturen och hur bemötts den av vuxna? 

Då vi vill undersöka hur förskollärare uttrycker sig om populärkulturen blir den här forskningen relevant 

för vår studie.  

  

4.1. Ett barnperspektiv på populärkultur 

Margareta Rönnberg är en av de forskare som intresserar sig för barnens populärkultur, men hon benämner 

den som barnkultur. Rönnberg anser att barnkulturens uppgift är att kommentera och tydliggöra 

medskaparnas erfarenheter och upplevelser samt förbereda dem för kommande handlanden och 

åtaganden. Den vill stärka gruppmedlemmarnas identiteter här och nu till skillnad mot skol- och 

kvalitetskulturen som vill leda dem bort från barnkulturen mot något bättre och högre rankat (Rönnberg 

2001, s. 18). I sin forskning gör hon bland annat en analys av de största Disneyfilmerna och hävdar att 

barns upplevelser av dessa filmer, och andra animerade filmer för den delen, skiljer sig från vuxnas 

(Rönnberg 2001). Hon utgår i sin forskning från ett ”barnistiskt” perspektiv för att få en 

barnkulturförståelse utifrån barns perspektiv. Rönnberg menar att ett barnistiskt perspektiv utgör en 

ståndpunkt där man intar ett barnperspektiv på samhället och kulturen, där en vuxen försöker förstå 

barnkultur utifrån ”barns underifrånperspektiv på vuxensamhället” (Rönnberg 2006, s. 53). Hon anser 

också att med begreppet barnperspektiv menas att man företräder barnen och att det är utifrån deras 

perspektiv tolkningen sker (Ibid, s. 54).  
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Rönnberg menar även att barnen är inriktade på rädslor och lycka i nuet, vilket gör att handlingen i 

filmerna inte är projektioner på framtida faror eller begär, utan de ses som symboliska scenarion av 

barnens omedelbara upplevelser av behov av beskydd, gemenskap och lycka här och nu. Anledningen till 

att Disney är så populär bland barn är att filmerna berör dessa ämnen som barnen tacklas med i sin vardag. 

Disney tar upp identitetssökande, önskan om tillhörighet och gruppgemenskap och även 

separationslusten, strävan efter att stå på egna ben, samt separationsångest och rädslor. Filmerna är 

experter på att omforma barns rädslor till lugnande och hoppingivande budskap och Rönnberg menar att 

barns orosmoln och drömmar om att vara något unikt och samtidigt en del av gemenskapen, bidrar till 

deras intresse för dessa bildvisuella medier (Rönnberg 2001, s. 9-12). En annan anledning till att barn dras 

till dessa filmer är magin. Rönnberg skriver att de små och svaga har i alla tider varit i behov av trolleri 

och att barn fascineras av ”magin och förändringspotentialen i hjältinnors fina glittrande, stjärnbeströdda 

klänningar och hjältarnas lika mäktiga, förtrollade, blixtrande vapen” (Ibid, s. 12). 

 

 

4.2. Vuxnas perspektiv på populärkultur 

Forskare som har studerat populärkultur i förskolan ur ett lärandeperspektiv menar att den har betydelse 

för barnens framtida läs- och skrivinlärning. Carina Fast har forskat kring barns läs- och skrivutveckling 

och menar att när det kommer till populärkulturen så finns det inga begränsningar för hur mycket barnen 

kan lära sig. Genom att arbeta utifrån barnens intressen, i detta fall populärkulturella produkter, finner de 

en glädje i sitt lärande och blir på så vis inspirerade till att läsa och skriva mer kring sina populärkulturella 

intressen (Fast, 2008). Fast tar upp begreppet populärkultur då hon i sin studie sett att det fanns aktiviteter 

där barnen från olika kulturella sammanhang har delade erfarenheter och kunskaper. Populärkulturen, 

såsom tv-program, dataspel, filmer låg som en gemensam grund för barnens aktiviteter. Fast uttrycker att 

det som länge har varit problematiskt med populärkulturen är att den haft lägre status bland de vuxna och 

blivit en motsatts till hög- och finkultur. Barnen som deltagit i Fasts studie uttrycker att de vuxna står i 

vägen för deras intressen. De vuxna begränsar barnens lekar och intressen då de blir oroliga för att barnen 

är upptagna av något som kan påverka dem negativt (Ibid, s. 107-109). Pedagogerna i studien förmedlar 

ett avståndstagande då de ser att populärkulturen förmedlar våld, sexism och rasism. De uttrycker en rädsla 

för att de stereotypa roller som populärkulturen projicerar ska bilda mönster för barnen då de anser att 

barnen inte kan skilja på fantasi och verklighet (Ibid, s. 128-133). 

 



10 

 

Anna Sparrman har forskat om visuella kulturer i barns vardagsliv där hon har undersökt hur barnen 

använder sig av det visuella för att förstå och ta sig fram i världen, samt för att förstå och skapa sig själva. 

Även hon anser att populärkulturella visuella produkter skapar en generationskonflikt och att den 

innefattar moral. Detta på grund av att vuxna tolkar de populärkulturella fenomenen (barns användning 

av populärkulturella produkter) endast utifrån ett vuxenperspektiv och ser inte hur barn ser på produkterna. 

De försöker heller inte förstå vad barnen faktiskt använder produkterna till (Sparrman 2006, s. 24). Hon 

menar också att populärkulturen ofta förknippas med svaghet och kropp medan det högkulturella ofta är 

kopplat till tanke och kunskap. Värdet på kulturen kan även kopplas till vem användaren är då 

populärkulturen ofta brukas av arbetarklassen och det högkulturella används av medelklassen eller de 

intellektuella. Hon menar att det då kan finnas ideologiska ställningstaganden bakom vuxnas inköp av 

leksaker. Utifrån ett vuxenperspektiv kan det betyda att en pedagogisk leksak klassas högre än exempelvis 

en Barbie (Ibid, s. 29). Detta kan vi koppla till Lindgrens populärkulturbegrepp som ställs emot begreppet 

finkultur. Vi menar att vuxna i Rönnbergs och Sparrmans forskning ställer dessa två begrepp mot 

varandra. Lindgren påpekar även att denna definition bygger på att kulturella uttryck värderas och sorteras 

efter vad som anses bättre eller sämre. Dessa kulturella åtskillnader fyller en viktig funktion i samhällets 

maktordning då det legitimerar en särdelning mellan olika grupper av människor (Lindgren 2009, s. 34-

35). Utifrån dessa teorier tror vi också att det finns ett samband mellan vuxnas perspektiv på barnens 

användande av populärkultur och den maktordning som Lindgren talar om.  

 

Enligt vuxna är ”bra barnkultur” det som främjar och helst påskyndar barnets växt, dess mognad och 

förståelse. Det som gör att barnen så fort som möjligt lämnar barndomen och blir vuxna. Barnen själva är 

mer intresserade av att leva i nuet och vill förstå sig själva och andra och sin omvärld som den är just nu. 

De är inte, som i vuxnas tolkning av barnkulturen, inriktade mot framtiden. Rönnberg menar att vuxnas 

kulturvärdering är vertikal och understödjer barnens utveckling och strävan mot vuxenstatus medan barns 

är mer horisontell och stabiliserande med fokus riktat mot nuet, kamraterna och deras livsvärld (Rönnberg 

2001, s. 9). Vidare menar hon att kritiken mot Disney är alldeles för vuxencentrerade och djuptänkta och 

att de inte försöker uppfatta filmerna från barns premisser och förståelsehorisont (Ibid, s.15). 

 

Innan vi fortsätter att belysa populärkultur i förskolan ur ett genusperspektiv vill vi redogöra för vår 

teoretiska utgångspunkt. Vi menar att det underlättar för läsaren att vara insatt i vårt teoretiska perspektiv 

när hen läser resterande delar av uppsatsen. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Här presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt samt vilka begrepp som är väsentliga i vår undersökning. 

Vi utgår från det poststrukturalistiska genusperspektivet i vår tolkningsprocess kring hur 

populärkulturen och genusskapande kan påverka varandra i förskolan.  

 

4.1.  Poststrukturalistisk teori 

Den poststrukturalistiska genusforskaren Bronwyn Davies menar att denna teori har sina rötter hos Freud, 

Marx och Foucault. I den poststrukturalistiska teorin vill man förstå relationen mellan personer och deras 

sociala värld. Man vill se de sociala förändringarna och strukturerna i den som något som ständigt formar 

och påverkar individen. Inom denna teori ser man att det finns olika strukturer och olika diskurser där 

individen är föränderlig. Individen förhåller sig på olika sätt i olika sociala sammanhang, till skillnad från 

social konstruktivism där människan formas till en konstant slutprodukt. Inom det poststrukturalistiska 

perspektivet erkänner man att jaget formas i en ständigt pågående process och att människan kan 

positionera sig olika genom de olika diskurserna i samhället (Davies 2003, s. 10-11). För att förtydliga 

den poststrukturalistiska teorin ytterligare tar vi hjälp av följande begrepp: genusperspektiv, normer, 

positionering samt maskulinitet och femininitet. Dessa är begrepp som blir till betydelsefulla redskap för 

vår förståelse av förskollärares erfarenheter av genuskodad populärkultur i förskolan i relation till deras 

genusarbete.  

 

4.1.1. Genusperspektiv 

Vi kommer i vår studie utgå ifrån ett genusperspektiv. I den poststrukturalistiska genusteorin ser man en 

problematik med ordet genus då man anser att begreppet hänger samman med tankar kring det biologiska 

könet (Hellman 2010, s. 45-46). Vi kommer dock i denna studie att använda oss av begreppet genus och 

menar då den könstillhörighet som skapas utifrån föreställningar om maskulinitet och femininet i 

samhället och de förväntningar på könstillhörighet som samhället ger uttryck för. Vi kommer inta ett 

poststrukturalistiskt genusperspektiv på kön när vi undersöker förskollärarnas erfarenheter av 

populärkulturen i förskolan och hur de resonerar kring populärkulturen och genusarbetet i förskolan. 

Från ett poststrukturalistiskt perspektiv är genusidentiteter en av många identiteter hos människan som är 

en komplex varelse. Med genus menas inte det biologiska könet, utan det är något man blir eller gör. I 

och med begreppet genus skiljer man kultur från biologi och menar att femininitet och maskulinitet är 

kategorier som är socialt och kulturellt konstruerade. Vad som anses vara feminint och maskulint görs 

genom olika slags handlingar och gester i det sociala rummet. Det är alltså ingenting som finns i kroppens 

inre utan skillnaden mellan könen görs i vardagens praktiker (Butler 1990/1999 i Sparrman 2006). I 
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interaktion och i sociala sammanhang med andra formar människan sina identiteter och dessa är 

föränderliga, olika subjektiviteter lyfts fram utifrån olika situationer. Det gör att individen kan positionera 

sig utifrån en maktposition i en situation och i en annan situation underordnas någon annans överordnade 

maktposition. Hen kan även inta båda maktpositionerna samtidigt. Dessa maktpositioner formar 

tillsammans individens identitet/subjektivitet (Ibid, s.32). 

 

4.1.2.  Normer 

Begreppet norm är en beskrivning av uttalade föreskrifter och outtalade antaganden för hur individer 

borde förhålla sig i relation till varandra. Förståelse av världen och vardaglig kunskap skapar normer och 

detta hör samman med makt och en ständigt pågående process för skapandet av hierarkier. Då normen 

pekar mot det som anses vara normalt påvisar den alltid en motsatts, det som ses som avvikande och 

onormalt (Hellman 2010, s. 43).  

Vi använder oss av begreppet normer i vår undersökning för att påvisa en överordnad struktur som verkar 

genom föreställningar kring femininet och maskulinitet och som anses vara ett ”korrekt” sätt att göra 

genus. Vi vill särskilt titta på hur genushierarkier skapas i enlighet med föreställningar kring maskulinitet 

som överordnad det feminina. 

 

4.1.3. Positionering 

Individen ses som föränderlig och komplex i olika diskurser i samhället i det poststrukturalistiska 

perspektivet på genus. Det är förväntningar, utifrån normer som styr individens handlingar, inte 

personligheten. Som man eller kvinna finns det olika sätt att vara på och individen kan inta olika positioner 

utifrån de normer som existerar i sammanhanget. Diskurser som påverkar kan utgå ifrån normer om 

maskulinitet och femininitet, ålder, klasstillhörighet och etnicitet (Eidevald 2011, s. 102-104). Vi väljer 

dock i denna studie att rikta vår blick enbart på positionering utifrån normer om maskulinitet och 

femininitet. 

Davies beskriver i sin forskning ett exempel på när en pojke blir retad av en annan yngre pojke när han 

leker i förd en kjol. Medan pojken fortfarande har kjolen på sig krymper han ihop och intar en underlägsen 

position trots att hans motståndare både är mindre och yngre än han själv. Strax efter tar han av sig kjolen 

och inte förrän då känner han makt och går fram till den mindre pojken och slår till honom, varpå den 

mindre pojken intar den lägre positionen (Davies 2003, s. 35-36). Här påvisar Davies att det finns en norm 

kring maskulinitet och ålder som påverkar hur barnet positionerar sig. 
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I vår undersökning blir det här begreppet relevant då vi tolkar hur förskollärarna positionerar sig med 

hjälp av deras förhållningssätt till populärkulturen i förskolan, samt hur detta kan påverka barnen när de 

positionerar sig. 

 

4.1.4. Femininitet och maskulinitet 

I det poststrukturalistiska genusperspektivet behöver inte könsorganen kopplas ihop med manlighet och 

kvinnlighet. “Barn kan ta till sig många olika, både maskulina och feminina, positioner i sammanhang där 

en mångfald av de slaget inte uppfattas som något problem” (Davies 2003, s. 26). Språket skapar en 

bipolär begränsning av positioner då vi delas upp i två enhetliga kategorier där alla kan pressas in. Denna 

uppdelning, menar Davies, är en begreppsmässig förenkling av människan som individ. Femininitet och 

maskulinitet är inga medfödda egenskaper, utan är normer som förhandlas och formas utifrån de diskurser 

och den inbyggda strukturen i vårt samhälle. Barn lär sig dessa diskurser och positionerar sig därefter 

utifrån föreställningar om vad som är på ett korrekt vis som pojke eller flicka. När barnen positionerar sig 

som flicka eller pojke i den sociala diskursen ges hen en ram för vad som accepteras fysiskt och 

känslomässigt. Detta ligger som grund för hur barn uppfattar sig själva i relation till omvärlden samt hur 

barnet betraktas av omvärlden (Ibid, s. 26-27).  

 

I samhället existerar två dikotoma könskategorier. I dessa förstärks vad som anses vara kvinnligt 

respektive manligt. Problematiken kring detta är inte endast att det finns två begränsade könskategorier 

utan även att de är hierarkiskt ordnade, där vissa värden får en högre värdering. Det som anses vara högre 

rankat är det maskulina. Det finns dock flera faktorer som påverkar hierarkin då även vissa egenskaper 

förknippade till kvinnor ses som det underordnade. Dessa uttryck och egenskaper som förknippas till 

respektive kön ordnas i en tydlig tudelning som ses som motpoler (Lenz Taguchi & Ohrlander 2011, 

s.130).  

Även Davies menar på att det finns strukturer som förmedlar en genushierarki. Varje barn måste komma 

fram till vilket kön de tillhör för att kunna se sig själv som normal och accepterad inom ramen för den 

rådande kulturen. Detta är även viktigt för att andra barn ska få en jämförelsepunkt när de ska hitta sin 

könstillhörighet. Den sociala strukturen förmedlar en relation mellan manligt och kvinnligt som över- och 

underordnad (Davies 2003, s. 37). 
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5. Tidigare forskning om barns populärkultur ur ett genusperspektiv 

Nu när vi klargjort för vår teoretiska utgångspunkt samt våra begrepp som vi använder oss av i vår 

förståelse av vårt problemområde, vill vi dela med oss av mer tidigare forskning kring barns populärkultur 

sett ur ett genusperspektiv. 

 

Att den kommersiella barnkulturen innehåller stereotyper går inte att blunda för, inte heller att 

återupprepning av en och samma bild resulterar i att den befästs menar Sparrman. I och med 

återupprepningen får stereotyperna genomslagskraft. Det betyder dock inte att den är permanent. Kritiken 

mot stereotyper grundas ofta i att de tros vara huggna i sten och man utgår även ifrån att de tolkas på exakt 

samma sätt av alla. Genom att ifrågasätta stereotypers fixering och visa på att de kan tolkas på många 

olika sätt i det vardagliga livet kan ett förändringsarbete påbörjas (Sparrman 2006, s. 160). 

 

Rönnberg anser dock att ensidiga roller snarare är en förutsättning och underlättar upptäckten av 

mångfald. Det går inte att ifrågasätta någonting som man inte är förtrogen i. Hon menar vidare att 

stereotypa figurer i populärkulturen inte är förebilder för barn i den bemärkelsen att de vill bli som de. 

Barns riktiga förebilder finns i verkligheten bland familjemedlemmar, kamrater och lärare. Figurerna i 

populärkulturen har till uppgift att förtydliga det som barn upplever som diffust i vardagen. Barnen testar 

med hjälp av inspiration av populärkulturen olika sätt att vara. Rönnberg menar att barnen först går in i 

rollen som en typisk flicka eller en typisk pojke för att sedan först i 9-årsåldern kunna nyansera och 

ifrågasätta innehållet i könsrollerna. Barn har lättare att ta avstånd från det stereotypa än från det mer 

diffusa. Hon menar att ifrågasättandet är kopplat till mognad (Rönnberg 1997, 2001). Hon skriver att 

”genom upprepad bearbetning av välkända mediaroller får barnen alltså genom själva upprepningen och 

övertydligheten till sist upp ögonen för stereotyper både i medieinnehållet och i verkligheten” (Rönnberg 

1997, s.137). Hon anser att de är fel att skylla den stereotypa könsuppdelningen på tv, film och dataspel 

då det är i den verkliga världen problematiken ligger. Verkligheten föregår fiktionen då pojkar och flickor 

fortfarande fostras olika. Barn blir inpräntade av skillnaderna mellan könen redan innan tre års ålder, och 

det spelar ingen roll ifall populärkulturen fylls med positiva förebilder, om dessa inte är förankrade i den 

verkliga världen (Ibid, s.141-142). 

 

Bronwyn Davies har gjort studier med fyraåringar där hon läser feministiska sagor för barnen med ett 

oväntat genusperspektiv. Exempelvis var det oftast prinsessorna som räddade prinsen och dödade draken. 

Trots det omvända perspektivet upplevde barnen att det faktiskt var prinsen som räddade prinsessan och 
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inte tvärt om, alternativt att prinsessan fått allt om bakfoten och handlat fel. Fyra år senare genomförde 

Davies intervjuer med samma barn och även då fick hon samma resultat. Hon kom fram till att rådande 

genusdiskurser var starkare än berättelserna i sagorna och att barns handlingsutrymme är begränsat samt 

vilka följder det får. Davies menar att jämställdhetsarbete med barn i förskolor och skolor inte räcker till 

för att försöka ändra på traditionella könsroller. Man måste samtidigt ändra synen på människan som en 

individ med en enda identitet och som ett enhetligt subjekt. Människan behöver ses som komplex, 

mångsidig och ambivalent. Davies menar att barn positionerar sig på det här sättet, att de lever med flera 

genuspositioner som inte är fixerade och kan vara motsägelsefulla. Davies vill även påpeka att människan 

gör kön konstant genom hela livet, att det inte är som traditionell utvecklingspsykologi påstår, det vill 

säga att barn skapar sitt bestående kön genom sociala samspel i förskoleåldern (Davies 2003). 

 

I vår uppsats vill vi likt Davies se kön som något som görs hos barnen och hur normer kring maskulinitet 

och femininitet i populärkulturen påverkar förskollärares erfarenheter kring genusarbetet i förskolan.  

 

5.1. Genusarbete och populärkultur i förskolan 

Här kommer vi att redogöra för förskolans genusuppdrag, hur synen på genus har förändrats i förskolan. 

Vi har här valt att presentera olika forskares syn på hur genus skapas hos barn i kombination med hur 

pedagoger i förskolan kan arbeta för en jämställdhet mellan könen.  

 

Förskolan har ett jämställdhetsuppdrag men samhället och medier såsom populärkultur påvisar en tydlig 

könsuppdelning där man anser att flickor och pojkar har olika bekönade egenskaper (Hellman 2010, s. 

16). Annette Hellman tar i sin forskning upp hur normen kring pojkighet skapas och förstärks av samhället 

och även av pedagogerna på förskolan. I hennes studie påvisas kopplingar mellan den populärkulturella 

Batman-leken och hur kön accentueras i den. I barnens lek kan de urskilja vilka egenskaper man måste 

besitta för att kunna delta. Dessa markörer är vilken färg man har på sina kläder, vilka rörelsemönster man 

kan följa och det framkommer tydligt att flickorna är de som oftast inte ges tillträde. Pojkarna motiverar 

detta med att de inte kan röra sig på det sättet som en riktig Batman gör eftersom deras kläder är för hårda. 

Under studiens andra period hade Batman bytts ut mot ett prinsess-tema vilket lyftes upp av pedagogerna 

genom att de i vuxenledda aktiviteterna läste gamla folksagor som Askungen och Törnrosa. Dessa gamla 

folksagor sågs mer som något som förskolan bör förmedla till skillnad från Batman. Här förmedlades 

dock andra normer såsom skönhet och en prinsessas hjälplöshet. Prinsessan i barnens lek behövde räddas 

av en prins och sedan gifta sig med honom. Hellman såg att detta tema ledde till att flickorna ofta sökte 

bekräftelse av de vuxna då de ville höra att de var “fina”. Pedagogerna bemötte detta genom att förmedla 
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att man skulle vara “lagom fin”, flickorna kunde inte vara rosa och glittriga hela tiden utan de fick byta 

om för att kunna springa och leka på gården. Hellman lyfter här upp en problematik kring bemötandet av 

det fina flickiga, då pedagogerna ville att de skulle vara lagom och att skönhet inte fick ta så stor plats i 

flickornas värld. Detta menar Hellman inte är ett problem när flickor testar pojk-normen utan att detta 

endast uppkommer kring femininitet (Hellman 2010). 

 

Även Eidevald menar att pedagogers bemötande är av vikt för barnens könsidentitet. I Eidevalds studie 

framkommer det att pedagogerna reagerade på när barnen var könsöverskridande. Pedagogerna gav 

uttryck för att vissa aktiviteter, sätt att vara eller uttrycka sig var bekönade. Det visade sig att det fanns 

fler tabun för pojkar än för flickor. Eidevald lyfter då fram Hirdmans genussystem där den manliga 

normen är den som förmedlar vad som accepteras och vad som är naturligt (Eidevald 2011, s. 44-45). Han 

menar att det här sättet att tänka, omedvetet finns kvar hos pedagoger i förskolor idag. 

Genusforskaren Yvonne Hirdman beskriver maktrelationen mellan könen i ett så kallat genussystem som 

grundas på två principer: isärhållande och hierarki. Dessa två teser påvisar ett samhällsmönster där 

mannen har en högre ställning än kvinnan. Med isärhållande menas det att manligt och kvinnligt betraktas 

som varandras motsatser och med hierarki menar Hirdman att det manliga är norm och att mannen 

generellt ses som överordnad kvinna. Den här hierarkin finns inbyggd i språket, tänkandet och i rådande 

kultur. Hon menar även att den manliga normen i språket visar sig genom att om inget annat anges är det 

den normen som gäller, som till exempel fotboll och damfotboll (Olofsson 2007, s. 31-32).  

 

5.1.1. Könskompensatoriskt genusarbete 

Britta Olofsson (2007) som skrivit boken Modiga prinsessor och ömsinta killar förespråkar ett 

könskompensatoriskt arbetssätt i förskolorna, vilket innebär att kompensera för det som fattas hos 

respektive kön. Det är ett perspektiv som stämmer överens med Hirdmans genussystem. Från det här 

perspektivet innebär det att skillnaderna mellan könen är skapade utifrån att flickor och pojkar möts av 

olika förväntningar. Genusarbetet handlar då om att tillföra pojkarna egenskaper som i allmänhet tillskrivs 

flickorna som till exempel ödmjukhet. Likaså ska flickorna få utveckla egenskaper som kopplas till det 

motsatta könet, nämligen mod, tuffhet och styrka (Olofsson 2007, s. 77-78). Gränsöverskridandet blir 

problematiskt utifrån den manliga normen där pojk-flickan accepteras medan pojkar som testar på sådant 

som anses vara feminint görs narr av. Då det manliga värderas högre ses det inte problematiskt när en 

flicka försöker höja sin status genom att inta maskulina beteenden men när pojkarna testar på det ”flickiga” 

riskerar de att bli kallad för mes och pojkens manlighet ifrågasätts. Det är ett känsligt arbete där 

pojkflickan accepteras medan pojken inte ges samma frihet, detta på grund av den heteronorm som finns 
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i samhället där pojkarnas sexualitet ses som mer styrande än flickornas. Pojkar måste värna om sin 

manlighet och kunna hävda sig i manliga hierarkier vilket inte är möjligt då de genom det feminina ges 

lägre status (Ibid, s. 48, 98). 

 

5.1.2. Normkritisk genuspedagogik 

Eidevald som utgår från ett feministiskt poststrukturalistisk perspektiv, tar upp vikten av att våra egna 

föreställningar kring femininitet och maskulinitet är de viktigaste faktorerna kring hur normer kring kön 

skapas. Han förespråkar via Davies (1989), Butler (2006) och Lenz Taguchi (2000), att detta ligger som 

grund för vad som är socialt accepterat och anser att man genom att ifrågasätta det som ses som 

maskulint/feminint kan öppna upp för att det kan te sig olika i olika situationer. Genom detta öppnas fler 

möjligheter och flickor och pojkar ges färre begränsningar och generaliserade förväntningar utifrån kön 

blir föränderliga (Eidevald 2009, s. 9-10). 

 

Klara Dolk menar att den könskompensatoriska genuspedagogiken har haft ett stort inflytande på de 

svenska förskolornas genusarbete och förespråkar istället ett normkritiskt perspektiv på 

genuspedagogiken i förskolor. Detta dominerande könskompensatoriska arbetssätt fokuserar mycket på 

skillnaderna mellan flickor och pojkar och kan därför inte bidra till ett lyckat jämställdhetsarbete. Genus 

bör förstås som mer komplext än att pojkar och flickor är varandras motsatser, menar hon. Genom att hon 

kritiserar utgångspunkterna för den kompensatoriska genuspedagogiken vill hon utmana och förespråkar 

då den mer komplicerade genuspedagogik som växt fram i Sverige i och med den normkritiska 

pedagogiken. Då det inom genuspedagogik ofta talas om pojkar och flickor som två homogena grupper 

kopplar Dolk det till heteronormen. Där våra föreställningar om heterosexualitet som innebär att en flicka 

i rosa klänning kan ges högre status medan en pojke iförd samma utstyrsel väcker omgivningens tvivel 

kring pojkens sexualitet. Det finns fler faktorer som påverkar hur flickor och pojkar positionerar sig och 

hur vuxna positionerar sig mot barnen. En mer komplicerad normkritisk genuspedagogik förespråkas då 

den ser att faktorer som klass, religion, etnicitet, ålder, funktionsförmågor, kön och sexualitet spelar en 

viktig roll i maktförhandlingar mellan barn, och mellan barn och vuxna. Dolk menar att den 

könskompensatoriska genuspedagogiken skapar större problem och begränsande normer för till exempel 

en flicka som vill vara rosa. Genom att se normer och hur de begränsar kan vi utmana dem för att skapa 

fler möjligheter för barnen att positionera och uttrycka sig (Dolk 2011, s. 48-60). 

 

Med denna teoretiska bakgrund och presentation av tidigare forskning inom vårt undersökningsområde 

vill vi nu beskriva hur vi har genomfört vår studie. 
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6. Metod 

I det här avsnittet presenterar vi vilken forskningsansats vi har använt oss av i vår undersökning samt 

hur materialinsamlingen har gått till, hur vi har bearbetat materialet och varför vi valt vårt tillvägagångs 

sätt. Vi kommer även att redovisa vilka etiska aspekter som vi tagit hänsyn till och arbetets trovärdighet. 

 

6.1. Forskningsansats 

I vår undersökning har vi haft till syfte att göra en tolkning av människors erfarenheter och resonemang. 

Hermeneutiken är en vetenskaplig riktning som betyder tolkningslära där man studerar och försöker förstå 

livsvärldar, handlingar och mänskligt beteende. Den har utvecklats till en allmän teori om tolkning och 

förståelse i vid mening som innefattar humanistiska betingelser och tolkningen av språkliga utsagor och 

texter. I den hermeneutiska inriktningen ses förförståelsen inte som ett hinder i forskningen utan den ses 

som en tillgång då forskaren närmar sig problemområdet subjektivt utifrån sin egen förförståelse (Patel & 

Davidson 2011, s. 28-29). För vår egen forskning kan vi se att tolkningen är viktig, det är tolkningen som 

är vårt fokus och detta finner vi i hermeneutikens filosofi. Vi har valt att ta tillvara på att man inte kan 

skåda något fenomen som rätt eller fel utan vi vill komma åt hur människor tolkar själva fenomenet som 

i det här fallet handlar om den genuskodade populärkultur som barn plockar in i förskolan. Vi kommer 

genomföra en kvalitativ undersökning som just fokuserar mer på data som är beroende av tolkningen av 

meningsinnehåll.  

 

6.2. Materialinsamling 

Med en kvalitativ studie försöker forskaren få en förståelse kring människors sätt att resonera och handla. 

Hen vill även försöka urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster. (Patel & Davidson 2011, s. 13-

14). I vår undersökning har vi därför använt oss av kvalitativa intervjuer samt en fokusgruppsintervju som 

materialinsamlingsmetod. 

 

6.2.1. Kvalitativa intervjuer 

En intervju kan ha en hög eller låg grad av standardisering. Med grad av standardisering menas graden av 

likhet mellan intervjuarens frågor och ordningsföljd i de olika intervjuerna. Vid kvalitativa intervjuer är 

standardiseringen oftast låg. Det vill säga att frågeformuleringarna anpassas efter den intervjuades 

språkbruk och att följdfrågorna formas utefter tidigare svar. Vid sådana här intervjuer blir 

variationsmöjligheterna stora vilket hjälper forskaren i sin förståelse av forskningsobjektet. Även graden 

av strukturering påverkar hur intervjun utfaller. Hög grad av strukturering av frågor hänvisar till fasta 

svarsalternativ medan ostrukturerade frågor har mer öppna svar (Trost 2010, s.32-40). Då vi vill att våra 
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intervjuade ska berätta och resonera med egna ord anser vi att kvalitativa intervjuer är en passande metod 

för vår undersökning.  

 

6.2.2. Fokusgruppsintervjuer 

Vi har även använt oss av en fokusgrupp för att fått bredare material i vår undersökning. Den här metoden 

används ofta när man vill studera tankar och uppfattningar som kan vara komplexa. I en fokusgrupp har 

medlemmarna möjlighet att ställa frågor till varandra och tillsammans diskutera och utveckla sina 

resonemang (Wibeck 2010, s. 21-22). Vid en fokusgruppsintervju fungerar intervjuaren som en moderator 

som styr samtalet inom ramen för fokusämnet. Moderatorn ansvarar även för att alla får komma till tals. 

Eftersom interaktionen i gruppen är viktig, då den kan ge deltagarna en större insikt om deras egna åsikter 

och drivkrafter, ställs höga krav på moderatorn. Hen ska även skapa en “vi känsla” och ett förtroende både 

för moderatorn samt medlemmarna emellan. Grupprocessen ger även deltagarna möjligheten att bygga 

vidare på varandras idéer som kan leda till förbättring inom området, vilket i sin tur kan gynna deltagarna 

och deras yrkesutövande (Trost 2010, s. 43-45). Utifrån Wibecks och Trost beskrivningar av 

fokusgruppsintervjuer tror vi att det här tillvägagångssättet är ett bra komplement till våra kvalitativa 

intervjuer då diskussioner kan bli djupare med fler deltagare. 

 

6.3. Urval 

Vid kvalitativa studier vill man i det flesta fall ha en så stor variation som möjligt i urvalet och inte ett 

antal likartade (Trost 2010, s. 137). Det har vi haft i åtanke när vi valde metod och intervjuobjekt. Genom 

att använda oss av både en fokusgruppsintervju och två enskilda intervjuer får vi en variation av material 

som både kommit fram i en grupprocess och enskilt. Vi har även valt att intervjua förskollärare från både 

kommunal och privat sektor. Deltagarna i fokusgruppsintervjun arbetar på samma förskola som är i privat 

regi och de föräldrar som har sitt barn på den förskolan har valt bort det kommunala alternativet som 

ligger i en direkt närhet till den privata förskolan. De två andra förskollärarna som vi intervjuat arbetar på 

kommunala förskolor i Stockholm. Enligt Trost bör urvalet vara heterogent inom ramen för 

undersökningen, det ska finnas variation men inte så pass mycket att någon enstaka person blir extrem 

eller avvikande (Ibid, s.137). I vår undersökning ser vi det heterogena i att arbetsplatserna kan se olika ut 

på grund av dess regi samt att förskollärarnas förutsättningar och förskolornas kultur kan variera. Denna 

variation i urvalet har vi gjort för att eventuellt kunna urskilja eller särskilja mönster i deras erfarenheter 

kring populärkultur i förskolan. Anledningen till att vi valt att endast vända oss till förskollärare i vår 

materialinsamling, är att vi i vår utbildning till förskollärare fått ta del av genusforskning samt 

populärkulturens inverkan på förskolebarn. Med den erfarenheten i vårt bagage tror vi att även andra 
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pedagoger med förskollärarutbildning har lättare att relatera till vårt problemområde. Därför har vi endast 

riktat oss till förskollärare när vi sökte efter personer att intervjua. 

I vårt urval av deltagare för intervjuerna har vi använt oss av bekvämlighetsurval vilket innebär att 

forskaren använder sig av de personer som hen råkar finna som uppfyller kraven inom ramen för 

undersökningen (Trost 2010, s. 140). Vi har vänt oss till före detta kollegor och chefer för att hitta personer 

som vill delta i vår undersökning. För att få ihop deltagare till vår fokusgruppsintervju har en 

kontaktperson på den aktuella förskolan sammanfört fyra deltagare. En risk med att låta en kontaktperson 

hjälpa till med urvalet av fokusgruppsdeltagare är att denne kanske försöker vara hjälpsam och medvetet 

styr urvalet genom att få fram personer som är vältaliga eller kunniga (Ibid, s. 140). Då det har varit svårt 

att få ihop deltagare till en fokusgruppsintervju är detta något som vi inte har kunnat påverka i det här 

fallet. Men vi upplever att om kontaktpersonen på något sätt styrt urvalet på detta sett så ser vi det bara 

som en fördel att våra deltagare är kunniga och vältaliga då det var det vi efterfrågade. 

 

6.3.1 Informanterna 

Här presenterar vi de sex informanter som delgett oss vårt empiriska material.  

 

De som deltog i enskilda intervjuer är:  

Karin är 36 år och har arbetat som förskollärare i 10 år. Hennes utbildning ger henne en kompetens att 

arbeta inom förskolan och i skolan upp till årskurs fem. Hon påpekar dock att hon brinner mest för att 

arbeta inom förskolan.  

 

Ami är 56 år och har arbetat inom förskolan sedan 1984, först som barnskötare och sedan 1990 som 

förskollärare. Hon har även under årens lopp arbetat som biträdande förskolechef men arbetar nu som 

förskollärare och platsansvarig. 

 

De som deltog i vår fokusgruppsintervju är: 

Maria är 52 år och har arbetat som förskollärare sedan 1987. Just nu har hon en tjänst som första 

förskollärare som innebär, förutom hennes förskolläraruppdrag, att hon driver den pedagogiska 

utvecklingen på sin förskola. Innan hon blev förskollärare arbetade hon några år i förskolan som outbildad. 

 

Greta är 23 år och hon började sin högskoleutbildning direkt efter gymnasiet och har erfarenhet via sin 

praktik under utbildningen.  Greta har nu arbetat som förskollärare i ett år. 
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Sofia är 23 år och gick även hon sin förskollärarutbildning direkt efter gymnasiet och tog sin examen i 

januari 2015. Hon har arbetat som förskollärare på två förskolor sedan dess. 

 

Anna som är 47 år har arbetat som utbildad barnskötare i tolv år innan hon gick vidare och utbildade sig 

till förskollärare 2012. Anna har arbetat som pedagog i sammanlagt 15 år. 

 

6.4. Genomförande 

Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att göra en intervjuguide som inleddes med lite 

bakgrundsfrågor som syftade till att få deltagarna mer avslappnade och för att vi skulle få en lite tydligare 

bild av deltagarna som förskollärare. Själva frågorna i intervjuguiden delade vi upp efter teman utifrån 

vårt problemområde. Följande teman använde vi oss av: Populärkultur, populärkultur i barnens lek, 

populärkultur och genus samt populärkultur och genusarbetet. Intervjuguiden avslutades med en slutfråga 

som uppmanade deltagaren att reflektera kring själva intervjun och ifall något ville tilläggas.  

 

Vår datainsamlingsprocess startade med att vi ringde till före detta kollegor för att presentera vår 

undersökning och vi frågade ifall någon förskollärare på deras nuvarande arbetsplatser skulle vara 

intresserade av att delta i enskilda intervjuer eller i en fokusgruppsintervju. När vi väl hade ett antal som 

var intresserade kontaktade vi dessa via mail där vi mer utförligt presenterade vår undersökning samt 

informerade om de etiska regler som vi förhåller oss till som forskare. I detta brev fanns också 

samtyckeskravet som vi bad om att få underskrivna inför intervjun. Alla intervjuer genomfördes sedan på 

deltagarnas respektive arbetsplatser och inleddes med att ännu en gång informera om det etiska regler som 

vi följde och att intervjuerna spelades in via ljudupptagning. Vi som forskare turades om att vara 

intervjuare och observatör och upplevde att båda rollerna var lika viktiga och lärorika. Som observatör 

deltog man inte i samtalen utan satt på sidan av och antecknade samt skötte ljudupptagningen. 

Fokusgruppsintervjun pågick i cirka 60 minuter och de två enskilda intervjuer varade i 45 respektive 50 

minuter. 

Som vi beskrivit under rubriken Fokusgruppsintervjuer påpekar Trost att grupprocessen i en gruppintervju 

påverkar deltagarna. Den här effekten fick vi ta del av under vår fokusgruppsintervju. Vi upplevde att 

deltagarna blev inspirerade av varandra och att detta gjorde dem engagerade i ämnet som var i fokus. 

Trost menar dock att det även finns nackdelar med fokusgruppsintervjuer jämfört med enskilda intervjuer. 

Grupptrycket kan göra att normer styr deltagarnas uttalanden vilket resulterar i att materialet som samlas 

in inte blir sanningsenligt. Exempelvis kan en ”stark” person uttala sig om något och resten av deltagarna 

vågar inte säga emot eller så kan deltagarna påverka varandra och samlas kring åsikter som är ”rätt” eller 
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lämpliga för situationen (Trost 2010, s. 46). I vår gruppintervju upplever vi att grupptrycket utföll positivt. 

Det fanns en person som vi upplevde som mer styrande och hon utmanade ibland de andra i gruppen att 

reflektera lite extra så att deras resonemang kom fram ännu mer. Vi tolkade inte situationen som att de 

försökte uttrycka åsikter som var “korrekta”.  

Om vi jämför vår fokusgruppsintervju med de två enskilda intervjuerna ser vi inte någon större skillnad i 

utfallet. Vi upplever att de två enskilda förskollärarna visade ett stort engagemang kring vårt 

undersökningsområde. Även om de uttryckte att det på sina arbetsplatser tidigare inte reflekterar så 

mycket kring populärkulturens inverkan på genusarbetet så blev det ett väldigt reflekterande och 

begrundat samtal mellan intervjuaren och den intervjuade. Då det i fokusgruppsintervjun fanns en person 

som vi upplevde mer ledande undrar vi ifall de andra gruppdeltagarna hade agerat annorlunda i en enskild 

intervju. Hade de utmanat sina tankar lika mycket då? Hade de fått fram sina resonemang lika tydligt? 

Det kan vi förstås inte veta men vi upplever att de intervjuade gynnades av grupprocessen. 

 

6.5. Materialbearbetning 

Tolkningen av materialet började redan när intervjuerna startade. Vår tolkning påverkade även hur 

följdfrågor formulerades. Efter intervjuerna som varade i ungefär 45-60 minuter reflekterade vi 

tillsammans och jämförde våra tolkningar. Vi delade sedan på transkriberingsarbetet då den ena av oss 

transkriberade gruppintervjun och den andra de två enskilda intervjuerna. Det transkriberade materialet 

bestod av ungefär 29 sidor som vi tillsammans sorterade med hjälp av färgkoder i olika teman. Då vi hade 

öppna frågor i intervjuerna och formulerade efterfrågor under samtalens gång gick många svar omlott 

med varandra. Genom att sortera alla utsagor efter teman kunde vi se mönster i materialet. Vi valde sedan 

bort den del av materialet som vi ansåg inte var relevant i vår undersökning utifrån vårt teoretiska 

perspektiv och vårt problemområde. De teman som nu blev tydliga använde vi sedan som underrubriker 

till våra forskningsfrågor i vårt resultatkapitel. 

 

Vår hermeneutiska ansats blev synlig i vår forskningsprocess då vår tolkning som är färgad av vår egen 

förförståelse påverkade bearbetningen av materialet. I vår tolkning av intervjuerna som lett till materialets 

tematisering, i vår koppling mellan utsagor och tidigare forskning och teori, samt i vår redogörelse av 

undersökningen är vår förförståelse en viktig del för utfallet. Vi vill också påpeka att vår teoretiska 

utgångspunkt hela tiden har vänt och vridit på vår förförståelse. Speciellt i vår tematiseringsprocess då vi 

fick välja bort vissa bitar av materialet som inte berördes av vårt teoretiska perspektiv. I och med att vi 

har lärt oss mer om det poststrukturalistiska perspektivet på genus har vi i vår analys fått utmana våra 
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egna tankar och förutfattade meningar. Vår förförståelse har både påverkat och påverkats av den här 

studien vilket har gjort att vårt intresse för vårt problemområde har stegrat. 

 

6.6. Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar om att veta vad man undersöker, att materialet som insamlas är relevant med den 

frågeställning eller det ämne som undersökningen berör. I kvalitativ forskning strävar forskaren efter god 

validitet i hela forskningsprocessen vilket menas att inte bara själva datainsamlingen, utan även 

tolkningen, strävas efter att vara relevant (Patel & Davidson 2011, s. 102-106). I den här undersökningen 

har vårt syfte varit att ta del av förskollärares erfarenheter och förhållningssätt kring populärkulturen och 

genusarbetet i förskolan. Vi har försökt att uppfylla detta syfte genom att intervjua sex förskollärare på 

deras arbetsplatser och menar att vi lyckats. Vår tolkning av materialet har även knutits samman med hjälp 

av relevanta teorier, därmed ser vi validiteten som hög.  

 

Med begreppet reliabilitet är ambitionen att mäta tillförlitligheten för att få fram ett ”sant värde” och 

minska slumpinflytanden av olika slag. Vid kvalitativa studier blir detta svårt då fenomenet som studeras 

kan vara föränderligt. Patel och Davidson menar också att tillförlitligheten är i hög grad relaterad till 

forskarens tolkningsförmåga. Om intervjuer används som insamlingsmetod ställs väldigt höga krav på att 

både intervjuaren och objektet är tränade så att bedömningsfel inte uppstår. Hög reliabilitet förutsätter 

även standardiserade intervjuer (Patel & Davidson 2011, 103-104).  I vår undersökning anser vi att 

reliabiliteten är hög även fast vi har använt oss av ostrukturerade intervjuer samt att vi inte är vana 

forskare. Vi kan med hjälp av vår hermeneutiska ansats använda vår förförståelse till vår fördel. Med vår 

förförståelse menar vi att vi genom våra tidigare erfarenheter som pedagoger i förskolan lättare kan inta 

de intervjuades perspektiv och att vi även med hjälp av våra erfarenheter kan relatera till vårt 

forskningsområde. Vidare menar vi också att vår utbildning, som vi har gemensamt med våra intervjuade, 

kan bidra till att vi delar samma perspektiv på barns intressen och förskolans genusuppdrag. Vi har även 

i våra intervjuer utgått från samma intervjuguide, det vill säga att samma frågor och teman har diskuterats 

i alla intervjuer. Dessutom har vi varit noggranna när vi i analysen kopplat vår empiri med teori och 

tidigare forskning för att undersökningen ska bli trovärdig och för att minska olika slag av 

slumpinflytanden. Utifrån det här perspektivet anser vi att reliabiliteten är hög. 

 

6.7. Etiska aspekter  

Som forskare har vi tagit hänsyn till de etiska reglerna som finns. Patel & Davidson tar upp fyra 

övergripande etiska regler som har utformats av vetenskapsrådet när det kommer till humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011, s. 62-63).  

Dessa tre första punkter har vi uppfyllt genom att informera våra intervjudeltagare via vårt 

informationsbrev som de fick ta del av innan vi träffades för att genomföra intervjun. Detta brev gick vi 

även igenom tillsammans med deltagarna innan intervjuerna startade, då de även fick skriva under på att 

de införstått vad deras medverkan innebar. I brevet presenterade vi vår undersökning, vilket syfte och mål 

vi hade. Här var vi även tydliga med att deras deltagande när som helst, på deras begäran, kunde avbrytas, 

oavsett var i forskningsprocessen vi befann oss. Vi informerade även om att de som deltagare i 

undersökningen skulle ges största möjliga konfidentialitet, att de i vår redovisning av undersökningen 

skulle anonymiseras så pass att de uppgifter som lämnas ut inte kan identifiera deltagarna. Vi har uppfyllt 

detta genom att i vår uppsats använda fingerande namn, samt genom att vi inte namngett deras förskolor 

som de arbetar på.  

Ett dilemma som Trost menar att forskaren behöver förhålla sig till när det gäller fokusgruppsintervjuer 

är av etisk innebörd. Som intervjuare underordnar sig alltid forskaren den tystnadsplikt som de etiska 

reglerna innebär men man kan inte förlita sig på att de övriga medlemmarna i gruppen följer den samma. 

Under samtalets gång kan det vara lätt att säga saker som man senare ångrar. I en enskild intervju är den 

intervjuade medveten om intervjuarens tystnadsplikt och ett förfluget ord har då inte en så stor betydelse 

efteråt (Trost 2010, s. 45). Wibeck menar att det här går att lösa genom att tillföra en punkt som innebär 

tystnadsplikt för alla deltagare, i samtyckeskravet som alla intervjuade skriver under (Wibeck 2010, s. 

139-140). Vilket vi har valt att göra i samtyckeskraven som använts i vår studie. Vi var även väldigt noga 

med att muntligt informera om detta innan intervjun påbörjades. 

 

Det sista kravet som Patel och Davidson hänvisar till är nyttjandekravet som innebär för forskaren att det 

insamlade materialet endast får användas till den aktuella forskningen, vilket vi gjort (Patel & Davidson 

2011, s. 62-63). Även nyttjandekravet har vi informerat deltagarna om via informationsbrevet. 

 

7. Resultat och analys 

Här redovisas vårt resultat av datainsamlingen och vår analys med hjälp av vårt teoretiska perspektiv. 

Resultatet har vi delat upp i teman och underkategorier som framkommit då vi gjort vår analys av 

materialet. Dessa teman använder vi som rubriker i det här kapitlet.  
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7.1. Förskollärarnas erfarenheter av könskodad populärkultur i förskolan 

Det som framkommer i våra intervjuer är att populärkultur finns i förskolan och att den visar sig i barnens 

lek. Det som förskollärarna lyfter fram är att populärkulturen de kan se kommer ifrån olika filmer, spel 

och barnprogram. Förskollärarnas definition av populärkultur stämmer överens med Lidgrens definition 

som vi använder oss av i denna studie. Det vill säga kulturprodukter inom tv, film, musik och litteratur 

samt att det konsumeras av flertalet människor och är lättillgänglig (Lindgren 2009, s. 17, 46). 

Förskollärarna ger exempel som Star Wars, Frost, Bamse, Ninjago, Spiderman, Pippi Långstrump och 

Ninja Turtles. 

I fokusgruppen berättade förskollärarna om hur populärkulturen syns i deras barngrupper. 

Förskollärarna Anna och Greta berättar att: 

 

När de leker handlar det mest om actionhjältar, Star Wars och så, man ser att de leker filmerna som de är 

intresserade av. (Anna, 47 år) 

 

Ja. Nu är det ju mycket Spiderman hos oss. De upptäckte en ny sida så… och de kan uttrycka sig mer nu så 

det är mycket Spiderman och Bamse och det utspelar ju sig i deras lekar, hur de leker med varandra och jaa.. 

(Greta, 23 år) 

 

 

Under den enskilda intervjun med förskolläraren Karin, lyfte hon fram de lekar som hon ser som 

populärkulturella på hennes förskola. 

 

 Det har varit jättemycket Ninjago, Star Wars och Ninja Turtles. Flickorna leker supermycket Frost. (Karin 

36 år) 

 

Även förskolläraren Ami berättar i sin enskilda intervju att hon ser att barnens lekar är inspirerade av 

populärkultur. 

  

Jag tänker på det här, som är så populärt speciellt bland alla flickor att vara Elsa, Frost tänker jag. Och 

Disney överhuvudtaget. (Ami, 56 år) 

 

Populärkulturen finns i förskolan bland barnen, de delarmed sig av sina erfarenheter samt skapar nya kring 

den med hjälp av leken. Dock svarar förskollärarna att de sällan använder sig av barnens intresse för 

populärkultur medvetet i sin pedagogiska verksamhet. 

Med hjälp av vårt poststrukturalistiska genusperspektiv kan vi se att förskollärarna förstärker normen där 

det maskulina görs till den överordnade positionen i relation till det feminina. Förskollärarna lyfter i första 
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hand fram pojkarnas lekar som utgår ifrån den maskulinitetsnorm som superhjältar och andra manliga 

karaktärer förmedlas igenom. Överlag nämnde förskollärarna framförallt pojkarnas lekar, i vissa fall lyfte 

förskollärare bara flickornas lekar när vi frågade specifikt om dessa. Förskollärarna delar då in barnen i 

två könskategorier där föreställningarna om flickornas lekar verkar vara som en avvikelse och därmed 

görs normen till att handla om pojkarnas lek.  

 

Vi kan också uttolka hur förskolelärarna genom språket särskiljer ut flickornas populärkultur genom att 

könskoda flickornas lek. Det här är tydligt när Karin säger:  

 

Det har varit jättemycket Ninjago, Star Wars och Ninja Turtles.. Flickorna leker supermycket Frost.. (Karin, 

36 år) 

 

Genom att pojkarnas lek inte könskodas förmedlar förskollärarna en genushierarki underförstått. Eidevald 

hänvisar i sin studie till Yvonne Hirdmans genussystem där den manliga normen, som är kopplat till den 

manliga kroppen, synliggörs genom språket och den rådande kulturen. Han menar att den här normen 

fortfarande finns i förskolans värld (Eidevald 2011, s. 44-45). Vi ser att förskolan förhåller sig till barn 

enligt två könskategorier, det finns flickor och det finns pojkar. De förskollärare som deltog i vår 

undersökning utför denna kategorisering och ser skillnader i vilka populärkulturella intressen barnen har 

genom vilka lekar de leker. 

 

7.2. Förskollärarnas värderingar av barnens populärkultur 

Förskollärarna förmedlar en problematik kring barnens användande av populärkultur då man anser att 

dess innehåll oftast inte tillhör det som förskolan ska eller vill förmedla. Man ser den som mindre värd 

och den benämns i vissa fall i intervjuerna som skräp- eller fulkultur. De möjligheter som de ser är att 

populärkulturen kan användas som redskap för lärande, att man kan utgå från barnens intressen för att nå 

läroplanens mål. Framför allt uttrycker förskollärarna att de inte vill förmedla den könstereotypa 

populärkulturen samt att den är våldsam.  

Maria, förskollärare tar upp det under samtalet i fokusgruppsdiskussionen: 

 

Vi förstår att ett lustfyllt lärande bygger på barnens intressen, vi pratar om det men jag tror att vi kanske blir 

lite dåliga på att använda det för man blir sådära, -åh nej nu håller de på med Spiderman! och det blir 

bara…(suck). Man tycker att det blir ett problem.  (Maria, 52 år) 

 

Maria berättar vidare att hon upplever det som att hon måste leverera någonting bra och säger att: 
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 Det känns såhär lite som att det är fulare kultur för det är fullt av strukturer. (Maria, 52 år)  

 

 

Baserat på majoriteten av förskollärarnas utsagor ser vi att det framkommer två underkategorier i deras 

resonemang kring den genuskodade populärkultur de ser på förskolan, som berör vårt problemområde. 

Det bildar två underrubriker; Populärkultur ses som våldsam samt Populärkultur förmedlar stereotypa 

könsroller. 

 

7. 2. 1. Populärkultur ses som våldsam 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna uppfattar populärkultur som våldsam. Då barnen leker 

populärkulturella lekar säger de att mycket kretsar kring våld, att slåss och kriga. Förskollärarna uttrycker 

i intervjuerna att våld är problematiskt för dem. Detta tolkar vi då förskollärarna uttrycker att de måste gå 

in och påverka dessa lekar. Detta kan vi känna igen utifrån vår egen erfarenhet av att arbeta som 

pedagoger. Självklart ska barnen få leka spännande lekar på liv och död, men hur ska vi vuxna förhålla 

oss till lekar som blir våldsamma och påverka deltagarna i leken negativt? Vi kan även se att det 

förhållningssätt som förskollärarna ger uttryck för speglar vuxnas värderingar kring våld och död. Utifrån 

Rönnbergs ”barnistiska” perspektiv kan vi se att förskollärarnas värderingar skapar en blockering för dem 

men om vi vuxna skulle försöka se dessa lekar ur barnens perspektiv kanske vårt förhållningssätt skulle 

förändras. Rönnberg framhäver att våldsamma uttryck i leken är symboliska och att barnen ser dessa lekar 

som redskap för att behärska konflikter och frustrationer. Då barnet “pangar” en vän i deras lek handlar 

det inte om att hen vill döda sin vän utan det blir bara ett uttryck för en känsla. De vuxna tolkar dessa 

lekar som verkligt våld medan barnen förstår att det är på låtsas. Vidare menar Rönnberg att vuxna ser 

dessa våldslekar som våldsbeteenden som kommer från barnens populärkultur. De anser det som att 

populärkulturen planterar problem hos barnen, medan det är verkligheten, så som neurologiska störningar 

och brist på närhet som skapar det våldsamma beteendet. Barnens våldslekar är bara på låtsas och ett 

redskap för dem att bearbeta deras erfarenheter, känslor och konflikter (Rönnberg 1997). 

Vuxenperspektivet framkommer tydligt i förskollärarnas utsagor.  

Ami tar upp jaga lekar och menar att dessa lekar ofta får konsekvenser och att leken kan påverka och 

skrämma andra. Detta upplever hon som ett problem för det är inte accepterat att skrämmas, då måste de 

vuxna reagera och försöka reglera leken så ingen far illa.  

 

Det är oftast några som jagar några och det blir tillslut, ”nej nu vill inte vi längre” (flickig röst). Då får man 

vara med och styra upp och försöka få igång nån bra lek utav det istället. (Ami, 56 år) 
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Sofia som var en av deltagarna i fokusgruppsintervjun förmedlar en liknande problematik. Hon tar upp 

att leken leder till att barnen börjar slåss och att de då måste kliva in i leken och stoppa den. Det uppstår 

konflikter, slag och att barnen skrämmer varandra.  

 

Nja, för oss som har fyra fem.. De börjar fylla fem nu våra.  Där ser vi det väldigt mycket i leken, vi har fått 

gå in och stoppa ibland för det blir väldigt mycket att de ska slåss. (Sofia, 23 år) 

 

Maria fortsätter på samma tema:  

 

Det är Star Wars. Också Batman och mycket prat om han Jokern, som ska skrämma och sådär. Det är väldigt 

mycket slåss. (Maria, 52 år) 

 

Diskussionen övergår till hur man har diskuterat vilket förhållningssätt de ska ha kring dessa lekar i 

arbetslagen. 

 

Alltså vi har pratat om det eftersom vi har haft problem med det här att de associerar till det iallafall och då 

har vi, vi brukar gå in i leken och fråga - vad är det ni leker? och då ska de alltid va den dumma. Men varför 

är de dumma? –Måste ni alltid vara de dumma? och lite liksom… försöker… och då kommer dom in i en 

diskussion också om att den kanske inte måste slåss eller den kanske inte måste göra så. Den kan göra så 

istället. Så det brukar vi prata om. (Sofia, 23 år) 

 

Då förskollärarna i intervjuerna lyfte pojkarnas lekar som våldsamma frågade vi ifall flickornas lekar 

kunde gå över styr. Vi upplevde då att förskollärarna bemötte dessa konflikter på olika sätt utifrån normer 

om kön. 

 

Nej den funkar faktiskt ganska bra oftast. Ja det kan väl va om det blir nåt bråk om nån klänning. Jag vill också 

vara Elsa! Och Elsa klänningen. Så kan det ju faktiskt va. Det kan det ju. Eller jag vill också ha den där kronan. 

Då får vi väl ställa ett timglas så att det blir okej så byter dom efter 20 minuter… typ. (Ami, 56 år) 

 

Maria, som var en av deltagarna i fokusgruppsintervjun tar upp att det uppstår konflikter i mamma, pappa, 

barnleken. 

 

Så visst kan de bli i farten och våra som nu leker mamma pappa barn. Vi kan ha väldigt fartiga mammor och 

de bråkar om bebisar, haha, så det kan gå ganska våldsamt till... Men det är ju mer för att man inte kan det här 

med turtagning och kompromissa och dela med sig för alla vill ha samma docka och så där. (Maria, 52 år) 
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Det framkom i intervjuerna att förskollärarna hade olika förhållningssätt mot de konflikter som uppstod i 

lekarna. Vi upplever det som att pojkarnas konflikter bemöts av förskollärarna med ett stopp och att de 

vill diskutera känslor och etiska ställningstaganden tillsammans med dem. Till skillnad mot hur de 

förmedlar bemötandet av flickornas konflikter, då de ges mer praktiska lösningar, som att de behöver lära 

sig turtagning och att kompromissa.   

 

Med hjälp av vårt genusperspektiv framkommer det att förskollärarna bemöter konflikterna olika utifrån 

den könskategori som barnen tilldelats. Då förskollärarna kategoriserar barnen efter kön i dessa 

sammanhang generaliserar de deras behov och utveckling utifrån två bipolära könskategorier på barn. Vi 

anser att förskollärarna förmedlar att femininet förväntas av enbart flickorna och maskulinitet av pojkarna. 

Deras förväntningar och deras förhållningssätt skapar en diskurs kring hur flickor och pojkar bör föra sig. 

Förskollärarnas förhållningssätt till de populärkulturella lekarna och deras förväntningar skapar här ett 

begränsat handlingsutrymme för barnen utifrån diskursen om femininitet och maskulinitet. När 

förskollärarna förklarar hur de bemöter flickornas konflikter tolkar vi det som att flickorna behöver lära 

sig turtagning. Flickorna måste lära sig att dela med sig och se till andras behov, vilket kopplas till ett 

görande av femininet. För pojkarna skapas det däremot utrymme för diskussioner och bekräftande och 

bearbetning av känslor. Det vi ser då är att pojkarnas konflikter prioriteras och ges mycket mer utrymme 

och anses vara av större vikt. Davies menar att barn lär sig dessa diskurser och vad de innebär och 

positionerar sig därefter enligt föreställningar om vad som är ett korrekt sätt att vara pojke eller flicka på. 

Hon menar att detta sedan ligger som grund för hur barn uppfattar sig själva samt hur världen uppfattar 

dem (Davies 2003, s. 26-27). Denna diskurs som förmedlar en tudelningen utifrån kön, blir också tydlig 

genom att förskollärarna (som oftast är kvinnliga) tillrättavisar pojkarnas våldsamma lekar. Då visar de 

pojkarna att de tar avstånd från dem och de blir indirekt bekräftade som annorlunda från det kvinnliga, att 

de då är män (Rönnberg 1997, s. 33). Femininitet och maskulinitet presenteras som varandras motpoler.  

 

7. 2. 2. Populärkulturen förmedlar stereotypa könsroller 

Ur ett genusperspektiv kan vi se att de flesta populärkulturella lekarna som förskollärarna talar om enligt 

vår tolkning innefattar könsstereotyper, så som Star Wars, Batman, Ninjago, Ninja Turtles, Jokern samt 

Elsa från frost. Vi kan se att de populärkulturella figurerna som representerar det maskulina speglas, enligt 

förskollärarna, i barnens lekar. Dessa lekar följer då den maskulina normen där pojkarnas lekar är 

fartfyllda, aktiva och äventyrliga. Det feminina skjuts då åt sidan och dessa lekar tar inte samma plats i 

intervjuerna. Våra egna erfarenheter av denna könskodning och populärkulturens förmedlande av normer 

kring femininitet och maskulinitet är det som ligger som grund för vår undersökning.   
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Förskollärarna uttrycker i intervjuerna att populärkulturen är stereotyp och att den förmedlar en tydlig 

könskodning i lekar och material. De upplever att de stereotyper som finns i populärkulturen tar en stor 

plats i förskolan, där det maskulina representeras av det starka, arga, snabba och kraftfulla. Det feminina 

representeras av det fina, glittriga, pyssliga, och kvinnliga karaktärer som ler. Förskollärarna uttrycker 

att detta är värden som de inte vill förmedla i förskolan.  

Maria pratar om att populärkulturen kan förmedla stereotypa könsroller.  

 

Som när man då hör ett barn som säger att det är bara killar som är starka och tjejer är så fega och rädda och 

mesiga då tycker man ju att.. om det är det som den här populärkulturen förmedlar och speglar så tycker man 

inte att det är så bra, såklart! (Maria, 52 år) 

 

När vi i fokusgruppsintervjuerna pratade om lego ser Maria även här att figurerna speglar en stereotyphet. 

Hon menar att de manliga soldat-legofigurerna alltid ser arga ut och att de kvinnliga alltid ler.    

Rönnberg menar att dessa stereotypa könsroller är viktiga för barn och att de är en förutsättning för att på 

sikt kunna ifrågasätta dessa. Att det är svårt för barn att nyansera och ifrågasätta det som tidigare inte varit 

självklart och tydligt (Rönnberg 1997, 2001). Anna Sparrman menar istället att upprepningen av dessa 

könsroller ger dem genomslagskraft. Dock så ser hon ändå att dessa inte är permanenta och att de går att 

förändra genom att ifrågasätta dem och att inse att de inte tolkas på samma sätt av alla (Sparrman 2006, 

s.160).  

 

Även i den enskilda intervjun med Karin syns det att hon ser populärkulturen som stereotypisk och 

könskodad. Hon berättar vad hon anser att populärkulturen förmedlar till flickorna:  

 

Flickornas populärkultur handlar ju mycket om att vara fina, de glittrar och de är helt fantastiskt vackra. Och 

det är ju det som är grejen att det handlar om mycket yta och det är där vi åter igen hamnar, säger hon och 

menar att flickor konstant blir objektifierade utifrån ytan via populärkulturen. (Karin, 36 år) 

 

Dessa diskurser som populärkulturen förmedlar kring maskulinitet och femininitet påverkar barnens 

maktpositionering. Anna berättar i intervjun att flickorna inte hänger med och de blir därför exkluderade 

ur pojkarnas actionlek. 

 

 Eh.. Ibland är tjejerna och så med när de ser att det är spännande o intressant men det är oftast alltid att 

tjejen dras till den där klassiska Pippi och…. men pojkarna de är actionkaraktärer. Till exempel, de springer 

och jagar varandra men tjejerna hänger inte med. (Anna, 47 år) 
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Då vi tittar närmare på Annas erfarenhet som hon delar med sig av, kan vi se att det bland barnen skapas 

en genusdiskurs då flickorna inte kan följa pojkarnas actionlek och därför exkluderas ur den. Forskare 

menar att barnens intresse för populärkulturella fenomen kan skapa både gemenskap och hierarkier i 

barngruppen. Barnens kunskaper används som förhandlingsmedel för att kunna delta i leken samt för att 

kunna exkludera andra ur den (Hellman 2010, Sparrman 2006). Utifrån dessa forskares teori och Annas 

utsaga kan vi se att flickorna genom gränsöverskridning försöker ta sig an en annan positionering, vilket 

misslyckas. Vi tolkar det som att den genusdiskurs som populärkulturen förmedlar är för stark och att de 

istället reproducerar sin position som de “icke-deltagande”, underordnade och exkluderade. De 

exkluderas från att inta en subjektsposition i relation till de starka normerna kring maskulinitets och 

femininitet.  

 

7.3. Från det könskompensatoriska till det normkritiska perspektivet på genus 

Hur bemöter förskollärarna dessa könsnormer som populärkultur för med sig till förskolan? 

Förskollärarnas utsagor förmedlar ett arbetssätt kring genus i förskolan som vi förknippar med det 

könskompensatoriska genusarbetet som Dolk menar har varit dominerande i svensk förskola (Dolk 2011, 

s. 48). Förskollärarna berättar om att de med pojkarna vill diskutera, som ofta förknippas med femininitet, 

med pojkarna kring våldet och det ondskefulla i deras populärkulturella lekar. Flickor som ger uttryck för 

feminina egenskaper vill förskollärarna avleda mot något högre rankat. När flickor söker bekräftelse för 

deras fina kläder berättar förskollärare i undersökningen om att de bemöter flickor med att påpeka hur 

praktiskt plagget är.  I den könskompensatoriska genuspedagogiken ser man skillnader mellan könen och 

anser att pojkar och flickor besitter olika egenskaper. Flickor behöver hjälp med att utveckla manliga 

egenskaper så som styrka, mod och tuffhet medan pojkarna ska träna omvårdnad och kommunikation 

samt ges fler möjligheter till att visa och hantera känslor (Olofsson 2010, s.77-78). Vi kan i vårt material 

se att förskollärarna talar positivt om populärkultur som går att sammankoppla med det 

könskompensatoriska arbetssättet.  

I fokusgruppsintervjun delar pedagogerna med sig av vad som de anser vara populärkultur som speglar 

”rätt” värderingar. Här ett utdrag kring en konversation de hade.  

 

- Det är därför Pippi är så bra tycker jag, menar Sofia. 

- Ja! utropar Maria. 

- Aa! Alla håller med. 

- Faktiskt, för där är det verkligen tvärtom liksom, säger Sofia. 

- Och Bamse där man måste vara snäll för att vara stark och så där så man vill ju gärna bejaka de här starka 

tuffa, busiga tjejerna och dom mjuka försiktiga rädda pojkarna att det ska finnas alla satt det är det är klart att 

man tycker det.  
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- Eller hur! konstaterar Maria. 

 

 Förskollärarna berättar även att de medvetet byter ut kön på de olika karaktärerna i sånger och sagor för 

att utvidga det som anses som manligt och kvinnligt.  

Maria berättar: 

 

 Så att jag brukar välja att byta ut, jag kan också byta ut när jag läser sagor att de blir liksom… Som när jag 

läser Guldlock, flanosagan så är det pappan som lagar gröten och mamman fixar stolen som går sönder och 

lite sådana saker. Det är ju små enkla knep. (Maria, 52 år) 

 

Förskollärarna uttrycker att det finns vissa stereotypa egenskaper som förmedlas via populärkulturen som 

är extra laddade, exempelvis att vara fin, som de har svårigheter att bemöta.  

Karin berättar:  

 

Det är liksom lättare att prata om döden till exempel. Vilket oftare sker i pojkig film till exempel än vad de gör 

i de här sockersöta flickböckerna. Det är lättare att prata om vapen och döden än att prata om… fin. Därför att 

fin e också ett begrepp som vi hela tiden försöker få bort. Vi ska inte… man vill inte, benämna någon som fin 

för att man vill att dom ska ha en karaktärsegenskap som är bättre än att vara söt och fin. (Karin, 36 år) 

 

Förskollärarna uttrycker att det är lättare att bemöta pojkarnas populärkultur för det är lättare att diskutera 

vapen och död än vad det är att bemöta uttrycket “fin”. Med hjälp av vårt genusperspektiv kan vi se ännu 

en gång hur det finns en genushierarki mellan maskulinitet och femininet. Det maskulina utgör normen 

och finheten som tillskrivs det feminina värderas lägre. Genushierarkin och maktordningen kopplat till 

normerna kring maskulinitet och femininitet förstärks genom att förskollärarna bemöter den maskulint 

kodade populärkulturen och förskjuter det feminint kodade populärkulturen. 

 

Förskollärarna uttrycker dock att de kan använda populärkulturella figurer och förändra dem. Maria 

berättar att Spiderman kan få andra värderingar:  

 

Att vända det då till någonting som vi då tycker är viktigt å… Att som Spiderman kan få andra värderingar 

kanske eller så…  (Maria, 52 år) 

 

I Amis intervju förmedlar även hon tankar kring att man kan utmana de stereotypa figurerna. 
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Man kan ju också göra om det. Även de här stereotypa typerna. Att man kan.. Men Batman kanske kan ha en 

rosa mantel. Jamen alltså man kan vända på det, utmana det på ett helt annat sätt. Det skulle man kunna göra 

för att få med lite annat tänk. (Ami, 56 år) 

 

Här reflekterar de intervjuade kring att man kan med hjälp av en populärkulturell stereotypisk karaktär 

ifrågasätta normer samt diskutera dessa normer med barnen. Genom att använda sig av Batman, en typisk 

maskulin figur, och klä honom i en färg som associeras med det feminina, utmanar Ami barnens tänkande 

och den norm som populärkulturen förmedlar. Dolk förespråkar det normkritiska genusarbetet på 

förskolan och menar att man då ska uppmärksamma normer och utmana dem för att skapa fler möjligheter 

att uttrycka och positionera sig. Inom den normkritiska genuspedagogiken ser man att det finns fler 

faktorer än bara kön som påverkar maktförhandlingarna mellan barnen, och barn och vuxna (Dolk i Lenz 

Taguchi 2011, s. 48-60).  

Vi kan se att det könskompensatoriska tänkandet representeras av att man utgår ifrån två könskategorier 

som har olika egenskaper och förskollärarna vill berika dessa genom att ge flickor och pojkar varandras 

egenskaper. Detta gör de genom att lyfta fram egenskaper som normalt tillskrivs det motsatta könet. Vi 

tolkar det som att förskollärarna vill problematisera och påverka maktordningen men omedvetet förstärker 

de tudelningen mellan könen. När vi tyder förskollärarnas utsagor som närmar sig det normkritiska 

området använder de sig av ord som att utmana, samt att de vill ifrågasätta normer kring femininitet och 

maskulinitet tillsammans med barnen. Istället för att fokusera på de olika könskodade egenskaper som 

finns representerade i populärkulturen väljer man aktivt att istället rikta blicken mot de normer som den 

förmedlar kring maskulinitet och femininitet.  

 

8. Diskussion och slutsatser 

Vårt syfte med den här studien var att ta del av sex förskollärares erfarenheter av den genuskodade 

populärkulturen i förskolan samt ta reda på hur de ser på mötet mellan populärkulturen som förmedlar 

stereotypa könsroller och förskolans genusuppdrag. Här kommer vi att sammanfatta våra slutsatser av 

undersökningen, diskutera dem vidare med hjälp av tidigare forskning och sammanföra dem med våra 

reflektioner kring analysen.  

 

8.1. Förskollärarnas erfarenheter av populärkultur i förskolan 

Förskollärarnas erfarenheter är att populärkultur existerar på förskolan i barnens lek och i deras samtal. 

Populärkulturen som barnen omges av är en stor del av deras livsvärld och deras lekar i förskolan är ofta 

inspirerade av filmer, spel och serier som är riktade till barn. Rönnberg menar att barn fascineras av 
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populärkulturens filmer och karaktärer då de berör ämnen och känslor som finns i barnens vardag. Barnen 

kan genom dessa karaktärer i lekarna bearbeta känslor och upplevelser samt att de fascineras av dess magi. 

Rönnberg ser att i och med deras position som små och svaga är de i behov av trolleri och 

förändringspotentialen i hjältinnornas glittrande utstyrsel samt hjältarnas mäktiga vapen (Rönnberg 2001, 

s. 9-12).  

Det framkommer att populärkulturen hamnar i konflikt med läroplanens jämställdhetsuppdrag. När 

förskollärarna resonerar kring begreppen populärkultur och genus kan vi se att dessa begrepp är 

svårtolkade. Bara att tolka begreppen var för sig visade sig vara komplicerat och att sedan slå ihop 

populärkulturen med genus blev överväldigande. Då det framkommer att man inte arbetar så aktivt med 

populärkulturen eller diskuterar den på de förskolor som vi har varit i kontakt med har förskollärarna inte 

uppmärksammat den eller reflekterat kring den. Vi hoppas på att vår studie kommer att bidra till att 

populärkulturen får ta plats i verksamheten och att pedagoger som arbetar inom förskolan kommer att 

uppmärksamma den.  

 

8.2. Värderingar av populärkulturen 

Det som även framkom i vår undersökning och som vi har valt att lyfta fram är de värderingar av 

populärkulturen som förskollärarna uttryckte. Detta gör vi för att vi finner detta som intressant då det är 

en stor del av hur vi vill och kan arbeta med populärkulturen i förskolan. Vi anser att dessa vuxna 

värderingar är sammankopplade med vårt genusperspektiv då det som anses vara problematiskt många 

gånger är kopplat till normer om maskulinitet och femininitet.  

Vi har tidigare redogjort för forskares olika tankar kring användandet av populärkulturen och vilka vinster 

den kan tillföra barnens lärande. Läroplanen säger att vi ska ge barnen ett lustfyllt lärande utifrån deras 

intressen vilket förskollärarna i undersökningen är medvetna om. De försöker hitta sätt att “rätta” 

populärkulturen så att den blir något som representerar det som de anser är korrekta värderingar. Sparrman 

anser att det här uppkommer en moralisk generationskonflikt på grund av de vuxnas tolkning av de 

populärkulturella fenomenen endast ur deras egna vuxenperspektiv. Vidare menar Sparrman att de vuxna 

inte heller försöker förstå vad barnen använder de populärkulturella produkterna till (Sparrman 2006, s. 

24). Hon skriver att många populärkulturella fenomen och produkter som periodvis är populära bland barn 

har skapat en moralisk panik bland föräldrar och pedagoger. Hon menar att denna panik oftast uppstår när 

något uppfattas som ett hot mot de rådande värderingar som finns i samhället. Den moraliska striden leds 

ofta av rättstänkare som dessutom får genomslag med hjälp av olika medier. På så vis är medier med och 

skapar panik genom att lyfta och belysa det som anses vara avvikande. Sparrman menar också att en 

moralisk panik kan vara genomtänkt och taktisk. Att den av vissa grupper i samhället syftar till att tala om 

vad som avses vara rätt eller fel, att det ligger intressegrupper bakom en moralisk panik (Ibid, s. 30). Vi 
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resonerar med hjälp av Sparrman att de intervjuade kan vara påverkade av den moraliska panik som finns 

i samhället kring populärkultur och de stereotypa karaktärer som den inrymmer.  

 

I vår analys framkommer det ett tydligt vuxenperspektiv på barnens populärkultur där förskollärarna 

blockeras av sina egna förutfattade meningar och värderingar av det som barnen är så förtjusta av. Något 

som vi har tagit del av i vår utbildning är vikten av att inta barnens perspektiv och att ta oss tiden att lyssna 

på dem. Populärkulturen anser vi är ett perfekt redskap till att kunna vidga våra egna föreställningar kring 

hur barnen tänker och upplever världen. Istället ser vi i vår undersökning att de vuxna är färgade av sina 

värderingar och att de försöker leda barnen mot en mognad, en vuxenhet, och att de vill forma barnens 

kultur till något som främjar och påskyndar denna process. Rönnberg menar att vuxna oftast är fokuserade 

på framtiden, att barnen så fort som möjligt lämnar barndomen, medan barnen lever i sin livsvärld här och 

nu med sina kamrater utan fokus på framtiden. De vuxnas kulturvärdering representeras av en vilja att 

främja barnens utveckling för att uppnå en vuxenstatus (Rönnberg 2001, s. 9)  

 

Det framkommer i vår studie att populärkulturen förmedlar stereotypa könsroller, där det maskulina 

representeras som våldsamt och det feminina som ytlig skönhet. Många forskare som vi tagit upp i vår 

studie förmedlar klart och tydligt vikten av att vi bör inta ett barnperspektiv och försöka se förbi våra egna 

värderingar kring våld och sexism.  I läroplanen för förskolan står det att alla som arbetar inom förskolan 

ska grundlägga och förankra demokratiska värden, jämställdhet mellan könen och motverka stereotypa 

könsroller. Läroplanen tar upp att vi vuxna formar barnens uppfattningar om vad som är flickigt och 

pojkigt genom krav och förväntningar utifrån kön. Inget barn ska utsättas för diskriminering utifrån kön, 

sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning (Skolverket 

2010, s. 4-5). 

Rönnberg liksom Skolverket menar att vuxna påverkar barnen när de gör sitt kön. Ofta leker barnen 

populärkulturella lekar på förskolan men lika ofta anser pedagoger att de behöver gå in och ”styra upp” 

leken för att de anser att den blir för våldsam. Speciellt brukar pojkar bli uppmanade att leka något annat. 

Pojkar drar då slutsatsen att superhjältarna och deras medialekar är manliga och att kvinnorna (mammor 

och de kvinnliga pedagogerna som är i majoritet) tar avstånd från dem. När kvinnorna tillrättavisar och 

säger: ”-Inga såna lekar här!” blir pojkarna indirekt bekräftade. Då bekräftas deras funderingar kring att 

de är annorlunda de kvinnliga och att de är ”riktiga män” (Rönnberg 1997, s. 33).  

 

Läroplanen påvisar att vi ska arbeta utifrån barnens intressen och det är förskollärarna i vår studie väl 

medvetna om. Men hur ska de hantera våld i barngrupper där de ska se varje individ och motverka 

kränkningar?  



36 

 

Hur kan de som förskollärare se när dessa lekar övergår till något som skrämmer och kränker istället för 

att de används som redskap i barnens bearbetning av världen? Kan de se när leken kliver ifrån fantasi till 

verklighet? Förskollärarna i vår studie förmedlar att de försöker stoppa och undvika att leken blir 

destruktiv.  

 

 Förskollärarna förmedlar också en tydlig problematik kring skönheten som populärkulturen projicerar. 

Den populärkultur som är riktad till flickor anser förskollärarna fokuserar på normer kring skönhet och 

omvårdnad som flickorna strävar efter att leva upp till.  Flickor ses ofta som objekt utifrån skönhet och 

genom att man som pedagog bekräftar flickors kläder och utseende stärker detta normen kring att flickor 

ska vara vackra och behagliga i samhällets ögon. Olofsson menar att man istället ska uppmärksamma om 

kläderna är mjuka eller annat. Att prata runt flickornas behov av att bli bekräftade för att de ska se sig 

själva som mer än bara fina (Olofsson 2007, s. 89-90).  Vilket flera av de intervjuade berättar att de gör. 

Då alla förskollärare som deltagit är kvinnor kan vi tolka det som att de alla strävar efter att förmedla att 

det feminina är så mycket mer än skönhet och yta. Detta genom att de helst inte vill använda ordet fin 

eller lyfta upp och bekräfta flickornas behov av att betraktas som vackra utan hellre påpekar att de också 

besitter de egenskaper som rankas högre. Det maskulina som förknippas med fart och styrka vill de se och 

stärka hos flickorna. Ur vårt poststrukturalistiska genusperspektiv kan vi tolka detta som en följd av att 

kvinnor ofta har upplevt sig som en underkategori i könshierarkin och vi antar att förskollärarna inte vill 

att flickorna i deras barngrupper ska behöva uppleva samma sak. Men frågan är om vi kvinnor som arbetar 

i förskolan stärker flickornas identiteter genom att inte uppmärksamma deras bearbetning av 

populärkulturen och samhället i stort? Ett annat sätt skulle kunna vara att uppmärksamma allt som tillhör 

det feminina och bekräfta deras behov för att skapa trygga, starka kvinnor som trotsar 

könsmaktsordningen.  

 

8.2. Populärkulturen möter genusarbetet i förskolan 

Förskollärarna i vår undersökning reflekterar kring det som de ser att populärkulturen förmedlar. De 

resonerar kring populärkulturens plats i förskolan när den uttrycker att det bara är killar som är starka, 

snabba och modiga och att det bara är flickor som är glittriga och fina. Detta ifrågasätter förskollärarna 

och de vill inte att dessa värderingar ska finnas på förskolan. Det vi ser är att när förskollärarna redogör 

för handlingar och förhållningssätt i praktiken förmedlar de ett genuskompensatoriskt arbetssätt. Då 

handlar det om att byta ut, kompensera och tillföra nya egenskaper (Olofsson 2007, s. 77-78). 

Förskollärarna tar upp begreppet ”fin” som något som de vill ta bort och förespråkar istället “manliga” 

egenskaper. Populärkultur riktad till pojkar ser de som lättare att bemöta då de kan prata om innehållet, 

dilemman i “deras” populärkultur. Ur vårt genusperspektiv ser vi i vår analys att förskollärarna 
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kategoriserar barnen i två bipolära könstillhörigheter utifrån deras biologiska kön och reproducerar 

därmed de diskurser och normer kring maskulinitet och femininitet som verkar hierarkiskt. Hela samhället 

är uppbyggt utifrån denna kategorisering och det är även populärkulturen. Vi ser att barnen bemöts olika 

utifrån de tudelade könskategorierna med olika förväntningar och olika tillrättavisningar som de 

positionerar sig gentemot i sitt identitetsgörande. I förskollärarnas utsagor framkommer en tydlig 

maskulinitetsnorm där pojkarnas lekar inte könkodas, medan flickornas lek benämns som ett särskiljande 

vilket vi ser som ett upprättande av genushierarkier där flickorna ses som en avvikelse från normen. 

Förskollärarna uttrycker reflektionsmässigt ett normkritiskt tänkande där de använder ord som att utmana 

normer för att kunna vidga begreppen manligt och kvinnligt, men vid en analys av undersökningens 

resultat, ser vi att förskollärarna inte praktiskt använder detta poststrukturalistiska perspektiv på genus. 

Förskollärarnas utsagor om deras erfarenheter av populärkulturen i förskolan, speglar ett genusarbete som 

är könskompensatoriskt samtidigt ser vi att ett normkritiskt genusarbete har börjat gro men det har ännu 

ej fått fäste.  

 

Vi ser i vårt resultat att det framkommer en tydlig problematik kring populärkulturen på förskolan då 

förskollärarna har en medvetenhet kring de stereotypa könsroller den förmedlar och de ser att 

populärkulturen ställs i motpol till förskolans genusuppdrag. Men vilka förutsättningar har förskollärare 

att motverka stereotypa könsroller som finns i samhället, i medier, i klädes- och leksaksaffärer samt i 

mötet med andra människor? Om hela samhället ständigt förmedlar en tudelning och en hierarki som 

grundas i två könskategorier som stärker normer kring femininitet och maskulinitet, är det pedagogernas 

roll att ändra på hur barnen ser på dessa normer när de samtidigt förstärks av världen vi lever i? Vi har 

tagit upp olika forskares perspektiv på den här problematiken. Stereotyperna finns, menar Sparrman och 

med hjälp av att man ifrågasätter dessa stereotyper kan ett förändringsarbete påbörjas (Sparrman 2006, s. 

160). Även om dessa stereotyper finns representerade i populärkulturen har de inte lika stor inverkan på 

barnens könsskapande som den verkliga världen har (Rönnberg 1997. S, 141-142). Dock menar Eidevald 

att det just nu i medier sker en förändring kring hur kvinnor framställs. Flera starka kvinnliga karaktärer 

kommer fram och i och med detta kan normerna kring femininitet och maskulinitet förändras på sikt 

(Eidevald 2011, s. 71-72). Vi hoppas att vårt poststrukturalistiska perspektiv på genus kan vara ett sätt för 

pedagoger på förskolan att närma sig ett normkritiskt genusarbete där normer kring maskulinitet och 

femininitet i populärkulturen kan bemötas utan att reproducera barn som tillhörande två bipolära 

könskategorier. 

Med hjälp av vår fördjupning i den poststrukturalistiska teoribildningen och vår analys utifrån denna har 

vi fått en djupare förståelse kring vad det normkritiska genusarbetet innebär. 
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9. Framtida forskning 

Det har kommit upp intressanta aspekter  under vår studies gång som vi anser är värt att forska vidare 

kring. Vi vill uppmärksamma vårt problemområde för att vi som förskollärare ska kunna utföra vårt 

mäktiga genusuppdrag därför anser vi att det behövs ytterligare forskning kring detta. 

Något som vi insett är att resultatet av vår studie kanske hade fått ett annat utfall om vi medvetet valt ut 

intervjudeltagare av manligt kön. Då vi ur vårt teoretiska perspektiv inser hur vi formas av vår omgivning 

och utifrån de positioneringar som vår miljö skapar kanske manliga förskollärare har en annan syn på den 

feminina skönheten eller den maskulina styrkan?  

Vi har även insett att begreppen populärkultur och finkultur presenteras som motsatser. Det kan vara 

intressant för vidare forskning att undersöka de olika ekonomiska faktorernas påverkan på vilken kultur 

barnen har tillgång till. Finns det skillnader utifrån ett socioekonomiskt och sociokulturellt perspektiv 

samt värderas populärkulturen olika utifrån dessa perspektiv? Det anser vi skulle vara intressant att forska 

vidare om. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund och uppvärmningsfrågor: 

·         Hur gammal är du? 

·         Hur länge har du arbetat som pedagog? 

·         Har du arbetat på någon annan förskola innan? 

·         Vad har du för utbildning? När tog du examen? 

Tema 1: Populärkultur. 

Hur upplever pedagogerna att de kan använda sig av barnens populärkultur i förskolans verksamhet? 

·         Hur beskriver du begreppet populärkultur? 

·         Upplever du att det finns bra och dålig populärkultur för barn, motivera? 

·         Beskriv hur barnens intresse för populärkultur uttrycks på din förskola, ge exempel! 

·         Hur ser ni på barnens intresse av populärkultur? Diskuteras det i arbetslagen? 

·         Används populärkultur som ett medvetet inslag i den pedagogiska verksamheten? Vilka 

medier (program, spel) har barnen tillgång till i er verksamhet? 

·         Vid inköp av material har ni tankar kring populärkulturella material såsom leksaker, böcker, 

musik m.m.? 

Tema 2: Populärkultur i barnens lek. 

Vilka erfarenheter har pedagoger kring barnens användande av populärkultur riktad till barn? 

·         I vilka aktiviteter (exempelvis fri lek, ute, inne) anser du att populärkulturen syns mest i 

förskolan? Hur grupperar sig barnen i dessa lekar? 

·         Finns det några regler (uttalade eller outtalade) kring hur barnen får leka populärkulturella 

lekar? Finns det lekar som är mer tillåtna än andra? Är det skillnad i olika miljöer? 

Tema 3: Populärkultur och genus. 

Upplever pedagoger att det finns en skillnad på flickors och pojkars populärkultur i förskolan? 

·         Kan ni se skillnader eller likheter i populärkulturella intressen mellan könen? 

·         Anser du att det finns populärkultur som är riktad till ett specifikt kön? Ge exempel. Hur kan 

du se det i verksamheten? 

Tema 4: Populärkulturen och genusarbetet. 

Vilka möjligheter eller hinder kan populärkulturen skapa i genusarbetet på förskolan? 

·         Lpfö tar upp vikten av att arbeta utifrån barnens intressen, samt att förskolan och dess 

pedagoger ska motverka stereotypa könsmönster. Detta kan ses som en motsägelse, håller du 

med om det? 

·         Utifrån ett genusperspektiv, kan ni se att barnens populärkultur kan påverka ert genusarbete? 
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·         Skulle du vilja arbeta med populärkultur i förskolan på ett annat sätt än du gör idag? 

Slutfråga: 

·         Har den här intervjun fått dig att reflektera kring något särskilt? Är det något som du vill 

tillägga? 
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Bilaga 2 

 

 
 

Stockholm 2016-X-X 

 

Hej pedagoger på XXX!  

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista 

termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 

om barnens populärkultur i förskolan. Vi tänker att populärkulturen är exempelvis tv, filmer, serier, 

olika medier och dataspel som är riktade till barn. Vi vill ta del av era erfarenheter kring hur 

populärkulturen yttrar sig i förskolan och om det har väckt tankar hos er i ert genusarbete. 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet den X för att genomföra 

en gruppintervju bestående av 2-5 pedagoger, gruppintervjun beräknas ta cirka en timma. Om detta inte 

är möjligt skulle vi önska att få komma och göra enskilda intervjuer efter tider som passar er dock senast 

den X. Vi kommer använda oss av ljudinspelning under intervjuerna. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Vi vill belysa 

vikten av att tystnadsplikten inom denna studie även gäller er deltagare som deltar i 

fokusgruppsintervjun. 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Therese Häggström och Zandra Kihlberg 

 

Zandra Kihlberg  Therese Häggström 

Tel: XX   Tel: XX 

Mail: XX   Mail: XX 

 

Handledare: Victoria Kawesa, Södertörns högskola 

Tel: XX 

Mail: XX 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till mitt deltagande i studien. 

 

 

 

 

 

Namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift………………………………………………………. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till oss vid intervjutillfället. Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så 

bortse från detta brev.  

 

 

 

 


