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Studiens syfte är att undersöka om populärkultur är närvarande i förskolan och hur den används i 

verksamheten. Syftet är vidare att undersöka om förskollärarnas förhållningssätt till populärkultur 

påverkar deras arbete med genusmedvetenhet i verksamheten. Den insamlade empirin har 

sammanställts efter en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har 

utförts med fyra förskollärare. Intervjuformen har valts med avsikt att kunna få personliga och 

detaljerade svar från förskollärarna, samt öppna för möjligheten till följdfrågor. Det insamlade 

materialet diskuteras och analyseras tematiskt ur ett sociokulturellt perspektiv med mediering och 

appropriering i fokus. 

 

Resultatet visar att pedagogens personliga förhållningssätt har stor påverkan i deras arbete med 

genusmedvetenhet i verksamheten, då det framgår att de pedagoger som använde sig av 

populärkulturen hade lättare för att upptäcka genusnormer på förskolan. Studien visar också att 

förutom pedagogernas förhållningssätt fanns det två faktorer till som hade påverkan på pedagogernas 

arbete med genus. Den första faktorn var barnens inställning, då respondenterna svarade att barnen 

ofta var påverkade av de traditionellt stereotypa könsrollerna och därmed benägna att följa de 

normerna som populärkulturen förde med sig. Den andra faktorn var hemmets påverkan, där resultatet 

visar att kommunikation mellan hem och förskola är viktig för att kunna ge barnen en likartad syn på 

stereotyper inom populärkultur både i hemmet och i verksamheten. Vidare säger resultatet att även om 

populärkultur har en given plats på förskolan varierar utsträckningen av användningen mellan olika 

pedagoger. Vid de tillfällen som populärkulturen användes i verksamheten utfördes detta genom 

diverse olika metoder. 
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1. Inledning  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på olika förskolor har vi märkt en tydlig 

tendens till att det populärkulturella material som används i verksamheten ofta är laddat med 

stereotypa bilder av kön. Vi har sett lika många rosa prinsessklänningar ämnade till flickor 

som vi har sett färgstarka superhjältedräkter ämnade till pojkar. Eftersom populärkultur är en 

stor del av samhället och når ut till många människor blir det intressant att studera hur 

populärkulturellt material används på förskolan och hur användandet påverkar synen på 

genus i förskolan.  Har populärkulturen en naturlig plats i förskolan? Följer barnen de 

stereotypa roller som föreskrivs i populärkulturen? Märker pedagogerna att materialet ofta är 

normladdat? Om de märker det, tar de upp ämnet till diskussion? Hur påverkar pedagogernas 

personliga inställning till populärkultur deras arbete med genus i förskolan? 

 

Forskning visar att populärkultur ofta är laddad med stereotypa föreställningar om genus, 

som separerar flickor från pojkar. Ett exempel är leksakskataloger och affärer som ofta är 

uppdelade efter “pojkar” och “flickor” och där materialet menat för respektive kön framställs 

på två helt skilda sätt (Fast, 2011). Stereotypa skildringar av könen kan bidra negativt till 

barns utveckling, begränsa deras karriärer, forma deras attityder om framtida roller som 

föräldrar, och även påverka deras personliga egenskaper (Anderson, Broaddus, Hamilton & 

Young, 2006). Då vi har uppmärksammat hur stor påverkan populärkulturella fenomen har på 

barnen i förskolan vill vi i vår studie undersöka sambanden mellan populärkultur och de 

eventuella könsroller de lär ut till barnen. Läroplanen för förskolan (2010) belyser att barn i 

förskolan ska behandlas på samma sätt oavsett kön, och att barnens egna intressen och 

erfarenheter skall följas och tillgodoses (Skolverket, 2010). Inkluderar man populärkultur i 

dessa intressen ser vi en eventuell konflikt mellan vad läroplanen säger om 

genusmedvetenhet och användandet av stereotyp populärkultur. 

 

Hedges (2011) menar att förskollärare behöver utvärdera sitt förhållningssätt till användandet 

av populärkultur i förskolan, då förskollärarens personliga förhållningssätt till populärkultur 

påverkar hur barnen lär sig och förstår sin omgivning. Om förskolläraren väljer att ignorera 

populärkulturens påverkan på förskolan finns risken att de råkar välja bort källor till kunskap 

och diskussion som kan vara en tillgång för barnen (Hedges, 2011). 
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2. Bakgrund 

I denna del redovisas en litteratursökning över de begrepp och ämnen som är väsentliga för 

vår studie. Vi har först valt att definiera relevanta begrepp, för att sedan ge en bakgrund av 

populärkultur och genus var för sig och för att vidare kombinera dessa två begrepp. Vi har 

valt att öppna brett med en övergripande förståelse över respektive termer, för att sedan knyta 

ihop det till studiens syfte och frågor. Vidare kommer vi ta upp läroplanens influens vid 

användandet av populärkultur och hur styrdokumenten behandlar studiens syfte. 

Avslutningsvis följer en redogörelse av det perspektiv och de teoretiska metoder studien tar 

sin grund i. 

 

2. 1 Definition av centrala begrepp 

2. 1. 1 Populärkultur 

Populärkultur brukar definieras som kulturprodukter inom områden som bland annat film, tv, 

litteratur, musik och mode. Populärkultur är tillgängligt för och konsumeras av den stora 

massan i samhället. Lindgren (2009) menar att populärkultur kan sammanfattas enligt fyra 

definitioner; kultur som många uppskattar, en annan kultur än finkultur, masskultur och 

folkkultur. Namnet populärkultur tyder på något som är populärt och därmed når ut till många 

människor, däremot bör man skilja populärkulturen från finkulturen. Kortfattat kan man säga 

att populärkulturen är lättillgänglig och till för de stora massorna, medan finkultur anses vara 

främst för de som anses ha förmåga att uppskatta den mer upphöjda och fina kulturen. 

Populärkultur kan också ses som massproducerad kultur gjord för masskonsumtion, alltså 

något som styrs och påverkas av folket. Populärkulturen har sin kärna och hämtar sin 

inspiration från folket och deras intressen (Lindgren, 2009). I linje med detta menar Fast 

(2007) att populärkultur är något som är skapat för att tilltala en stor mängd människor, samt 

att den ofta är kommersiell. På grund av detta ses populärkultur ibland som något som står i 

motsats till högkultur eller finkultur och därmed både är lättillgänglig och enkel att förstå för 

alla (Fast, 2007).  

 

Elmfeldt och Persson (2010) menar att populärkultur ofta kopplas samman med så kallad 

”naiv läsning”. Med det menas en text som är snabbläst, enkel och lätt att ta till sig i ett högt 
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tempo utan vidare eftertankar eller analys av texten. Författaren menar dock att för att kunna 

vara en god läsare krävs också kunskaper inom kritisk läsning. Kritisk läsning kopplas ofta 

till läromedel och skollitteratur, och är mer systematisk, kritiserande och diskuterande av de 

bilder en text kan ge av olika ämnen, exempelvis kön-, genus- och klassrelationer. Genom att 

applicera kritisk läsning på populärkulturella medier kan läsaren lättare upptäcka och 

ifrågasätta de mönster och det innehåll som populärkulturen behandlar på ett djupare plan 

(Elmfeldt & Persson, 2010). 

 

2. 1. 2 Genus 

Genusmedvetenhet innebär att upptäcka och vara medveten om föreställningar som styr 

genusnormer (Svaleryd, 2002). För att förstå genusmedvetenhet krävs först en förståelse för 

begreppet normer. Normer kan förklaras som en social oskriven regel som förklarar hur en 

person förväntas vara och agera, menar Eidevald (citerad i Hellman, 2005).  

 

Enligt Eidevald (2009) finns det tre olika sätt att förstå kön, genus och normer;  

Den första definitionen beskriver kön som biologiskt och genus som socialt konstruerat. 

Eidevald menar att ditt biologiska kön bestäms redan från födseln, du föds antingen som man 

eller kvinna. Ditt genus bygger sedan på ditt medfödda kön och påverkas av de sociala 

normer som är tillskrivna ditt kön. I det andra synssättet ses kön som biologiskt givet men 

genus som socialt konstruerat. Här ser man på genus som något som är socialt konstruerat 

utan påverkan av ditt medfödda kön. Här bryter man ned de rådande normer som finns om 

det “manliga” och “kvinnliga” och försöker skapa en egen förståelse. I det tredje synsättet ses 

både kön och genus som socialt konstruerat. Här försöker man att se kvinnor och män som 

varken lika eller olika, vi varken är eller blir kvinnliga eller manliga, utan vi skapas av yttre 

faktorer i olika situationer. Här tror man alltså att både kön och genus är påverkat av 

samhällets syn (Eidevald, 2009). 
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2.2 Tidigare forskning  

2. 2. 1 Populärkulturens roll och påverkan 

Östenberg (2014) menar att barn idag har enorma erfarenheter av populärkulturell media, 

men att skolan inte tar lika stor hänsyn till de erfarenheter som kommer hemifrån (Östenberg, 

2014). Barn idag har helt andra erfarenheter hemifrån än de hade för tio år sedan, och de 

erfarenheter de tar med sig till förskolan ändras ständigt. Enligt Östenberg (2014) måste 

pedagogerna möta dessa förändringar och se dem som utmaningar snarare än problematik. 

Det är idag betydligt vanligare med rörliga medier som tv, film och spel och därför borde den 

typen av media ta större plats inom skolverksamheten. 

 

Enligt Hedges (2011) kommer barn alltid att bli påverkade av de normer som finns i 

populärkultur, både hemifrån, från vänner och från samhället. Det är upp till förskolans 

personal att bestämma hur de ska arbeta med dessa normer. Personalen måste rannsaka sig 

själva och ta bort eventuella förutfattade meningar om populärkultur, och istället se det som 

ytterligare en källa av lärande som tar hänsyn till barnens egna intressen och som därmed kan 

öppna upp till ny förståelse om exempelvis normer, samhälle och sociala samspel (Hedges, 

2011). En del lärare kan ha behov av att omvärdera och konfrontera sina åsikter och tankar 

om lek och populärkultur, menar Sandberg och Pramling-Samuelsson (2005). Förskollärarna 

ignorerar den verklighet som barnen lever i när de baserar sina åsikter på negativa tankar om 

teknologi eller barns intresse av populärkultur. Detta står i stark kontrast till att lärarna 

samtidigt försöker engagera sig i och vara delaktiga i barnens intressen för att inkorporera 

dem i förskolan (Sandberg & Pramling-Samuelsson, 2005). 

 

I Fasts studie från 2007 undersöktes i vilka sociala sammanhang barn möter textorienterande 

aktiviteter, vilka aktiviteter de medverkar i och i vilken mån de tillåts använda sig av sina 

texterfarenheter genom deras tid i förskola och skola. Studien utfördes under tre års tid med 

hjälp av ljud och filminspelning, intervjuer och observationer. Resultatet visar att barnen hade 

ett överraskande stort förråd av texterfarenheter (inte minst från populärkultur) redan innan 

de började i förskolan. Huruvida de fick använda sig av dessa tidigare erfarenheter i skolan 

och förskolan skiljde sig, men en övergripande tendens visade att mycket av det de lärt sig 

slutligen inte fick ta någon stor plats i den vidare skolverksamheten. I studien framkom att 

barnen lärde sig mycket genom användandet av populärkultur, men att pedagogerna på 
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förskolan hade olika förhållningssätt till populärkultur. I studien upptäckte Fast att barn på en 

del förskolor var tillåtna att ta med sig och använda populärkulturen i verksamheten, medan 

barnen på andra förskolor nekades att ta med sig saker hemifrån och att i verksamheten prata 

om populärkultur. Detta visar att pedagogens förhållningssätt spelar en stor roll för hur 

populärkultur används i förskolan (Fast, 2007).  

 

I en studie utförd av Henward (2015) användes intervjuer och observationer på flera olika 

förskolor för att undersöka barns användande av populärkultur på förskolor där detta inte var 

tillåtet. Studien utfördes med Michel de Certeaus förklaringar om skillnaden mellan strategier 

och taktik i åtanke. Resultatet visar att pedagogerna på förskolorna använde sig av olika 

strategier för att minska användandet av populärkulturen i verksamheten. Barnen på 

förskolorna var väl medvetna om de förbud som pedagogerna satte, och som svar på dessa 

förbud så utverkade barnen sina egna strategier för att obemärkt kunna använda sig av 

populärkulturen ändå. Här har pedagogerna alltså ett negativt förhållningssätt till 

populärkulturens roll i förskolan och gör aktiva val för att motverka den, vilket påverkar 

barnens beteende och förhållande till populärkultur (Henward, 2015). 

 

I Hedges studie från 2011 har intervjuer av barn, pedagoger och vårdnadshavare samt 

observationer använts för att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur förskollärare ser 

på och samspelar med barnens intressen i förskolan, samt hur förskollärarna väljer ut de av 

barnens intressen som de anser vara relevanta att använda sig av i verksamheten. Resultatet 

visar att pedagogerna ofta såg ett intresse hos barnen men inte alltid fångade upp det eller 

arbetade vidare med det. En anledning till detta var att pedagogerna ofta fokuserade på de 

intressen som hade en tydligare koppling till skolans ämnen och mål. Författaren menar dock  

att genom populärkultur kan pedagogerna bjudas in till delaktighet och diskussion med 

barnen angående mindre ämnesstrikta teman exempelvis rörande identitet och rättvisa. 

Författaren menar att så länge pedagogerna är kritiska och medvetna i sin användning av 

populärkultur kan den med fördel användas för att främja fokus på genus, könsroller och 

etnicitet (Hedges, 2011). 

 

2. 2. 2 Barn och pedagogers förhållningssätt till populärkultur  

I en studie av Lee (2012) intervjuades 20 förskollärarstudenter om sitt förhållningssätt till 

användningen av populärkultur i förskolan. Syftet med studien var att undersöka om 
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populärkultur kunde användas som ett medel för att nå ut till barn i de yngre åldrarna i 

förskolan. Resultatet av intervjuerna visade att många av pedagogerna inte använde sig av 

populärkultur, med förklaringen att de själva inte använt det i förskolan när de var yngre. Den 

största anledningen till att populärkulturen inte användes var för att respondenterna saknade 

kunskap om ämnet och därför inte kunde bemöta barnen i deras intressen. Författaren menar 

att det är viktigt att pedagogerna spenderar tid på att skaffa kunskap om de populärkulturella 

fenomen som intresserar barnen, för att kunna nå barnen på en djupare nivå (Lee, 2012). 

Eckhoff och Urbach (2012) menar i likhet med ovanstående text att pedagogerna måste 

omvärdera sitt förhållningssätt till populärkultur till fördel för barnen. Författarna menar att 

inkludering av populärkulturellt material i undervisningen av små barn kan skapa 

förutsättningar för barnen att lära sig om andra kulturer och sociala fenomen. En annan fördel 

med användandet av populärkultur är att barnen genom ett strukturerat och genomtänkt arbete 

med populärkultur kan lära sig kritisk läsning och hur de kan tillämpa den på det material 

som pedagogen använder. Genom att belysa hur skiftande och nyanserad populärkultur kan 

vara så utmanas barnen i kritiskt tänkande och bemötande av en stor variation material 

(Eckhoff & Urbach, 2012). Fast (2011) belyser också vikten av ett kritiskt arbete med 

populärkultur, då det finns en risk att barnen inte för samtal om de ämnen som kan hittas i 

populärkulturen. Exempel på dessa ämnen kan vara sådant som berör makt, våld och kön. 

Genom samtal med barnen om dessa ämnen kan pedagogerna belysa det som barnen 

eventuellt inte reflekterar över. Det är dock viktigt att pedagogerna inte låter populärkulturen 

bli ett verktyg för att förmedla moraliska regler, utan låter materialet förbli intressant och 

spännande för barnen (Fast, 2011). 

 

En kritisk aspekt till användandet av populärkultur som ett medel för kommunikation och 

lärande hos yngre barn kan vara att populärkulturen ger barnen en felaktig bild av 

verkligheten. Anderson, Kirkorian och Wartella (2008) menar att barn under två år kanske 

skulle dra nytta av att snarare utforska världen själv och skaffa förstahandserfarenheter, 

snarare än att bli påverkade av den bild som populärkulturen ger. Författaren menar att även 

om det finns populärkulturella medier som är bra och lärorika för barn så borde ändå egna 

erfarenheter av världen prioriteras framför de erfarenheter barnen införskaffar från media 

(Anderson, Kirkorian & Wartella, 2008). 
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2. 2. 3 Stereotyper inom genus 

I en studie från 2009 undersöker Eidevald hur pojkar och flickor positionerar sig själva i 

relation till varandra och till förskollärarna, samt på hur vilka sätt pedagogerna bemöter 

pojkar och flickor olika i verksamheten. Studien har en feministisk poststrukturalistisk 

utgångspunkt och utfördes med hjälp av filmade videosekvenser från två olika arbetslag samt 

fokusgrupper med pedagoger. Resultatet säger att flickor och pojkar ofta ses och bemöts 

stereotypiskt av pedagogerna, men att barnen själva ofta positionerar sig olika i förhållande 

till varandra och till pedagogerna. Trots att de flesta av oss säger att vi bemöter varje barn 

individuellt visar alltså resultatet att det finns djupt förankrade traditionella föreställningar 

som påverkar hur vi tolkar och bemöter ett barn, beroende på vad vi ser som manligt och 

kvinnligt (Eidevald, 2009).  

 

Stereotypa skildringar av könen kan bidra negativt till barns utveckling, begränsa deras 

karriärsmål, forma deras attityder om deras framtida roller som föräldrar, och även påverka 

deras personliga egenskaper (Anderson, Broaddus, Hamilton & Young, 2006). Eidevalds 

(2009) teorier om att vi bemöter barn olika beroende på kön, i kombination med studien av 

Anderson et. al (2006) som säger att populärkulturen är laddad med stereotypa skildringar av 

kön som kan påverka barnen negativt, kan visa att förskollärarens förhållningssätt till 

bemötandet av populärkultur är viktig, då den kan påverka hur vi ser på kön och 

genusmedvetenhet i förskolan. Eidevald (2009) menar att förskollärare ofta omedvetet 

bemöter barnen efter stereotypa mönster. Detta sker eftersom pedagogerna inte reflekterar 

över vilka stereotypa föreställningar de själva för med sig till verksamheten, och därför låter 

de dessa stereotypa normer råda på förskolan (Eidevald, 2009). 

 

2. 2. 4 Pedagogernas förhållningssätt till genusnormer 

Bodén (2011) menar att personalens personliga förhållningssätt är en av grundpelarna i 

jämställdhetsarbetet på en förskola. Hon säger att det är viktigt att pedagogerna blir medvetna 

om vilken inställning de har till barnen, för att skapa ett medvetet förhållningssätt i deras 

relation. Bodén (2011) refererar till Delegationen för jämställdhet i förskolan, som menar att 

personalens förhållningssätt är den viktigaste faktorn i jämställdhetsarbetet (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan, 2006). 
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Wedin (2009) beskriver att det är vanligt att pedagoger tilltalar barnen på olika sätt baserat på 

vilka genusnormer de placerar barnet inom. Flickor tilltalas ofta med långa, komplexa 

meningar medan pojkar tilltalas med korta, enkla meningar (Wedin, 2009). Risken med att 

tilltala barnen på olika sätt är att man sätter större press på flickor när man tar för givet att de 

förstår komplexa meningar bättre än pojkar, och att man samtidigt underskattar pojkarnas 

uppfattningsförmåga när man förenklar sitt tal till dem (Enö, 2005). Bodén (2011) säger att 

det dessutom finns en risk för att flickorna får mer skäll vid de tillfällen de inte förstår 

instruktioner, medan pojkarna ”kommer undan” med mer och förväntas inte förstå på samma 

nivå som flickor. Detta kan kanske ses som orättvist, men det finns också en risk för att detta 

beteende kan skapa eller förstärka könsnormer på förskolan. När pedagogerna tydligt 

behandlar pojkar och flickor på olika sätt så skapar de en bild av att det finns en skillnad på 

pedagogens syn på normer mellan pojkar och flickor (Bodén, 2011). 

 

Palmer (2011) menar att i arbetet med genusmedvetenhet och normer i förskolan är det 

viktigt att inte blunda för det som är svårt eller jobbigt att hantera i verksamheten, utan 

istället se dessa händelser som tillfällen att ifrågasätta och motverka och utifrån det 

gemensamt skapa nya normer. När ett ämne eller en händelse behandlas från olika vinklar, 

synsätt och perspektiv så kan pedagogerna gemensamt med barnen skapa en ny förståelse av 

ämnet. Genom att ständigt diskutera de händelser som sker i vardagen i förskolan 

tillsammans med barnen, kan man hålla genusdiskussionen aktiv och nå logiska och grundade 

slutsatser tillsammans med både pedagoger och barn (Palmer, 2011).  

2. 2. 5 Samband mellan populärkultur och könsroller 

Tidigare forskning inom populärkultur av Clark (1995) påvisar att barn idag påverkas av 

media och populärkultur utan att de själva vet om det. Flickor porträtteras som snälla, lydiga 

och hjälpsamma medan pojkar uppfattas som häftiga, spontana och stökiga. Många har 

ifrågasatt hur denna bild av kön påverkar barnens framtid; deras relationer, möten, 

erfarenheter och egna normer. Men samtidigt säger författaren att populärkultur och media 

kan vara ett oerhört hjälpsamt verktyg inom förskolan, vilket betyder att istället för att vi 

stänger ute all form av populärkulturell påverkan bör vi istället lära oss att använda materialet 

rätt (Clark, 1995). 

 

Leksaker som är riktade till pojkar är ofta mer utåtriktade än flickornas leksaker (Fast, 2011).  

Pojkarnas leksaker behandlar ofta drama, action och liv och död, medan flickornas leksaker 
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är mer oskyldiga, och berör mer idylliska teman som vänskap, natur och magi. Barn är ofta 

medvetna om dessa uppdelningar och kan därför ibland ha svårt att överskrida de gränser som 

leksakerna ställer, vilket kan försvåra lek som överskrider könen (Fast, 2011). 

 

I en internationell studie som utfördes av Hata (2014) undersöktes hur flickor i förskoleåldern 

reagerade på och förhöll sig till tidningar som var speciellt utformade för att locka flickor. 

Tidningarna var utformade efter tidningsförfattarnas bild av den stereotypa flicknormen, och 

berörde ämnen som matlagning, kändisar, frisyrer och mode. Resultatet av studien visar dock 

att tidningarna inte alltid blev populära bland de flickor som läste tidningarna. De intressen 

som beskrevs i tidningarna var inte generellt tilltalande till samtliga flickor som läste 

tidningarna, vilket tyder på att samhället ibland tar för givet att samtliga individer som har en 

norm tillskriven till sig alltid passar in i den normen. Då resultatet visar att flera av flickorna i 

studien inte tyckte om tidningsinnehållet visar det att dessa flickors beteende stod utanför den 

generellt uppfattade normen om vad som är kvinnligt tilltalande (Hata, 2014). Hwang och 

Nilsson (2011) menar att massmedier idag har en tendens att bidra till de rådande 

könsrollerna i samhället genom att förmedla stereotypa och laddade föreställningar om 

könsnormer. Därmed förstärker medierna de roller som redan finns, trots att de har all 

kapacitet och makt till att förändra bilden av de traditionella normer som vi har idag (Hwang 

& Nilsson, 2011). Eftersom media idag är laddat med stereotypa normer är det extremt viktigt 

att pedagogerna är medvetna om dessa, och arbetar aktivt för att föra dialog och 

kommunicera detta med barnen i förskolan. Genom att barnen i tidig ålder får lära sig om de 

stereotypa normer som existerar finns en chans att de kommer kunna se kritiskt på dessa 

normer när de växer upp (Aina & Cameron, 2011). Ett exempel på detta tas upp av Bergöö 

(2009), där hon beskriver hur några förskolebarn vid ett tillfälle började prata om 

McDonalds, vilket ledde till en dikussion inom barngruppen angående leksakerna som följer 

med som present i McDonald's barnmeny "Happy Meal". Barnen konstaterade att det var 

orättvist att vissa leksaker bara var till flickor och vissa bara till pojkar, och de funderade 

tillsammans över hur detta kom sig. De kom fram till att leksakerna trots allt är den främsta 

anledningen till att barn vill besöka restaurangen. Efter ett tag hade barnen resonerat fram att 

McDonalds försökte lura barnen att köpa mat genom att locka med leksaker, och att det var 

väldigt orättvist för de familjer som hade många barn eller inte så mycket pengar. 

Diskussionen spred sig, och efter att ett av barnen hittat en påse från McDonald's på vilken 

det stod att påsen kunde vara farlig för små barn, beslöt sig barnen för att tillsammans 

designa en ny påse och presentera den för McDonald's-restaurangen. I detta arbete syns 
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vikten av kritiskt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt till samhället och textbaserade 

medier. Genom att pedagogen uppmuntrar barnen till att samtala med varandra om ett ämne 

som de visar tydligt intresse av skapas ett samarbete hos barnen som en grupp, där de 

gemensamt analyserar och problematiserar McDonald's som koncept och texten på påsen från 

restaurangen. Resultatet leder till ett projektarbete där barnen designar en ny påse till 

restaurangen, ett projekt som omfattar många aspekter som exempelvis samarbete, språk, 

kritisk analys, estetik, logik och problemlösning (Bergöö, 2009). 

 

Hellman (2010) utförde en studie där hon undersökte hur barn i förskolan skapar en förståelse 

om vad kön och könsnormer är och hur dessa skapas, främst med fokus på begreppet 

”pojkaktighet”. Studien utfördes med hjälp av två års fältstudier och ur dessa studier 

framkom ett resultat som visar att det snarare är barnens uppfattningar och ”regler” för vad 

som definierar ett kön som är viktigt, än könet på personen själv. Författaren tar som exempel 

att barnen snarare ifrågasatte ifall superhjälten Batman kunde ha rosa kläder på sig, snarare 

än om Batman kunde vara en flicka. Detta visar att barnen skapar kriterier för hur de sorterar 

attribut efter kön, och dessa kriterier är ibland viktigare än det objekt som kriterierna berör. 

En flicka kunde alltså teoretiskt vara Batman, så länge hon inte hade rosa på sig, då de 

kategoriserade rosa som en flickfärg. Genom dessa kriterier menar författaren att barn och 

pedagoger har egna kriterier för hur genus ska definieras, och dessa måste tas i åtanke när vi 

ska förstår genus i förskolan (Hellman, 2010). 

 

2. 2. 6 Vad säger styrdokumenten? 

Läroplanen för förskolan (2010) beskriver att förskolan ska jobba aktivt för att motverka 

traditionella könsroller och mönster. Oavsett kön eller läggning ska varje barn få möjlighet 

till att utveckla samma förmågor och intressen utan begränsningar (Skolverket, 2010).  

I läroplanen för förskolan (2010) betonas det också att verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld. Förskolan ska sträva efter att verksamheten utgår från barnens intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper. Genom detta påstående kan vi alltså se att 

barnens egna intressen är något som hela verksamheten ska utgå ifrån och som pedagogerna 

ska ta hänsyn till (Skolverket, 2010).  

 

I Förenta Nationernas barnkonvention (2009) framgår att alla konventionsstater måste 

respektera och främja barnens rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det står 
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också att staterna ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 

kulturell och konstnärlig verksamhet vilket ger ansvar till skola och förskola att visa fram en 

rik och öppen miljö där möjlighet finns för barnen att utforska olika kulturella medel 

(UNICEF Sverige, 2009). Genom detta kan vi se att alla barn ska få möjlighet till att utforska 

olika kulturella miljöer och att pedagogerna ska uppmuntra barnen till att utforska olika 

kulturella och konstnärliga element i verksamheten.  

3. Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att bidra till fördjupad kunskap om hur förskolans verksamhet 

förhåller sig till populärkultur. Vi vill undersöka om populärkulturen används på förskolan 

och genom vilka metoder den integreras i den dagliga verksamheten. Vidare vill vi undersöka 

om pedagogernas förhållningssätt till populärkultur spelar roll i att förstärka eller motverka 

de könsnormer som kan hittas på förskolan.  

 

– Hur beskriver pedagogerna populärkulturens plats i förskolan, i form av litteratur, film och 

tv-spel? 

 

– Genom vilka metoder sker användandet av populärkultur i verksamheten?  

 

– Hur beskriver pedagogerna att deras förhållningssätt till populärkultur påverkar deras arbete 

med de könsnormer som eventuellt hittas i förskolan? 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

4. 1. Det sociokulturella perspektivet 

Lev Semenovich Vygotskij, född 1896 och död 1934, sägs ofta vara det sociokulturella 

perspektivets fader. Vygotskij studerade juridik och psykologi i Moskva, och ägnade sig 

mycket åt utvecklingspsykologiska frågor. Vygotskij hade många kulturella och akademiska 

intressen, bland annat medicin, konst, litteratur och estetik, vilket färgade av sig på hans 

teorier och syn på människors utveckling. Inom det sociokulturella perspektivet lyfts ofta att 

det sociala samspelet är en av de viktigaste byggstenarna för lärande och utveckling. Genom 
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användandet av detta perspektiv finns möjligheten att belysa och förstå relationen mellan 

olika individer och miljö. Perspektivet belyser också hur medierande verktyg och 

appropriering kan användas som redskap för vidare förståelse (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2012). 

 

Det sociokulturella perspektivet har i den här studien använts för att belysa de mänskliga 

samspelen och sociala relationerna i respondenternas utsagor. Analysen är gjord med sociala 

samspel i fokus, där även teorierna om mediering och appropriering är centrala begrepp. I 

analysen av respondenternas utsagor har det sociokulturella perspektivet legat som inspiration 

när vi valt ut de teman som behandlas i resultatet.  För att begränsa vår studie har vi valt att 

låta populärkulturen endast omfattas av litteratur, tv-spel och film. Valet av dessa medier 

gjordes då dessa är tillgängliga bland barnen på förskolan och har många karaktärer som 

barnen lätt kan identifiera sig med. 

4. 2 Appropriering och mediering 

 

För Vygotskij är människan ständigt under utveckling. Hon har möjligheter att appropriera 

kunskaper i olika situationer. [...] Utveckling är inget som är begränsat till barn och unga, utan 

något människor alltid ägnar sig åt på ett eller annat sätt.  

      (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012, s.193) 

 

Appropriering innebär att man blir bekant med och lär sig bruka kulturella redskap för att 

förstå vår omvärld. Citatet ovan säger att appropriering och utveckling är något som är 

människans naturliga tillstånd och alltid en ständig process (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2012). Vygotskij betonar också vikten av socialt samspel och hur människor måste kunna 

kommunicera med varandra för att utbyta kunskap, och således blir interaktion och 

kommunikation nycklar till lärande och utveckling. Kunskap är alltså inte något som överförs 

mellan människor, utan istället något vi deltar i (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Vygotskij 

motsatte sig till exempel den forskning som handlade om att barn gick igenom samma stadier 

vid samma ålder. Vygotskij menade istället att barns utveckling och lärande snarare berodde 

på socialt samspel och därför var individuellt för varje barn (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Ett av de grundläggande begreppen inom Vygotskijs teori är mediering. Mediering innebär att 

vi människor alltid använder redskap eller verktyg när vi förstår omvärlden och agerar i den 



17 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012).  Ett av de mest kända redskapen inom Vygotskijs 

socialkulturella perspektiv är den medierande triangeln. Se bild 1. Den är en modell som kan 

användas när vi ska förstå hur människan interagerar med sin omgivning med hjälp av 

medierande redskap. Vygotskij menar att vi aldrig upplever, lär något eller får en respons i 

direkt samspel med ett objekt, utan att detta alltid sker genom någon form av medierande 

redskap (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). 

 

 

Bild 1 

 

Ett exempel för hur man kan använda den medierande triangeln kan vara när vi tittar på en 

bild och försöker se vad den föreställer (stimulus). Våra förkunskaper om geometri 

(medierande redskap) talar om för oss att bilden föreställer en triangel och vi drar därmed 

slutsatsen att figuren är en triangel (respons). Hade någon annan, vars uppfattning om hur en 

triangel ser ut skiljer sig från vår, tittat på triangeln så hade den personen dragit en annan 

slutsats om vad figuren föreställer och kanske sagt att bilden föreställer en kvadrat istället. 

Därför är det medierande verktyget viktigt för att förstå hur människan tolkar sin omgivning 

och hur detta kan ske på olika sätt (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012).  

 

I studien kommer den medierande triangeln användas genom att låta det medierande 

redskapet representera det populärkulturella elementet av en artefakt. Syftet med triangeln i 

studien är att visa hur uppfattningen av ett objekt (stimulus) påverkas av ett populärkulturellt 

synsätt (medierande redskap) och därför ger en reaktion (respons) baserat på det medierande 

redskap som används.  
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5. Metod  

Under den här delen kommer vi presentera hur studien har genomförts. Metoddelen börjar 

med en genomgång av studiens etiska ställningstaganden, för att gå vidare till vårt urval och 

definitioner av centrala begrepp i studien. Vidare presenterar vi kort samtliga respondenter 

och deras förskolor. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur vårt analysarbete gått till 

och en beskrivning av studiens validitet och reliabilitet.  

 

5. 1 Metodval 

5. 1. 1 Kvalitativ forskning  

Vi valde en kvalitativ forskningsmetod eftersom vi ville ha personliga och unika svar och 

lägga fokus på respondenternas personliga erfarenheter och åsikter. Bryman (2011) menar att 

inom kvalitativ forskning är forskaren ute efter en förståelse av värderingar, åsikten och 

beteenden. (Bryman, 2011). En kvalitativ studie kan utmärkas av att huvudfokus ligger på ord 

och tolkning av data inom ett förutbestämt område, snarare än insamling av data och siffror. 

Silverman (1993) menar att kritik mot det kvalitativa forskningssättet kan komma i form av 

att man anser att respondenternas åsikter och svar är alltför personliga för att kunna 

klassificeras som den generella uppfattningen om ett ämne eller en fråga (Silverman, 1993). 

5. 1. 2 Semistrukturerade intervjuer 

I vår studie har vi valt att fokusera insamlingen av data till semistrukturerade intervjuer. Då 

våra frågor behandlar direkt pedagogernas förhållningssätt ansåg vi att intervjuer var det 

bästa alternativet för innehållsrika och fördjupade svar. En semistrukturerad intervju kan se ut 

på många olika sätt. Intervjuaren ställer förutbestämda frågor utifrån ett bestämt tema, men 

med möjlighet att variera ordningsföljden på frågorna och att stryka frågor vid behov. 

Frågorna är generellt mer allmänt strukturerade vilket ger respondenten möjlighet att ge friare 

svar och tolka frågorna själv. Intervjuaren kan också ställa följdfrågor beroende på 

respondentens svar (Bryman, 2011). 
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5. 2 Urval 

5. 2. 1 Presentation av respondenter och förskolor 

Vi valde att intervjua fyra förskollärare, två personer per avdelning på två olika förskolor. 

Anledningen till att vi ville intervjua två pedagoger från samma avdelning var för att kunna 

förenkla insamlingen av material och för att få en bredare bild av respondenternas 

verksamheter. Bryman menar att urvalet av respondenter kan påverkas av flera olika faktorer, 

som exempelvis intresse eller tillgänglighet (Bryman, 2011). Vi har valt våra respondenter 

efter kriterierna att deras medverkan skulle vara möjlig utan att deras ordinarie 

arbetsuppgifter stördes, samt att vi sedan tidigare hade träffat respondenterna och redan 

utvecklat en relation. Samtliga respondenter är alltså förskollärare som vi haft någon tidigare 

koppling till genom antingen verksamhetsbelagd utbildning eller arbete som vikarie, detta val 

gjordes för att göra intervjun mer bekväm för inblandade parter. Vi har av etiska skäl valt att 

fingera samtliga respondenters namn i studien, i syfte att avidentifiera dem. 

 

De två förskolorna vi har valt ligger i samma stad och har ungefär samma storlek. Den 

förskola som Kajsa och Clara arbetar på är en kommunal förskola. De arbetar på en avdelning 

med barn i åldrarna 3-6 år. Den förskola som Anna och Julia arbetar på är också en 

kommunal förskola, och respondenterna arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. 

 

Kajsa, 47 år. Har varit yrkesverksam som vikarie och barnskötare sedan 1987 och blev 

färdigutbildad förskollärare 1992. Kajsa arbetar på samma avdelning som Clara.  

 

Clara, 46 år. Har varit yrkesverksam som barnskötare sedan tidigare och blev färdigutbildad 

förskollärare 1995. Clara arbetar på samma avdelning som Kajsa.  

 

Anna, 39 år. Har varit yrkesverksam som vikarie sedan 1996 och blev färdigutbildad 

förskollärare 2006.  Anna arbetar på samma avdelning som Julia.  

 

Julia, 37 år. Har varit yrkesverksam som barnskötare sen 2008 och blev färdigutbildad 

förskollärare 2013. Julia arbetar på samma avdelning som Anna.  
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5. 2. 2 Personligt urval 

För att vidare definiera de akademiska termerna som är centrala i denna studie följer här en 

beskrivning av hur vi personligen definierar utvalda begrepp, och hur vi hädanefter kommer 

att använda oss av dem i texten som följer.  

 

Vi ser oss själva som influerade av Eidevalds (2009) andra definition av kön och genus, vilket 

innebär att kön är något medfött och genus är socialt konstruerat. Vi använder oss av termen 

“genusmedveten” i den här studien, och vår definition av ordet bygger på Svaleryds (2002) 

beskrivning som innebär att upptäcka och vara medveten om föreställningar som styr 

genusnormer. Även om normer granskas och vissa normkritiska forskare omnämns i studien, 

har vi gjort ett medvetet val att inte använda oss av ett normkritiskt perspektiv i analysen. 

Eftersom syftet är att undersöka pedagogernas personliga förhållningssätt, sociala samspel 

samt användning av populärkultur som ett socialt och medierande verktyg  har vi istället valt 

ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt.  

 

De gånger i uppsatsen som vi använder termen “manligt och kvinnligt” är det för att vår 

analyserade data säger det, och inte i avsikt att exkludera ickebinära personer. Med ickebinära 

syftar vi till det paraplybegrepp som omfattar exempelvis transpersoner eller andra 

könsidentiteter som går utanför den traditionella könsnormen (RFSL Ungdom, 2014). 

5. 3 Genomförande 

5. 3. 1 Utförande av intervjuer 

Intervjuernas respondenter kontaktades via telefon där vi förklarade studiens och 

intervjuernas syfte, vilka ämnen vi skulle beröra, hur materialet skulle användas och hur lång 

tid intervjuerna beräknades ta. För att öka respondenternas trygghet och få dem att känna sig 

bekväma fick de själva välja på vilken plats intervjun skulle äga rum, ett beslut som styrks av 

Bryman (2011) som menar att platsen för utförandet av intervjuer bör vara lämplig för 

respondenterna och utan risk för störande moment. I alla fyra fall utfördes intervjuerna i 

någon form av personalrum. Innan intervjun började informerades respondenterna om att 

intervjun skulle spelas in via ljudupptagning på två mobiltelefoner, att upptagningen skulle 

behandlas strängt konfidentiellt och att den skulle komma att transkriberas efteråt. Valet av 

upptagningsmetod kom sig utav vår önskan om att få en bra ljudupptagning och vi valde 
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medvetet att spela in intervjun på två olika enheter som försäkring ifall den ena skulle visa sig 

mindre användbar eller om tekniska problem skulle uppstå. Vid intervjutillfället var båda 

forskarna med och intervjuade, detta för att båda ska kunna få en bild av intervjun och kanske 

kunna uppfatta olika saker. Vi turades om att ställa intervjufrågorna och om någon av oss 

kom på en följdfråga ställde vi den direkt. Detta i syfte att göra intervjun mer naturlig och 

levande. Intervjuerna blev mellan tjugo och trettio minuter långa. 

5. 3. 2 Transkribering 

Efter intervjutillfällena transkriberade vi intervjuerna. På grund av deras omfång valde vi att 

transkribera halva intervjuerna var och sedan sammanställa dem tillsammans. Intervjuerna 

transkriberades ord för ord med syfte att transkribera materialet så ordagrant som möjligt. 

Bryman (2011) menar att även om transkribering är en tidskrävande process så underlättar en 

ordagrann transkribering analysarbetet senare, då forskaren har en tydlig bild av vad 

respondenten sagt och hur utsagorna formulerades (Bryman, 2011). Efter att intervjuerna var 

sammanställda på papper skrev vi ut dem och läste igenom dem tillsammans.  

 

4. 1 Etiska ställningstaganden  

Studien utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Enligt det första av de 

fyra huvudkraven skall deltagarna informeras och få all tillbörlig information om 

forskningsprojektets syfte, deltagarnas uppgift och vilka villkor som gäller. Vi informerade 

samtliga intervjurespondenter om vad vår studie handlade om, vilka områden frågorna skulle 

beröra och hur lång tid intervjun beräknades ta. Vi var noga med att upplysa dem om att 

intervjuerna var helt frivilliga, att materialet skulle behandlas konfidentiellt, att de när som 

helst kunde välja att avbryta studien och att eventuell utebliven medverkan inte skulle få 

några negativa följder. Den andra forskningsetiska principen berör samtycke hos samtliga 

respondenter under studien. Samtliga intervjurespondenter har gett sitt skriftliga samtycke 

och därmed godkänt villkoren. Enligt den tredje principen skall allt insamlat material under 

studien behandlas konfidentiellt. Respondenterna informerades om att allt material skulle 

behandlas strängt konfidentiellt, vilket innebar att inspelningarna enbart skulle avlyssnas av 

författarna, samt att transkriberingar och analys skulle behandlas och analyseras på en avskild 

plats för att förhindra att utomstående skulle kunna ta del av materialet. Samtliga utsagor och 

material har behandlats efter dessa principer. Slutligen säger den fjärde forskningsetiska 

principen att det insamlade materialet enbart får användas för forskningens ändamål och att 
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personuppgifter ska behandlas strängt konfidentiellt. Allt material har behandlats strängt 

konfidentiellt och respondenterna har blivit informerade om att det insamlade materialet 

enbart kommer användas till studien och ingenting annat. Respondenterna blev också 

upplysta om att de skulle bli avidentifierade i studien och att inga av deras personuppgifter 

skulle framträda i texten (Vetenskapsrådet, 2002). 

5. 3. 3 Analys 

5. 3. 3. 1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att i vår uppsats utgå från ett sociokulturellt perspektiv när vi analyserar våra 

resultat. Genom användandet av detta perspektiv tror vi att vi kan ytterligare belysa och förstå 

de sociala relationerna mellan förskoleverksamheten, användandet av populärkultur och dess 

påverkan på genus. Den här studien har ett särskilt fokus på Vygotskijs medierande triangel 

och teorier om appropriering som verktyg att förstå populärkulturens påverkan på genus i 

förskolan (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Det är ett medvetet val att fokusera på två 

aspekter i den vidsträckta kunskap som det sociokulturella perspektivet omfattar, detta för att 

kunna göra ett urval av det vi anser är relevant för vår studie.  

5. 3. 3. 2 Tematisk analys 

Vi har valt att analysera våra intervjuer efter den tematiska analysmetoden. Eftersom vi vill 

behandla pedagogernas förhållningssätt är den en bra metod för att hitta likheter, 

gemensamma teman och intressanta utgångspunkter. En tematisk analys kan beskrivas som 

en metod där forskaren letar efter centrala teman i materialet som insamlats. Det kan vara 

teman som är återkommande eller gemensamma för samtliga respondenter, men även teman 

som nämns under olika namn eller teman som saknas helt i all data. Genom att identifiera 

dessa teman och dela in dem i kategorier får forskaren ett konkret material med flera olika 

rubriker att analysera. Det förenklar också processen att jämföra och se samband mellan olika 

respondenter, och kan dessutom tillföra oupptäckt data i form av mindre synliga teman som 

återkommer ofta (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

 

Det första vi gjorde efter att intervjuerna var transkriberade var att läsa igenom alla texter 

flera gånger. Efter några läsningar började vi urskilja innehåll som förekom gemensamt i flera 

intervjuer. Dessa kallade vi för subteman och de samlades i en lista, som fylldes på med fler 

subteman allteftersom vi läste igenom texterna. Kvalifikationerna för att något skulle klassas 

som ett subtema var att det var ett ämne som nämndes och återkom i flera intervjuer. 
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Exempelvis återkom ämnet “Populärkultur hemifrån” vid många tillfällen och därför blev det 

ett av våra subteman. Totalt hittade vi 57 subteman i våra sammanställda intervjuer. 

 

När vi samlat alla subteman började vi kategorisera in dem i teman. Vi tog de subteman som 

hade en gemensam nämnare och lade dem under en gemensam rubrik, ett tema. Exempelvis 

hamnade subtemat “Arbetslagets inställning” och subtemat “Pedagogens personliga 

inställning” under temat “Förhållningssätt”. Vi sorterade in våra 57 subteman under elva 

teman. Detta var det första urvalet. Efter det skedde urval nummer två. Då gick vi igenom 

varje subtema för att se om det fanns flera subteman som var liknande eller hade samma 

innebörd, som vi då kunde slå ihop till ett subtema. Vi gjorde samma sak med våra teman och 

lyckades få ned antalet teman till nio och subteman till 46. När detta var utfört följde ett 

tredje urval. Vi tittade strängare på vilka subteman som skulle kunna stå under samma tema, 

och om några teman skulle kunna slås ihop till ett gemensamt. Exempelvis slog vi ihop temat 

“Samhällets syn på populärkultur” med temat “Hemmets syn på populärkultur” och skapade 

av dem det nya temat “Populärkulturens utanför förskolan”. Efter detta urval fick vi fram 

totalt nio subteman sorterat under fem teman, se tabell 1. 

 

Tema Tema Tema Tema Tema 

Förhållningssätt 

till 

populärkultur 

och genus 

Barnens egna 

påverkan 

Utanför 

förskolan 

Användandet av 

populärkultur 

Verksamhetens 

förhållningssätt 

Subteman Subbteman Subteman Subteman Subteman 

Arbetslagets 

och den 

personliga 

inställningen 

Barnens egen 

påverkan på 

genus 

Samhället och 

hemmet 

Populärkultur 

som verktyg 

Barnens 

intressen och 

påverkan 

Synen på pojkar 

och flickor 

Barnens 

faktiska ålder 

som påverkan 

  Arbetslagets 

inställning till 

populärkultur 

Deras syn på 

barnens ålder 

    

Tabell 1. 
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De fem teman som slutligen utformades har i resultatet fungerat som fem rubriker i vårt 

resultatkapitel:  Förhållningssätt till populärkultur och genus, Barnens egen påverkan, 

Utanför förskolan, Användandet av populärkultur och Verksamhetens Förhållningssätt. 

Utöver deras funktion som paraplybegrepp är dessa teman också valda för att potentiellt 

kunna besvara våra två forskningsfrågor.  

5. 4 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi anser att de metoder vi valt har varit relevanta och användbara för studiens syfte. . 

Fördelar med en semistrukturerad intervjuform är att intervjuaren får en bred och djup bild av 

ämnet från respondenterna, och det insamlade materialet blir mer detaljrik och omfattande. 

Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer lämpliga om intervjuaren vill ha 

möjlighet att variera ordningsföljd mellan frågorna, ta bort och lägga till frågor som uppstod 

under intervjun (Bryman, 2011). Enligt dessa kriterier utförs våra intervjuer på ett korrekt sätt 

och eftersom möjligheten att ställa följdfrågor fanns kunde vi be om en fördjupning av de 

delar som vi ansåg var relevanta för studien. Genom att ge respondenterna en chans att 

utveckla sina svar fanns möjligheten att få svar eller reaktioner som inte hade kunnat förutses, 

något som anses vara en fördel vid denna intervjuform enligt Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014). Möjligheten att be om ett förtydligande minskade också risken för 

missförstånd och egna tolkningar från intervjuarnas sida. Vi anser också att det var positivt att 

båda författarna var närvarande vid intervjuerna, då vi hade möjlighet att komplettera 

varandra om vi uppfattat ett svar på olika sätt. Problematik som kan ha påverkat studiens 

reliabilitet kan vara att studien hade för lite variation på respondenterna. De var i ungefär 

samma ålder, hade arbetat ungefär lika länge och i samma geografiska område. Samtliga 

respondenter var kvinnor och alla var förskollärare, vilket eventuellt kan ha påverkat studiens 

resultat. En annan påverkande faktor kan vara att vi valt ett väldigt brett ämne som kan vara 

svårt att skaffa sig en korrekt överblick av med så få respondenter. 

 

Vår analysmetod har hög validitet för vårt valda syfte, då vi anser att en tematisk 

analysmetod konkretiserar och förtydligar den data som intervjuerna gav upphov till. En 

fördel med tematisk analys är att forskaren genom den kan analysera flera olika människors 

berättelser och hur de förhåller sig på olika sätt till samma ämne (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014). Den här metoden låter oss belysa de ämnen som förekom ofta i intervjuerna 
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för att ge oss en övergripande bild av vilka ämnen som var viktiga för respondenterna. Något 

som kan påverka reliabiliteten i den tematiska analysen kan vara att studiens teoretiska 

utgångspunkt kan ha en påverkan på de teman som valts ut. Då vi haft ett sociokulturellt 

perspektiv som utgångspunkt har vi fokuserat på teman som behandlar sociala sammanhang, 

relationer och möten. Hade vi haft ett annat perspektiv i fokus hade vi förmodligen valt ut 

andra teman och därmed hade vi sett ett helt annat resultat på samma intervjuer. 

 

Vi anser att då våra metoder fungerat på ett tillfredsställande sätt och då vi samlat utsagor 

från engagerade respondenter med personlig erfarenhet av ämnet vi behandlar, att vi genom 

vår analys och diskussion har fått svar på våra syftesfrågor och att vår studie har hög validitet 

och reliabilitet.  

6. Resultat 

I den här sektionen kommer vi redovisa studiens resultat. Detta sker genom uppdelning av 

resultatet under de fem rubriker som analyserades fram ur transkriptionerna Vi kommer gå 

igenom tema för tema och redovisa det resultat som framstod under respektive del. 

 

6. 1 Tema 1: Förhållningssätt till populärkultur och genus 

Samtliga respondenter har en positiv inställning till användandet av populärkultur i förskolan. 

De tycker alla att populärkulturen har en naturlig plats i verksamheten. Däremot säger 

respondenterna att de inte bara kan ta in all form av populärkultur i verksamheten utan att allt 

material måste granskas och värderas. Detta på grund av att de anser att populärkultur 

kommer laddat med vissa stereotypa normer. Respondenterna anser att könsrollerna på 

förskolan definitivt påverkas av populärkulturens närvaro. I nedanstående citat beskriver en av 

respondenterna sin syn på användandet av populärkulturen i verksamheten, då hon menar att det är en 

fördel att kunna möta populärkulturen genom barnens intressen. 
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Jag tycker det är bra! Så att man får in det barnen är intresserade av och det de möter i 

affären, hemma och på tv-program och såna grejer, så jag tror att det är bra att vi möter upp 

barnen där de är nu, så tänker jag! 

          (Citat Julia) 

 

I citatet framgår att respondenten är positivt inställd till användandet av populärkultur i 

förskolan, då hon anser att det fungerar som ett bra verktyg i hennes arbete. Genom 

populärkulturen ser vi alltså en tendens att pedagogerna får en chans att möta barnen i deras 

vardag och utgå från deras intressen vid samtal. En av respondenterna ställde sig dock mer 

kritisk till användandet av populärkultur, och menar att vid användandet måste verksamheten 

granska materialet väldigt noga och eventuellt göra en ombedömning om vad som är lämpligt 

innehåll. I linje med detta berättar i citatet under en av respondenterna om hur 

populärkulturen kan användas som könsladdade skällsord;  

 

...där hade de som en grej när de var liksom lite elaka mot någon så kunde de säga såhär att du 

är en prinsessa. Till en pojk. “Jag är Spiderman och du är en prinsessa.” “Nej jag är ingen 

prinsessa!” “Jo, du är det!” 

         (Citat Anna) 

 

I citatet ovan beskrivs en situation där en pojke råkade ut för kränkande behandling i form av 

populärkulturella termer. Pedagogen berättar vidare att de fick arbeta väldigt mycket med just 

detta för att bryta den negativa bilden av prinsessa som ett skällsord. Här kan vi se vikten av 

pedagogernas förhållningssätt, då det är viktigt att de upptäcker dessa normer, synliggör och 

diskuterar dem. För att kunna hitta dessa värderade normer hos barnen kan pedagogerna med 

fördel använda appropriering som ett verktyg för att närmare förstå normerna som barnen 

befinner sig i. Om pedagogen med hjälp av appropriering skaffar sig kunskap om det 

populärkulturella material som används kränkande, så kan pedagogen kanske lättare förstå de 

värderingar som barnen tillskriver normerna.  

 

Ibland kan det dock vara svårt för pedagogen att tolka populärkulturen och dess normer på 

samma sätt som barnen, säger en pedagog. Hon berättar om ett exempel där de hade en pojke 

på avdelningen för flera år sedan som ofta spelade ett tv-spel som heter “Mario Kart” med sin 

familj. När pojken sen kom till förskolan ville han gärna leka “Mario Kart” med de andra 

barnen. Leken var ganska våldsam och ansågs först av pedagogerna som otäck, men senare 
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framkom att de våldsamma bitarna i leken egentligen var en del av tv-spelet och fyllde ett 

syfte.  Pedagogen berättar att de fick sig en tankeställare då de först hade dömt leken som 

bråk, men efter att ha undersökt leken förstod de att de bara inte hade förstått det 

populärkulturella syftet. Hon menar att det är ett exempel på hur barn och vuxna kan tolka 

populärkultur på olika sätt. Detta kan innebära att pedagogerna ibland bör omvärdera sitt 

förhållningssätt, om de märker att barnens förhållningssätt till ett populärkulturellt medel ger 

en mer korrekt bild av materialet. 

 

En annan tendens som samtliga respondenter har berört är att medvetenheten hos barnen om 

stereotypa könsroller syns tydligare på syskonavdelningar än vad det gör på 

småbarnsavdelningar. Några respondenter påpekar att det “händer något” med barnen när de 

är fyra eller fem år gamla och att det är då de börjar bli medvetna om genus och de eventuellt 

stereotypa normer som kan uppstå. En respondent säger att på deras avdelning som är en 

småbarnsavdelning märker de knappt alls att åldern har någon påverkan på barnens syn på 

genus genom populärkultur. Hon tar som exempel att om något av de små barnen skulle ta på 

sig en prinsessklänning skulle ingen i barngruppen ifrågasätta det, något som hon tror skiljer 

sig från syskonavdelningar. Vidare menar hon att på småbarnsavdelningar påverkar 

populärkulturen inte barnens könsroller lika mycket som det gör på syskonavdelningar. Detta 

kan tolkas som att det tydligt sker en förändring i barnens förhållningssätt till genusnormer 

allteftersom de blir äldre. Eftersom barnens förhållningssätt förändras genom åren är det 

viktigt som pedagog att vara lyhörd och synliggöra de normer som kan ha betydelse för 

barnens utveckling, och vara öppen för det faktum att barnens förhållningssätt alltså spelar 

stor roll på verksamhetens arbete med genus.  

 

Vidare menar samtliga respondenter att de kan se tydliga skillnader på hur flickor och pojkar 

leker och beter sig på förskolan. En respondent menar att pojkar tar större plats och är 

yvigare. De leker mer grovmotoriska lekar, de cyklar mer och lär sig cykla tidigare än 

flickorna. När de sitter i sandlådan använder pojkarna hela sandlådan och massor med saker, 

medan flickor ofta sitter vid kanten av sandlådan och radar upp sakerna prydligt. Flickor har 

en tendens att ägna sig mer åt detaljer och sitter gärna i ett hörn och tar inte lika mycket 

utrymme. I samråd med ovanstående påstående att det är skillnad på pojkar och flickor, 

menar en respondent att i grund och botten är man antingen tjej eller kille och någonstans 
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måste man dra en gräns. I citatet nedan beskriver hon hur hon anser att det måste vara tillåtet 

att få identifiera sig som antingen pojke eller flicka; 

 

Fast samtidigt så är man ju tjej och man är ju kille så lite så...jag vet inte...ja...men ibland blir 

jag lite sådär.. jag vet inte...nä men jag kan bli lite sådär, självklart är det okej att vara vem 

man vill men nånstans är man ju ändå... näe jag vet inte... jag är ju tjej liksom. 

(Julia, Intervju 4) 

 

I ovanstående citat ser vi att det kan vara svårt för pedagogerna att förhålla sig till ett 

genusmedvetet arbete utan att exkludera de barn som vill identifiera sig enligt en bestämd 

roll. Detta kan tolkas som att både barnens och pedagogernas förhållningssätt till normer 

måste tas i åtanke vid ett genusmedvetet arbete i förskolan. Även om det är viktigt att 

pedagogerna synliggör stereotypa normer och kan identifiera dem, så är det också viktigt att 

låta barnens förhållningssätt ta plats och påverka verksamheten utan för stor påverkan av 

pedagogerna. Detta leder oss in på vårt andra tema som behandlar just barnens påverkan på 

genusmedvetenheten genom populärkultur i förskolan. 

6. 2 Tema 2: Barnens egen påverkan 

Flera av respondenterna menar att barn definitivt medverkar till att förstärka populärkulturens 

stereotypa könsroller. En av pedagogerna berättar att vid ett tillfälle när förskollärarna hade 

filmat sig själva och barnen i verksamheten synliggjordes det tydligt att det exempelvis bara 

var flickor som lekte med prinsessklänningarna. En annan av respondenterna menar dock att 

även om barnen har en tendens att själva stärka sina könsroller vid vissa tillfällen, kan hon 

också se det motsatta. Hon tar som exempel när en flicka såg en grupp pojkar som lekte 

filmen Star Wars, och då ville flickan själv leka Star Wars med pedagogen.  

 

En gemensam tendens hos flera av respondenterna är deras vilja att förhålla sig realistiska till 

barnens intresse av populärkultur och användandet av det i verksamheten. En av 

respondenterna menar att de inte kan vara ”präktiga” på förskolan och förbjuda användandet 

av saker som barnen ändå möter utanför förskolan, utan att de måste anpassa sig eftersom 

populärkultur finns runtomkring oss. Hon säger att det är viktigt att vara synkroniserad med 

sitt arbetslag och diskutera ämnet med dem så att de vet var de står gemensamt i användandet 

av populärkultur. Vidare berättare hon att de inom arbetslaget måste prata om vad 
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populärkultur kan innebära och vilka positiva och negativa normer som kan uppstå vid 

användandet. Vi tolkar dessa utsagor som att det finns ett behov av socialt samspel och 

diskussion mellan både barn och vuxna för att skapa sig en gemensam bild av vad 

populärkultur kan vara och vilka normer den kan medföra. Genom diskussion synliggörs vad 

barnen (och pedagogerna) har för egna erfarenheter av populärkultur och kan därmed 

jämföras med det egna förhållningssättet. Detta belyser åter igen vikten av att pedagogerna 

måste vara beredda att omvärdera sina åsikter och syn på populärkultur.  

 

Samtliga respondenter talar om hur temaarbete kan vara ett sätt att använda sig av 

populärkultur. Två av pedagogerna jobbar för tillfället med Barbapappa som tema på sin 

avdelning, och de upplever att det är ett givande, rikt, genusmedvetet och populärt tema. De 

menar att temat genomsyrar allt på verksamheten och får en naturlig plats på förskolan. De 

andra två pedagogerna hävdar dock i motsats att populärkultur som tema har en risk att bli för 

kommersiellt och “stelbent”. De menar att de ibland istället har gjort medvetna val att inte 

använda populärkultur vid tema eftersom de vill vara vaksamma om det material de tar in. De 

pedagoger som använde sig av temaarbete menar att om de tar in ett tema som de vet är 

laddat med stereotyper måste de klargöra detta för barngruppen och involvera alla barn i att 

omvärdera materialet. Pedagogerna måste hitta strategier för att kunna involvera alla barn i 

temat oavsett hur normladdat materialet är. En av pedagogerna som ställer sig mer kritisk till 

användandet av populärkultur som tema tar som exempel att om de skulle ta in Frost som 

tema måste de vidga betydelsen av temat, så att temat inte bara inkluderar det hon kallar “den 

glittriga biten”. 

 

Genom dessa utsagor kan vi förstå att populärkultur som temaarbete är ett komplext 

arbetssätt som kan medföra både för och nackdelar. Användandet av populärkultur som tema 

kan tolkas som en typ av appropriering där pedagogerna kan använda sig av det material som 

är populärt hos barnen för att skapa intresse och engagemang i barngruppen. Vi förstår också 

att vid användandet av populärkultur (som medierande verktyg) som kan anses stereotypt 

laddat, så måste pedagogerna välja sina verktyg noga och se kritiskt på det material som tas 

in i verksamheten för att inte råka förstärka det som kan uppfattas som negativt stereotypa 

normer. 

 

En respondent säger att hon anser att mycket av populärkulturen är riktad specifikt till pojkar 

eller flickor. Hon tar som exempel att de har haft “rena Elsa-hysterin” på förskolan men att 
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det nästan enbart har varit flickor som har lekt Elsa och nästan inga pojkar. Däremot har 

pojkarna lekt mycket pirater, efter spelet Pirates of the Caribbean. Hon säger att det verkar 

vara många pojkar som spelar det spelet och att de då kan märka tydligt hur riktade de 

populärkulturella leksakerna är mot stereotypa könsroller. En av pedagogerna nämner vidare 

könskodade leksaker, då hon berättar att deras avdelning hade fått kritik när de tog in 

“Friends”-lego eftersom det ansågs vara könsstereotypiskt. Hon berättar att trots att de köpte 

in ett material som kunde ses som anpassat för flickor enligt en stereotyp könsnorm visade 

det sig att det var pojkarna som lekte mest med det och därmed bröt mot normerna. 

Pedagogen ställer sig därför skeptisk till varför de inte skulle kunna ta in könsstereotypa 

leksaker i verksamheten.  

 

I citatet nedan beskriver en av pedagogerna att det finns en risk för att man kategoriserar 

pojkar och flickor efter de könskodade leksaker de använder sig av, samt de stereotypa 

uppfattningar man kan ha om respektive kön: 

 

...jag kan tycka att det lätt blir det här att flickor är söta i klänning och prinsessgrejer och 

mycket utseende.. medans pojkar slåss och är starka, kraftiga och att att det är lite... det här 

stereotypa. 

          (Citat Clara) 

 

Som framgår i citatet ovan finns det en viss uppdelning i de leksaker som används av barnen 

på en förskola. Det finns en tydlig tendens att flickor gärna leker med de leksaker som är 

utformade för den stereotypa bilden av det kvinnliga könet, medan pojkar gör samma sak 

med stereotypa leksaker för pojkar.  Vi tolkar detta som att det i grund och botten finns en 

tendens att barn påverkas av de stereotypa könsnormer som finns i vårt kommersiella 

samhälle. Då vi kan se ett tydligt mönster där flickor och pojkar gärna drar sig till olika 

leksaker, kan vi ställa oss frågande till huruvida pedagogernas förhållningssätt har tillräcklig 

påverkan på de stereotypa normer som förekommer på förskolan, eller om det till stor del är 

samhället utanför förskolans ansvar att förändra dessa normer? 

6. 3 Tema 3: Utanför förskolan 

Samtliga respondenter har belyst vikten av hemmets påverkan när det kommer till 

användandet av populärkultur och den eventuella genussyn den medför. En pedagog menar 
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att för att kunna möta upp barnen inom deras intressen är det viktigt att föra en dialog med 

hemmet och föräldrarna.  

 

En tydlig tendens i respondenternas utsagor är att populärkulturens närvaro i samhället inte 

går att ignorera och att pedagogerna därför måste vara tillåtande och bemötande när de 

behandlar ämnet. Flera pedagoger säger att populärkultur är en sådan naturlig del av 

samhället idag att det skulle vara orealistiskt av förskollärarna att neka den i förskolan. De 

säger att istället måste man vara flexibel och realistisk, och ta in populärkulturen under 

förskolans villkor och på ett sätt som fungerar i barngruppen. Samtidigt menar samtliga 

respondenter att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om vad som är aktuellt och 

populärt hos barnen just för tillfället. I citatet nedan berättar en av respondenterna hur hon 

uppfattar att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om barnens intressen ibland; 

 

...det är ju väldigt många begrepp och saker som rör sig i deras världar som kommer inifrån 

tv-spel och allt möjligt. Och det är rätt omöjligt för oss som pedagoger att hänga med i den 

världen helt hundraprocentigt. 

        (Citat Kajsa) 

 

I detta citat förstår vi hur omfattande barnens intresse av populärkultur kan vara, och hur 

svårt det kan vara för pedagogerna att hålla sig uppdaterade eftersom barnens intressen 

ständigt skiftar. Med detta citat och ovanstående utsagor i åtanke kan vi förstå att hemmet och 

samhällets påverkan på barnens intresse av populärkultur är väldigt omfattande, vilket kan 

göra det svårt för pedagogerna i verksamheten att få en tydlig uppfattning om vad barnen är 

intresserade av för tillfället. Trots detta ser vi en tendens där pedagogerna själva gärna önskar 

vara tillåtande och realistiska och kunna ta in det populärkulturella materialet på ett sätt som 

fungerar i förskolan och inte strider mot verksamhetens regler och värdegrund. 

 

En tendens hos respondenterna tyder på vikten av att föra en ständig dialog med föräldrarna 

om hur och var populärkulturen används, och därmed erbjuda barnen ett gemensamt 

ställningstagande i både hemmet och förskolan. Två av pedagogerna säger att på deras 

förskola tar de ofta upp användandet av populärkultur och de normer som medföljer på 

föräldramöten. Detta för att väcka medvetenhet hos föräldrarna. De säger att om de för dialog 

med föräldrarna om populärkulturen och dess eventuella påverkan på exempelvis genus kan 

de gemensamt lyfta vad som är accepterat och på så vis låta föräldrarna vara med och påverka 
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innehållet i förskoleverksamheten. En av pedagogerna menar att föräldrarna påverkar barnens 

syn på och användande av populärkultur, och hon framhåller också den genussyn som 

föräldrarna därmed medvetet eller omedvetet ger sina barn genom populärkulturen. I citatet 

nedan berättar hon att alla föräldrar exempelvis inte gillar att deras pojkar ska klä ut sig till 

prinsessor på förskolan. 

 

Man har ju hela föräldrabiten också… alla tycker ju inte att deras pojkar ska klä ut sig till 

prinsessor liksom. 

        (Citat Kajsa) 

 

Vi tolkar detta som att även om pedagogerna gärna vill samarbeta med vårdnadshavarna och 

skapa en gemensam inställning till populärkultur och normer, så kan det uppstå 

meningsskiljaktigheter vid de tillfällen vårdnadshavarna har en åsikt som inte går i enlighet 

med läroplanens riktlinjer om att alla barn ska få samma möjligheter oavsett kön. 

Pedagogerna är trots detta positivt inställda till att arbeta med hemmet och vårdnadshavarna 

för att ge en gemensam uppfattning om och inställning till populärkulturens påverkan på 

genus. En av pedagogerna säger dock att hon tror att föräldrarnas syn på genus blir bättre och 

bättre och att den var värre förr, hon menar att allt eftersom föräldrarna blir yngre blir de mer 

toleranta och medvetna om olika könsroller. Detta leder oss in på en annan tydlig tendens hos 

våra respondenter, som menar att användandet av populärkultur och synen på genus har 

förändrats över tid. 

 

Några av respondenterna beskriver att det för ungefär tjugo år sedan inom förskolan fanns en 

risk att användandet av populärkultur kunde ses som kommersiellt. En av respondenterna 

beskriver att om hon ville sätta upp en bild på bokkaraktären Hello Kitty på väggen förr, var 

det inte okej eftersom hon kunde ha kollegor som motsatte sig det och menade att det 

klassades som reklam och att man gjorde barnen en otjänst genom att ta in det i förskolan. 

Hon berättar vidare att hon i dag snarare ser på populärkultur som en trygghet för barnen, och 

sätter hon upp en bild på förskolan skapar det trygghet då barnen känner igen bilden och de 

kanske uppskattar att hon tar till sig deras intressen. Samtliga respondenter har tagit Astrid 

Lindgrens verk som exempel när vi frågat om vilken populärkultur som var rådande när de 

började arbeta. De menar att Astrid Lindgren är något som genomsyrat verksamheten sedan 

många år tillbaka och idag är det en sådan naturlig del av verksamheten att de lätt glömmer 

att det kan klassas som populärkultur. Några av respondenterna menar att Astrid Lindgren 
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klassas som mer accepterat att använda sig av i förskolan än exempelvis Star Wars. De gissar 

att detta kan bero på att Astrid Lindgren är något som förskollärarna själva växte upp med 

och då är de mer bekväma med att använda det i verksamheten.  

 

Vi kan tolka dessa tendenser som att populärkulturens plats i förskolan har blivit tydligare 

och mer naturlig under senare år. Tidigare har vi sett en tendens till att ju yngre 

vårdnadshavarna blir desto mer medvetna är de om könsroller. Kanske det finns ett samband 

mellan de yngre generationerna och en större medvetenhet och om populärkultur och de 

könsroller som kan medfölja? 

6. 4 Tema 4: Användandet av populärkultur  

En tendens vi kan se hos respondenterna är att de ofta pratar om användandet av 

populärkultur som ett medierande verktyg. De säger att populärkulturen kan användas som ett 

verktyg för att nå fram till barnen och skapa samtal om gemensamma intressen. Genom att 

samtala om något som barnet är intresserat av skapas ett förtroende när barnet förstår att 

pedagogen känner till fenomenet och kan diskutera det. En av pedagogerna nämner också 

populärkulturen som ett verktyg i sammanhanget att fånga upp de barn som vanligtvis inte 

hade visat intresse för ett särskilt ämne. Hon tar som exempel att om hon har ett barn som har 

svårt att sitta still eller som behöver träna finmotorik men som mest vill leka Spiderman kan 

hon använda intresset för Spiderman genom att exempelvis trycka upp färgläggningsbilder 

med Spiderman och låta barnet följa linjerna och kanske färglägga.  

 

En annan tendens vi kan se hos respondenterna är att det är lättare att samla kunskap om 

populärkulturella fenomen och därmed ta tillvara på barnens intressen i och med teknikens 

lättillgänglighet. En pedagog beskriver att det är smidigt i förskolan med ipads och iphone 

eftersom pedagogerna snabbt kan fånga upp barnen och ta reda på vad de pratar om ifall det 

är något de inte känner igen. I citatet nedan beskriver en av pedagogerna fördelen med 

populärkultur som ett medierande verktyg; 

 

Fördelen är väl att man fångar upp barnen ganska smidigt [...] dels kan det ju vara att de har 

en tröja på sig med Hello Kitty och [barnet] kanske är lite ledsen när den kommer till 

förskolan så kan man sådär… fånga upp det på nåt sätt. “Nämen jag ser att du har Hello Kitty 
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på tröjan!” eller det är nånting som jag känner igen, det är nånting som hon känner igen, hon 

kanske blir glad att...ja, hon vet också vad Hello Kitty är eller så. 

(Citat Anna) 

  

I citatet förstår vi att genom användandet av populärkultur som medierande verktyg har 

pedagogen möjlighet att fånga upp barnens intressen och använda detta intresse som ett 

kommunikativt medel. Pedagogen kan kanske skapa ett emotionellt band till barnet och på så 

sätt skapa trygghet, då båda har ett gemensamt intresse. Vi tolkar detta som att appropriering, 

alltså att ta till sig barnens intressen (med hjälp av teknik som telefoner och internet), har 

pedagogerna möjligheter att skapa djupare band och relationer till barnen, då de har ett 

gemensamt intresse och en förståelse för det populärkulturella material som står i fokus. 

 

Pedagogerna beskriver också nackdelar med populärkulturen som verktyg, då 

populärkulturen lätt kan bli en kommersiell hets och att barn som inte har tillgång eller 

ekonomi till att köpa de leksaker och material som är populära för tillfället och därför ställs 

utanför gemenskapen. En annan negativ tendens som uttrycks är att barnen verkar föredra att 

återgå till de lite äldre och traditionella könsrollerna vid användandet av populärkultur. En 

pedagog menar att barnen gillar det genusstereotypa “prinsessiga” och hon tycker det är 

konstigt att utvecklingen inte gått mer framåt. Pedagogen tar upp att det finns flera nya 

moderna Disneyfigurer exempelvis som står för en mer genusneutral gestaltning men att 

dessa inte tycks bli lika populära som de äldre Disneyprinsessorna. 

 

Pedagogerna menar dock att de kan använda sig av populärkulturen för att vända och bryta 

normer. En respondent tar filmerna Star Wars och Frost som exempel, och menar att de som 

pedagoger kanske inte bara behöver fokusera på slagsmålen i Star Wars utan även kan få in 

mer vardagliga teman inom området. Vad äter Darth Vader och hur ser Elsa ut när hon är 

osminkad och ska ut på äventyr i djungeln? Genom att använda populärkulturen men 

samtidigt bryta de normer den för med sig menar hon att pedagogerna både kan ta tillvara på 

barnens intressen och samtidigt jobba med ämnet utifrån förskolans värdegrund. 

 

Dessa utsagor tyder på att det kan finnas nackdelar med populärkulturen på flera plan. Dels 

skapar den en materiell hets då det kan bli ett kriterium för barnen att äga vissa leksaker eller 

klädesplagg för att ha samma möjligheter att kunna knyta an till pedagogerna och 

barngruppen. En annan nackdel kan vara att det material som används i förskolan är så laddat 
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med stereotypa normer att det påverkar den allmänna genussynen på förskolan negativt. 

Förskollärarna menar dock att om de kan synliggöra dessa normer och arbeta med normerna i 

sig, så kan de vända det stereotypa till något positivt och tillåtande. 

6. 5 Tema 5: Verksamhetens Förhållningssätt 

Flera av pedagogerna menade att eftersom läroplanen pekar på att verksamheten ska formas 

delvis utifrån barnens egna intressen är det viktigt att inte ignorera populärkulturens influens 

och påverkan. De menar att de som pedagoger får anpassa sig efter barnens intresse av 

populärkultur. En utmaning kan ligga i att de fortfarande måste tillämpa läroplanen och 

införliva avdelningens eget tema samtidigt som populärkulturen tas i beaktande. 

 

I citatet nedan beskriver en av respondenterna balansen mellan att använda populärkultur utan 

att det bryter mot läroplanen; 

 

...så länge man lyckas med att hålla den här röda tråden...som är läroplanen då, så kan man 

använda sig av populärkultur så länge man kan relatera till det. Det är ju inte någonting som 

man bara gör för att det verkar roligt, utan du måste ju kunna hänvisa till varför du gör det. 

(Citat Kajsa) 

 

I citatet kan vi förstå vikten av att alltid bygga verksamhetens arbete på den grund som 

läroplanen är, och att alltid synliggöra materialet som används och inte bara använda det för 

sakens skull. Tolkningsvis kan detta innebära att oavsett hur pedagogens förhållningssätt 

ställer sig till populärkulturen måste alltid styrdokumenten ligga som grund till arbetet. 

Eftersom verksamheten ska utformas efter barnens intressen så är det viktigt att ta barnens 

åsikter i beaktande oavsett hur pedagogen själv ställer sig till materialet. 

 

Några av pedagogerna framhåller att i användandet av olika material bör man vara medveten 

om att det finns en risk att man omedvetet som pedagog råkar bemöta barnen stereotypt efter 

vissa könsmönster. De menar att det lätt blir att man stereotypt ser flickor i söta klänningar 

med mycket fokus på utseende, medan pojkarna ses som starka, kraftiga och 

slagsmålsbenägna. En pedagog menar att pedagogerna måste jobba hela tiden för att bryta 

negativa och stereotypa könsnormer. Hon säger att på deras avdelning försöker de ständigt ha 

det i åtanke i allt de gör. Ett exempel är när hon beställer plastmappar till barnens teckningar, 
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då försöker hon undvika att köpa vad hon anser vara “könskodade” färger som exempelvis 

rött och blått. Istället väljer hon att köpa gröna och gula mappar. 

 

En av pedagogerna anser att på deras avdelning finns det absolut en viss stereotyp syn på 

könen och att hon skyller mycket av den synen på populärkulturens påverkan. Hon menar att 

om det uppstår en krock mellan läroplanen och barnens intressen är det bättre att backa och 

byta material till något som är lättare att arbeta med. Hon menar att vissa populärkulturella 

material är så laddade med negativa normer och stereotyper att det inte är någon idé att ta in 

det, utan att man istället bör byta material. En annan pedagog säger i linje med ovanstående 

att i arbetet med att hålla förskolan genusneutral kan hon tycka att pedagogerna inte ska 

skapa problem där de inte finns. Då hon på sin avdelning inte har märkt något stereotypt 

genusladdat beteende anser hon att pedagogerna inte bör ta upp ämnet eftersom de inte anser 

att det är ett problem, men att ett problem kan skapas om de börjar föra dialog med barnen 

om ämnet. 

 

I ovanstående text kan vi se vi se vikten av arbetslagets inställning till de könsnormer som 

populärkultur kan medföra. I vissa fall ställer sig pedagogerna kritiska till populärkulturen, 

och menar att om materialet är för svårt att använda så är det bättre att helt byta material. Det 

finns en tendens att pedagogerna inte vill skapa problem där de inte finns, och därmed väljer 

att byta material eller bortse från eventuella diskussioner för att inte förstärka ett negativt 

beteende. Samtidigt finns det andra tendenser som visar att pedagogerna ständigt måste jobba 

med att bryta eventuellt negativa normer genom att ständigt ha dessa i åtanke. Vi ser därmed 

en koppling där pedagogernas förhållningssätt till populärkultur kan påverka hur 

verksamheten arbetar med normer och genusmedvetenhet. 

 

7. Diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi börja med en kort sammanfattning av studiens resultat. Efter 

det kommer vi diskutera resultatet av intervjuerna, vår litteratursökning samt nya tankar som 

uppstått under analysen. Diskussionsdelen är uppdelad under tre övergripande frågor som 

väcktes efter resultatanalysen. Vi avslutar med en slutsats av vår diskussion, samt en sektion 

om den vidare forskning som studien kan bidra till. 
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7. 1 Resultatsammanfattning 

Studiens första syfte är att titta på om populärkulturen är närvarande på förskolan i form av 

böcker, film och tv-spel och hur dessa används i den dagliga verksamheten. Vi vill också 

undersöka hur barnen och pedagogerna använder sig av populärkulturen. Studiens andra syfte 

är att undersöka om pedagogernas förhållningssätt till populärkultur spelar stor roll i att 

förstärka eller motverka genusnormerna på förskolan. 

 

Enligt de utsagor vi samlat in från våra respondenter kan vi i vår undersökning tydligt se att 

pedagogernas förhållningssätt har en stor inverkan på tillämpningen av populärkultur och de 

genusnormer som medföljer. Resultatet visar att det finns en tendens att pedagoger som 

använde sig av populärkultur hade också större medvetenhet om de stereotypa könsroller som 

medföljer, medan de pedagoger som ställde sig mer skeptiska till användandet av 

populärkultur var också mindre benägna att arbeta med de stereotypa normerna.  

 

Resultaten visar också att det inte bara är pedagogernas personliga förhållningssätt som 

påverkar arbetet med de genusnormer som kommer via populärkultur, utan även barnens egna 

förhållningssätt är viktigt. Respondenterna anser att det är en skillnad på beteende mellan 

könen, och att barnen lätt faller in i traditionellt stereotypa könsroller. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar genusmedvetenhet vid användandet av populärkultur är 

vårdnadshavarnas inställning. Respondenterna menar att eftersom populärkultur och genus 

har en lika stor roll hemma som den har på förskolan så är kommunikation mellan parterna 

viktig. Vissa respondenter menar att om förskolan har en syn på populärkultur och genus som 

inte stämmer överens med den bild barnen får hemma kan det uppstå en konflikt. 

 

Samtliga respondenter i studien belyser vid flera tillfällen vikten av att försöka ha ett 

genusneutralt arbetssätt. Vissa respondenter framhöll vikten av diskussion av genusnormen 

och en realistisk men tillåtande syn på populärkultur, medan andra svarade att den bästa 

metoden var att helt byta material om de genusrelaterade komplikationerna inom 

populärkulturen blir för svåra. Samtliga respondenter menar också att det är viktigt att låta 

populärkulturen följa styrdokumenten och ge den en logisk plats i förskolan. De menar att de 

måste granska det material de tar in så att det inte strider mot förskolans värderingar. Därmed 



38 

måste de hitta strategier för användandet av populärkultur som både följer styrdokumenten 

och barnens intressen.  

 

Resultaten visar också att populärkultur har stor plats i förskolan, men att användandet av 

populärkultur som verktyg varierar. Vid de tillfällen då populärkultur används i 

lärandesituationer görs detta ofta genom en form av mediering, där populärkulturen är ett 

medel för att använda barnens intressen som ett lärandemedel och för att bidra till en trygg 

miljö. 

7. 2.  Vilka faktorer påverkar genussynen som kommer från 

populärkultur?  

Genom våra undersökningar har det framgått tydligt att pedagogens förhållningssätt är 

väldigt viktigt för arbetet med genus på förskolan, men utöver förhållningssätt finns det 

ytterliga två faktorer som har påverkan på deras arbete.  

7. 2. 1 Pedagogens förhållningssätt 

Enligt vårt resultat var pedagogens förhållningssätt till populärkultur en viktig del i deras 

arbete med genus på förskolan. I resultatet kunde vi se att de pedagoger som hade en 

realistisk, öppen och positiv inställning till populärkultur hade lättare att se de stereotypa 

könsnormer som populärkulturen kunde föra med sig, medan de pedagoger som ställde sig 

mer kritiska till populärkulturen hade svårare att upptäcka och därmed bemöta normerna. Det 

kan uppstå dilemman om pedagogerna inte känner att de har tillräcklig kunskap om de 

intressen och världar som barnen är intresserade av, då det kan vara svårare för pedagogerna 

att känna sig delaktiga och bekväma med användandet av populärkultur i verksamheten (Fast, 

2011). En förutsättning för att upptäcka könsstereotypa normer är att erbjuda verksamheten 

ett rikt och varierat material, då detta lyfter frågor om kön, fördomar och genus. Detta stödjer 

resultatet som säger att de pedagoger som använde sig av ett rikt populärkulturellt material 

hade lättare att synliggöra de stereotypa normerna (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 

Vi kan se en koppling mellan ovanstående resultat och vårt resultat. En av respondenterna 

som var mer kritiskt inställd till användandet av populärkultur svarade att om de stereotypa 

normerna i populärkulturen blir för tydliga är det bättre att byta material hellre än att bemöta 

normerna. Detta är ett tydligt exempel på att det förhållningssättet till populärkultur kan ha en 

negativ påverkan på genusarbetet i förskolan. En alternativ strategi skulle kunna vara att vid 
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uppkomsten av ett stereotypt material istället behandla, diskutera och omvärdera de negativa 

normerna, hellre än att ignorera materialet. 

 

7. 2. 2 Barnens påverkan 

Det fanns dock ytterligare en faktor som hade påverkan på förskolans arbete med 

genusmedvetenhet, och det var barnens egna förhållningssätt till populärkultur. Resultatet 

visar att barnen har en tendens att följa de stereotypa könsnormer som ofta hittas i 

populärkulturen. Pedagogerna berättar att de ofta ser en tendens till att pojkar och flickor 

leker med olika leksaker, och att de leker på olika sätt. Pojkarna var mer högljudda och 

utåtriktade medan flickorna lekte stillsammare och tystare. Pedagogerna ansåg också att det 

populärkulturella materialet ofta var uppdelat för att tilltala de stereotypa synerna på genus, 

med rosa leksaker för flickor och äventyrsladdade actionleksaker för pojkarna. Barn är ofta 

själva medvetna om att det finns en uppdelning mellan könen, och detta kan bero på att de 

läser av och påverkas av de koder som hittas i det populärkulturella materialet (Fast, 2011). 

Barn har också en tendens att ibland utesluta varandra ur gemenskap med hjälp av normer 

kring kön (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

7. 2. 3 Hemmets påverkan 

Den sista faktorn som utöver pedagogens och barnens förhållningssätt till populärkultur 

påverkar genusmedvetenheten i förskolan är hemmets påverkan. I vårt resultat kan vi se att 

det är viktigt med kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola då en stor del av 

populärkulturens påverkan på barnen kommer från hemmet. Eftersom populärkulturen är så 

lättillgänglig och har en naturlig plats i barnens hem, måste pedagogerna sträva efter att vara 

lika tillåtande och öppna på förskolan. Detta för att inte kontrasten ska bli för stor mellan 

förskola och hem, och för att inte neka barnens intressen. Eftersom populärkulturens normer 

är närvarande både i hemmet och på förskolan är det viktigt att bemöta dem på samma 

villkor. Vi gör här en koppling till tidigare forskning där Östenberg (2014) hävdade att barn 

idag har enorma erfarenheter av populärkultur hemifrån redan innan de kommer till förskolan 

och att det är viktigt att förskollärarna tar hänsyn till dessa.  
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7. 3 Populärkulturens plats i förskolan 

Efter analysen av resultatet märks det tydligt att populärkulturen har en stor plats på studiens 

båda förskolor, men metoderna för hur det används varierar mellan alla respondenter. 

Strategierna för användandet sträckte sig från att använda populärkultur som ett medierande 

verktyg för att dels nå barnens intressen, till att använda populärkultur för att dels nå fram till 

de barn som behövde extra stöd. Ingen av respondenterna ville helt förbjuda populärkulturens 

närvaro, men alla använde sig av populärkulturen på olika sätt och till olika grad. Trots att 

användandet skilde sig mellan respondenterna var alla eniga om att användandet av 

populärkultur måste förankras i läroplanen, då de menar att förskolan måste anpassa och 

revidera populärkulturen så att den går i enlighet med styrdokumenten. Pedagogerna måste 

omvärdera sitt förhållningssätt till populärkultur och lek, så att de kan ta tillvara på barnens 

intressen och samtidigt följa de direktiv som läroplanen ställer (Sandberg & Pramling-

Samuelsson, 2005). 

 

Flera av respondenterna ansåg att en konflikt kunde uppstå i och med användandet av 

populärkultur, eftersom den ofta är laddad med stereotypa könsnormer. Läroplanen menar att 

förskolan ska ta hänsyn till barnens egna intressen samtidigt som verksamheten ska främja en 

genusneutral miljö (Skolverket, 2010), något som kan vara motsägelsefullt när 

populärkulturen är så normladdad. Respondenterna vidhöll dock att det är deras uppdrag som 

pedagoger att finna en balans i läroplanen och integrera den balansen i förskolan genom 

användandet av populärkultur.  

 

Baserat på ovanstående resultat kan vi formulera en teori där vi kan se eventuella kopplingar 

mellan förskolor som använder sig mycket av populärkultur och barnens bemötande av 

normer. En av förskolorna i studien använde populärkultur i samråd med läroplanen som ett 

väl integrerat tema i verksamheten, och på den förskolan ansåg inte pedagogerna att 

könsnormerna var särskilt framträdande. På den andra förskolan hade de inte använt 

populärkultur som tema, och en av pedagogerna var ganska kritisk till användandet. På den 

förskolan ansåg pedagogerna att könsrollerna var mer framträdande. Vi undrar om det finns 

ett samband mellan att med hjälp av läroplanen exponera barnen för populärkultur och 

därmed vänja dem vid de normer som medföljer, och att detta kan vara ett positivt sätt att 

synliggöra normerna populärkulturen medför sig?  
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7. 4 Hur används mediering och appropriering som strategier för att 

tillämpa populärkulturen? 

I våra resultat kan vi se ett tydligt användande av den medierande triangeln och 

appropriering. Förskollärarna använde ofta populärkulturella fenomen som medierande 

verktyg för att nå fram till barnen, och för att skapa olika reaktioner. Exempelvis använde en 

pedagog bilder på superhjälten Spiderman för att uppmuntra en pojke att utveckla sina 

finmotoriska kunskaper, något han visat sig vara ovillig till tidigare. Genom att använda ett 

stimulus som barnet kunde relatera till, alltså ett kulturellt verktyg, fick pedagogen fram en 

önskad respons, i form av barnets engagemang. Appropriering användes vid tillfällen då 

pedagogerna skaffade sig kunskap om för dem okända fenomen, exempelvis då pedagogerna 

sökte på internet efter sånger som barnen gick och sjöng. Genom appropriering av barnens 

intressen kan pedagogerna nå fram till barnen och möta dem på deras nivå, och på så sätt 

skapa förutsättningar för diskussion om ämnen inom barnens intressen som tidigare kan ha 

varit osynliga för pedagogerna (Hedges, 2011).  

 

Ett resonemang som framkom efter analysen kan vara att mediering inte bara kan användas 

som ett medium för att nå fram till barnen rent kunskapsmässigt, utan även emotionellt. 

Genom att använda sig av exempelvis kläder, vilket en av våra respondenter beskrivit att hon 

vid flera tillfällen gjort, kan de skapa ett gemensamt intressefokus hos barnet. Genom att visa 

barnet att de har kunskap om något som barnet tycker om så kanske det finns rum för att 

öppna upp ett förtroende och barnet kanske får mer tilltro till pedagogen. Denna tilltro kanske 

kan göra det möjligt för pedagogen att nå fram till barnet på en djupare känslomässig nivå 

och därmed skapa en bättre relation och förståelse av barnet som individ. Lundgren, Säljö & 

Liberg (2012) säger att mediering kan användas som ett redskap när människor förstår, 

kommunicerar och agerar i vår omvärld, och därmed tror vi att mediering vid populärkultur 

inte bara kan användas som ett konkret redskap för att förmedla kunskap, utan även för att 

förmedla känslor. 
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8. Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka om populärkulturen används i förskolan och hur 

pedagogernas förhållningssätt till populärkultur påverkar deras arbete med eventuella 

könsnormerna som hittas i förskolan. Vi hade en idé om att det personliga förhållningssättet 

skulle vara viktigt vid genusarbetet, men vi hade inte reflekterat över att hemmet och barnens  

förhållningssätt också var viktiga. 

 

I studien framgår det tydligt att de pedagoger som använder sig medvetet av populärkultur 

har lättare att synliggöra de normer som finns i verksamheten, i kontrast till de pedagoger 

som i stället ställde sig kritiska till populärkulturen. Pedagogen måste dock förutom sitt eget 

personliga förhållningssätt till populärkultur och genus, dessutom ha i åtanke att föra en 

kommunikation med vårdnadshavare om ämnet. När pedagogen och hemmet har en liknande 

uppfattning och förhållandesätt till populärkultur och genus måste man också ta barnens egna 

erfarenheter i beaktande. Studien visar alltså att det är dessa tre faktorer tillsammans som 

lägger grunden för verksamhetens arbete med genus i populärkultur. 

 

Vi kan också se att populärkultur är närvarande i någon form på båda förskolor vi besökte, 

men däremot skiljer sig användningen av det mellan de olika pedagoger, då vissa använder 

det mycket och andra knappt alls. Studien har också visat att mediering och appropriering är 

relevanta metoder för att använda sig av populärkultur som ett medel för att nå fram till 

barnen både teoretiskt, praktiskt och emotionellt. 

8. 1 Ny kunskap och vidare forskning 

Den kunskap som varit mest framträdande i vår studie har varit insikten i hur viktigt 

pedagogens förhållningssätt är när de ska använda sig av populärkultur på ett genusmedvetet 

sätt. Vidare noterade vi dessutom vikten av barnens egna förhållningssätt samt hemmets 

påverkan, som tillsammans med pedagogens förhållningssätt spelar den största rollen i att 

genusmedvetet tillhandahålla populärkulturellt material i förskolan. 

 

I vårt resultat framkom vid flera tillfällen att pedagogerna inte räknade Astrid Lindgren och 

andra äldre verk som populärkultur, trots att det enligt våra definitioner fyller kraven för 

populärkultur. Vi har valt att inte lyfta denna fråga vidare, då vi inte anser att det är relevant 
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för studiens syfte. Däremot anser vi att det skulle vara intressant att vidare forska i varför det 

enligt våra respondenter verkar som äldre populärkulturella verk ofta är mer accepterade än 

de moderna i förskolan? 

 

En annan tendens som var tydligt framkommande i resultatet var en teori om att både synen 

på populärkultur och synen på genus har förändrats genom tiden. En av respondenterna hade 

en teori om att föräldrarna blev mer genusmedvetna ju yngre generationerna blev, och flera 

respondenter menade att populärkulturen har fått en tydligare och mer accepterad plats i 

verksamheten på senare tid. Vi ansåg att detta resultat inte var fullt relevant för studien, men 

det hade eventuellt varit intressant att forska vidare om populärkulturens och 

genusmedvetenhetens förändring genom åren. 

 

Något som återkom ofta i vårt resultat var samhällets påverkan på populärkultur. Eftersom vi 

inte ansåg att just denna fråga var relevant för vår studie har vi valt att inte ta upp det i 

resultatet, men vi anser ändå att vidare forskning hade varit intressant att föra på ämnet. Flera 

respondenter vidhöll nämligen att oavsett deras personliga förhållningssätt är det ändå 

samhället som har den yttersta påverkan på hur populärkulturen formas. Vi tolkar detta som 

att i slutändan är pedagogernas förhållningssätt till populärkultur och genus bara en liten del i 

något större, eftersom det är samhället som sätter normerna. Vi ställer oss alltså frågan om det 

är vi som påverkar samhällets normer, eller om det är samhället som påverkar oss?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

1. Hej, vad heter du?  

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

4. Hur skulle du definiera populärkultur?  

5. Vad är din inställning till att använda er av popkultur i förskolan? 

6. Använder ni er av popkultur i förskolan? I så fall hur?  

7. Vad skulle du säga är för och nackdelar för användandet av popkultur i förskolan?  

8. Vilken populärkultur var rådande när ni började arbeta? Hur har användandet ändrats genom 

tiden? 

9. Har din inställning förändrats genom tiden? 

10. Tycker du att användandet av popkultur har nån påverkan på könsnormerna på förskolan? 

Hur?  

11. Finns det tydliga könsnormer på förskolan?  

12. Är det barnen själva som förstärker de normerna genom popkultur, eller har ni som 

pedagoger också påverkan?  

13. Påverkar popkultur könsnormerna på ett positivt eller negativt sätt? 

14. Läroplanen säger att förskolan ska främja en könsnetural verksamhet men också att vi ska 

använda oss av barnens intressen. Tror ni att det kan innebära en konflikt när barnens 

intressen (alltså popkultur) skapar könsnormer som inte följer läroplanen? 
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Bilaga 2: Blankett för respondentens samtycke till intervju. 

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 

Linnéa Karlsson och Bori Peterson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

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

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

studie om att titta på hur användandet av populärkultur i förskolan kan ha någon påverkan på 

eventuella könsroller. Detta sker genom observationer och samtal med barnen om vilka leksaker de 

tycker bäst om och vilka de tycker mindre om på förskolan. 

 

Linnéa och Bori genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; 

och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande 

och Kommunikation vid Jönköping University.  

 

Linnéa Karlsson och Bori Peterson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

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

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

studie om att undersöka hur pedagogernas förhållningssätt till populärkultur kan ha någon påverkan 

på eventuella könsroller i förskolan. Detta sker genom intervjuer med respondenter som sedan 

analyseras och diskuteras. 

 

Linnéa Karlsson och Bori Peterson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning 

och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

 

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

följande aktiviteter: 

 

____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

____ Låta intervjun granskas och analyseras av studenterna ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

 

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

påföljder.  

 

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

kursansvarig,  

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

 

 

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

 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________________________ 

 

________________________________     

Datum 

 

________________________________   ________________________________ 

  

Deltagarens signatur     Studentens namn  

 

 

________________________________   ________________________________  

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

 

       ________________________________ 

  

       Studentens namn  

 

 

       ________________________________ 

  

       Namnförtydligande 

 


