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Abstract  

Detta arbete syftar på att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter genom populärkultur och 

förskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan. För att kunna besvara arbetets 

frågeställningar har två kvalitativa intervjuer gjorts med två förskollärare samt en bildanalys av en 

populär barnbok. Det insamlade empiriska materialet har analyserats utifrån fyra perspektiv, normer, 

makt, jämställdhet och genus. Vår analysmetod för de kvalitativa intervjuerna är meningskodning och 

analysmetoden för bildanalysen är semiotik.  

Vårt resultat visade att samhället består av traditionella könsmönster som påverkar barn och vuxna, 

strukturerna upprätthålls även av barnens populärkultur. Därför är en genusmedvetenhet och en öppen 

blick för mönster och strukturer viktigt i arbetet som förskollärare. Studien ger oss en förståelse om 

förskollärares ansvar i vad barn möter för slags populärkulturistiska bilder och andra medier i förskolan 

samt förskollärares kunskap om- och vikten av genusmedvetenhet.  

 

 

 

 



Förord  

Vi har båda ett brinnande intresse för genus och anser att det är av vikt i vårt kommande arbete 

som verksamma förskollärare. Med en genusmedvetenhet och kunskap kring vad 

jämställdhetsarbete i förskolan ger för verkan anser vi att det lägger grund till ett mer jämställt 

framtida samhälle där barn får vara barn utan någon värdering i hur de ser ut, beter sig eller 

förväntas leva utifrån könsroller. Vi är själva uppvuxna med att ha fått böcker lästa för oss och 

i äldre ålder även läst själva och är medvetna om att berättelserna har påverkat oss och haft en 

roll i hur vi utvecklats som individer. Populärkulturen anser vi är ett verktyg som stimulerar 

fantasin och är viktig barns världar därför anser vi att genusmedvetenhet även är viktig i 

populärkulturen.  

 

Populärkultur är en ständigt närvarande del i människans vardagsliv. Även förskolans 

verksamhet genomsyras av populärkultur genom litteratur, film och musik men även det barn 

har med sig hemifrån. I vårt arbete vill vi analysera vad barn möter ur ett genusperspektiv. Vad 

är det för bilder barnen möter i litteratur och vad kan det skapa för bild av det biologiska könet?  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som deltog i vår intervjustudie, utan de hade inte 

detta arbete varit möjligt. Vi är tacksamma för deras engagemang och förtroende och att de 

avsatte tid för att hjälpa oss i vår forskning. Vi vill även tacka vår handledare Matilda Wiklund 

som har varit till stor hjälp under arbetets gång, hon har varit en stöttepelare när våra tankar 

spretat iväg.  

 

Emma Ericson och Disa Filmberg 
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1. Inledning 

Förskolans verksamhet är en plats för social interaktion och samlärande för barn mellan 1 - 5 

år. Enligt Skolverket (2016) ska förskolan sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att utveckla sin situation. 

Skolinspektionen (2017) har granskat och undersökt förskolans arbete och det finns en risk att 

ett stereotypt bemötande ökar, snarare än minskar. Samtidigt hävdar Skolverket (2016) i sin tur 

att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller samt att flickor respektive 

pojkar ska samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

 

Vårt forskningsområde i denna studie är genus genom populärkultur och bilders påverkan på 

barn. Enligt Anna Sparrman och Katarina Eriksson (2002) får barn ett aktörskap och blir 

därmed en del av samhället som både påverkas och påverkar omvärlden. Samtidens barn 

kommer redan som spädbarn in i populärkulturens värld när deras föräldrar visar pekböcker. 

Detta medför också, menar Sparrman och Eriksson (2002), att barnen i tidig ålder får lära sig 

det sociala beteendet som förväntas vid exempelvis vid en sagostund. 

 

Carina Fast (2007) ser också en tydlig uppdelning i populärkulturen och att den sprids långt ner 

i åldrarna.  Givetvis skapar det problematik i relation till förskolans läroplans strävansmål och 

skolinspektionens upptäckt av bristfällighet i genus och jämställdhetsarbetet. Ovanstående 

forskning visar på att barn i förskolans verksamhet styrs av förskollärares förutbestämda tankar 

och synsätt på barn utifrån kön. Detta kan därmed skapa spänningar i barns personliga 

utveckling och det är här vår studie tar form.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt självständiga arbete är att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter 

genom populärkultur och förskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan.  

 

 Hur tänker pedagoger om populärkultur och genus i förskolans verksamhet? 

 Vilka typer av genusbilder möter barn i förskolan? 
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2. Bakgrund  
 

2.1 Teoretiska perspektiv 

Denna studie utgår från fyra teoretiska perspektiv, normer, makt, jämställdhet, och genus Maria 

Hedin (2010) menar att jämställdhet, genus och makt är tre centrala begrepp som påverkar 

varandra. Dock menar författaren att det krävs eftertanke, kunskap och en analysförmåga för 

att förstå begreppens betydelse och konsekvenser. Enligt Hedin (2010) har jämställdhet många 

dimensioner som berör livets alla områden. Författaren hävdar att begreppet makt många 

gånger väcker negativa associationer hos människor, dock menar Hedin (2010) att makt även 

kan ses ur en positiv aspekt eftersom makt bidrar till att förändringar kan ta form. Detta trots 

att förändringarna kan få negativa eller positiva konsekvenser. Skolverket (2016) belyser vikten 

av att barnen i förskolans verksamhet ska få en förståelse för jämställdhet, samhällets normer 

och människors rättigheter. Skolverket (2016) menar att vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt både mot sig själva och andra. Klara Dolk (2013) utvecklar 

maktbegreppet och menar att makt inte uteslutande är något som förtrycker och förespråkar 

förbud och uteslutningar. Makt kan bidra till sanningar, kunskap, handlingar, attityder och 

känslor. Dolk (2013) anser att normer är kopplade till makt men här består inte makten av våld 

eller tvång, utan istället genom att människor medvetet eller omedvetet anpassar sina viljor och 

tankesätt efter normerna. Enligt Dolk (2013) är makt något som styr människors agerande och 

handlingar och Aisha Lundgren (2014) anser att makt och normer agerar i symbios och så även 

jämställdhet. Hedin (2010) hävdar att dessa begrepp är konstruerade av människan och därför 

tolkningsbara. Dessa fyra perspektiv är användbara i vår studie eftersom genus innehåller och 

påverkas av makt, normer och jämställdhet. De valda perspektiven står i relation till varandra. 

På grund av detta anser vi att perspektiven är behjälpliga genom hela studien men främst i 

analysen kring vårt empiriska material. Alan Bryman (2011) menar att som forskare är det av 

största vikt att vara medveten om vilka centrala begrepp som ska stå i fokus för att sedan kunna 

analysera och tolka den empiri som samlats in. 

 

2.2 Genus  

Detta avsnitt kommer att belysa att genus kan ses som en social konstruktion och bidra till ett 

jämställdhetsarbete i förskolans verksamhet. I uppsatsstudien bidrar detta avsnitt till en 

förståelse kring genus som begrepp.  Det kan också bidra med en kunskap kring att arbeta 

utifrån ett genusperspektiv. Kunskapen kan tillföra ett jämställdhetsarbete som ger utrymme 
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till både flickor och pojkar.  I studien används begreppet genus som ett verktyg för att 

synliggöra könsskillnader och sociala konstruktioner. Avsnittet presenterar också 

betydelsefulla riktlinjer och styrdokument för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. 

 

2.2.1 Definition av begreppet genus  

Anna Sparrman (2006) menar att begreppet genus innebär att kvinna respektive man inte är 

något man föds till utan det är något man blir. Författaren hävdar även att i diskussionen om 

genus är det väsentligt att använda begreppet könsroll och inte kön för att understryka teorin 

om att kön är kulturellt och socialt konstruerade och inte biologiskt skapta.  I studien utgår vi 

från ett genusbegrepp där kön är socialt konstruerade och inte biologiskt skapta. För oss kan 

begreppet genus också ses som ett hjälpmedel för att få syn på samhällets bild av kvinnligt 

respektive manligt. Detta ligger till grund för det problem som motiverar vår studie. Barn möter 

dagligen bilder, i detta fall genom populärkultur, som påverkar hur barn konstruerar sina egna 

och andras kön. Detta kan skapa konsekvenser eftersom barn blir endast flicka respektive pojke, 

denna kategorisering kan utesluta intressen som ligger utanför vad som anses vara socialt 

accepterat enligt samhällets normer.  

 

2.2.2 Främja barns lika rättigheter och möjligheter  

Skolverket (2014) har tagit fram allmänna råd för att stödja och synliggöra arbetet med att 

främja barns lika rättigheter och möjligheter. Skolverket (2014) menar att enligt 

diskrimineringslagen ska huvudmannen för verksamheten bedriva ett målinriktat arbete för att 

främja lika möjligheter och rättigheter för barnen som deltar i verksamheten. Skolverket (2014) 

beskriver också att alla barn oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

och funktionsvariation ska ha lika rättigheter och möjligheter till utveckling.  

 

2.3 Populärkultur  

Detta avsnitt kommer att beröra vad som kan skilja flickor och pojkar åt inom populärkulturen. 

Avsnittet belyser även begreppet utifrån ett historiskt perspektiv och hur det kan påverka 

barnens möjligheter och begränsningar utifrån deras könstillhörighet i dagsläget. I 

uppsatsstudien är populärkultur det begrepp som är en av de centrala delarna. I arbetet 

används begreppet populärkultur som ett verktyg för att bidra med förståelse i hur flickor och 

pojkar framställs i populärkultur och hur de kan påverkas. I studien är begreppet centralt 

eftersom barn dagligen konsumerar populärkultur och i populärkultur för barn förekommer 
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ofta tydliga könsmönster. I detta avsnitt kommer vår tolkning av begreppet att beskrivas mer 

djupgående.  

 

2.3.1 Definition av begreppet populärkultur  

Christian Eidevald (2014) beskriver begreppet populärkultur såsom filmer, böcker och 

barnprogram. Sparrman (2002) menar även att begreppet kan innebära serietidningar, 

tatueringar och Disney-karaktärer. Idoler och förebilder är också en del i barns populärkultur 

menar Barbara Read (2011), vidare menar författaren att de ofta har en stor påverkan på barn 

och unga.  I studien definierar vi populärkultur som ett samlingsbegrepp som innehåller filmer, 

böcker, barnprogram, serietidningar, tatueringar, Disney-karaktärerna och idoler. I vår studie 

ligger fokus på den populärkultur som riktar sig till barn. Vårt intresse ligger i barnlitteratur 

dels för att barn möter berättelser från start men också för att läsning brukar vara intressant, och 

därför kan ha en stor påverkan.  

 

2.3.2 Populärkultur i läroplanen för förskolan 

Skolverket (2016) belyser att barnen inom förskolan ska få möjlighet att utveckla sin förmåga 

att iaktta och reflektera. Samt att förskolan ska vara en levande, social och kulturell miljö. Lena 

Lee (2012) belyser svårigheterna med att införliva populärkultur i läroplanen eftersom det krävs 

eftertanke och tid till planering. I en intervjustudie där författaren forskade om populärkulturens 

plats i lärande menade intervjupersonerna att det krävs tid att planera för undervisning med 

populärkultur, tid som oftast inte räcker till. Trots att barns populärkultur sågs som rimligt att 

platsa i förskolans läroplan, eftersom det skulle skapa nya möjligheter i lärande, tycktes arbetet 

med att skapa en ny plan vara alldeles för utmanande. Lee (2012) menar även att förskollärare 

oftast utgår från de styrdokument och läroplaner som finns och att det därför inte skapas 

utrymme till att ta in nya infallsvinklar i lärandet. Författaren hävdar att populärkultur och 

populärkulturistiska verktyg såsom spel och film skulle få en alltmer betydande roll i förskolans 

verksamhet i syfte att lära, om begreppet integrerades i läroplanen.  

 

2.4 Normer  

Detta avsnitt beskriver samhällets normer och hur de påverkar barn i förskolans verksamhet. I 

vår studie använder vi begreppet normer för att normer är en del i hur det biologiska könet 

framställs och vilka förväntningar som läggs på flickor respektive pojkar.  
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2.4.1 Definition av begreppet normer 

Lundgren (2014) beskriver normer som idéer, föreställningar och förväntningar om vad 

människor anser är normalt i en viss kontext.  Dolk (2013) hävdar att normer är något som är 

skapat av samhället och att människor rättar sig efter den struktur som råder i samhället vare 

sig de är medvetna om detta eller inte. I vårt arbete använder vi begreppet normer eftersom en 

okunskap om samhällets strukturer kan leda till att barn stöps i samma form och konsekvensen 

blir då att samhället endast består av två kön, flicka och pojke, och att det kan begränsa barns 

utveckling och sexualitet.  

 

2.4.2 Normer och normkritik 

Lundgren (2014) belyser normer som vad en får göra, säga och hur en ska bete sig i sociala 

sammanhang. Normstrukturer bidrar till att människor möter mer eller mindre motstånd i 

vardagen. Lundgren (2014) anser att om samhällets normer följs så tas människan för självklar, 

kan göra karriär och ifrågasätts sällan, dock om det är tvärtom och normerna bryts skapas ett 

ifrågasättande. Lundgren (2014) menar att den övergripande normen i förskolans verksamhet 

är att barnen ska “lära” sig att vara flicka respektive pojke. Flicknormen är att leka med dockor, 

vara omhändertagande och se fina ut. Pojknormen innebär att springa fort, vara stark och inte 

visa känslor. Lundgren (2014) anser att både flickor och pojkar bör få chansen att göra typiska 

“pojksaker” och “flicksaker” eftersom barnen inte är sitt kön, utan blir det på grund av 

normerna. Därför ska barnen få möjlighet att få tillgång till det som kan saknas på grund av 

barnens könstillhörighet.  

 

Lundgren (2014) hävdar att i dagens samhälle är det viktigt att förskollärarna är medvetna om 

vad en norm är för att sedan tänka normkritiskt. Författaren beskriver att förskollärarna ska visa 

ett intresse för hur normer uppstår och återskapas, det är också viktigt att trakasserier och 

kränkningar inte utesluts eller blundas för av förskollärarna. Lundgren (2014) har sett genom 

sitt arbete som förskollärare att de flesta verksamma förskollärarna arbetar för att främja att 

barn som inte tillhör normen ska hjälpas in i verksamheten och kan därför glömma att det som 

är annorlunda är något positivt som kan berika. 
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3. Tidigare forskning om genus och populärkultur 

 

3.1 Litteratururval  

I vårt litteratururval har vi utgått från sökbegreppen genus, populärkultur och barns perspektiv. 

När vi sökte på internationella begrepp utgick vi från sökbegreppen gender, preschool och 

popular culture. Därefter har vi valt titlar och underrubriker som kan vara relevanta för vårt 

valda forskningsområde. Vi har använt oss av sökmotorerna Google Scholar, Summon och Diva 

Portal, vi har valt dessa sökmotorer eftersom att vi anser att de ger tillgång till en bred 

forskningsbas. I Google Scholar hittade vi också internationella artiklar som är användbara för 

vårt forskningsområde. Eftersom sökorden ligger nära våra centrala begrepp så underlättade det 

och vi fann relevant material. Då vi sökte med breda begrepp skapades ett stort urval av artiklar 

och avhandlingar vilket gjorde att vi först utgick ifrån rubriker och sedan abstract för att 

ytterligare sålla bort material som inte har samma definition av begreppen som vi var ute efter.  

 

3.2 Genus  

Detta avsnitt berör forskning om genus och könsstrukturer i förskolans verksamhet. 

 

3.2.1 Genus och könsstrukturer  

Inga Wernersson (2009) har studerat genusarbetets betydelse genom observationer i förskolan 

och menar att man bör synliggöra strukturella handlingar, uttryck och förväntningar i relation 

till barn beroende på vilket kön de tillhör. Författaren beskriver begreppet genusordning som 

komplext och menar att dess olika innebörder kan användas på olika sätt beroende på om det 

används i politik eller i sociala miljöer som på förskolan. Trots dess olika användning uttrycks 

det som de normer som kvinnor och män förväntas leva efter, normer som är skapta av 

människan och som av olika anledningar bevarar, utesluter och hela tiden omskapar begreppet 

(Wernersson, 2009).  

 

Eidevald (2014) har beforskat genus i förskolans verksamhet, forskningen visar att förskollärare 

som saknar genusmedvetenhet har vissa stereotypa förväntningar på barn i relation till vilket 

kön de tillhör. Författaren belyser även att det inte endast är förskollärare som har dessa 

föreställningar utan att det ofta upprätthålls av populärkultur för barn. Leksaker, böcker, 

barnprogram och filmer uttrycker även ofta en starkare könsuppdelning än verkligheten. I och 
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med dessa, ibland överdrivet stereotypa rollerna, så skaffar sig barn en bild av vad som är 

typiska karaktärsdrag för respektive kön (Eidevald, 2014).  

 

Eidevald (2014) menar att förskollärare ofta arbetar för att barn ska ha chans till att själva få 

makt över val och handlingar. Dock kan detta få negativa konsekvenser i arbetet med genus 

eftersom vuxna bemöter barn olika bundet till om de är flickor eller pojkar. Författaren menar 

att förskollärare som styrs av sin genusmedvetenhet vill uppmuntra barn till att välja “fel” 

leksak, klädesplagg eller förebild beroende på vilket kön de tillhör. Här handlar det om att 

försöka bryta traditionella könsmönster, dock blir tillvaratagandet av barns intressen glömt och 

det perspektiv som dominerar är de vuxnas syn på barn. Fast (2007) menar även att barn 

uppfattar att vuxna ofta står i vägen för deras intressen. Vuxnas ogillande eller ekonomiska 

situationer kan vara begränsande för deras personutveckling, fantasi och kreativitet.  

 

Hedin (2010) lyfter en vanligt förekommande vardagsuppfattning som lägger hinder i vägen 

för förståelsen kring genusbegreppet. Det som hindrar enligt Hedin (2010) är att könsnormerna 

har spelat ut sin roll och att kvinnor respektive flickor och män respektive pojkar idag behandlas 

lika, detta är långt ifrån sanningen menar författaren. En annan viktig aspekt inom denna 

kontext är att individer som förespråkar genus inte förnekar de biologiska skillnaderna utan 

istället problematiserar allt som har med kön att göra. (Hedin, 2010).  

 

Birgitta Odelfors (1998) har i sin observationsstudie i förskolan tittat på skillnader mellan könen 

och resultatet visar att kön är socialt skapade och inte biologiskt medfödda. Författaren har 

upptäckt detta genom att observera barns samspel i förskolan och tittat på omvärldens 

förväntningar på hur flickor och pojkar bör vara. Flickor och pojkar skapas utifrån de rådande 

samhälleliga strukturerna. Beroende på vilket kön man tillhör finns även vissa öppna och slutna 

regler att förhålla sig till. Även om vuxna bemöter barn olika beroende på kön så beter sig även 

flickor och pojkar olika i förhållande till dessa “regler” (Odelfors, 1998). 

 

3.2.2 Sammanfattande reflektioner  

Inom detta forskningsfält anser vi att en kunskap om genus bör vara central i arbetet med barn 

eftersom utan förförståelse kan ingen förändring ske. Om det saknas en genusmedvetenhet kan 

det bidra till att de traditionella könsmönstren bevaras. Den förändring vi anser bör ske är att 

barn oberoende av könstillhörighet ska ha lika möjligheter. En viktig teoretisk utgångspunkt i 
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forskningsområdet är förståelsen om att kön kan ses som socialt skapade, detta kan vara viktigt 

att reflektera över i arbetet med barn, detta ser vi som relevant i relation till vår studie.   

 

3.3 Populärkultur  

Detta avsnitt beskriver forskning om populärkultur och vad det kan innebära. Avsnittet 

beskriver också hur populärkulturen påverkar barn i förskoleåldern, exempelvis genom 

förebilder och barnlitteratur. 

 

3.3.1 Forskning om betydelsen av och förståelsen för barns populärkultur   

Sparrman (2002) har forskat inom området populärkultur med fokus på barn och menar att 

populärkultur för barn innefattar exempelvis bilderböcker och utklädningskläder även tv, 

tidningar och karaktärer i filmer. Sparrmans (2002) forskning belyser visuella attribut som 

utklädningskläder som ett material som signalerar könskodning och könsmönster till barnen i 

leksituationer. Eidevald (2014) beskriver populärkultur som något barn lär utifrån, särskilt om 

kvinnliga och manliga könsmönster. Oftast är huvudkaraktären i populärkulturella texter och 

filmer av manligt kön vilket kan ge uttryck för vilket kön som är starkast och värderas högre, 

kvinnor är ofta mindre betydande och tilldelas exempelvis biroller. Vidare menar författaren att 

även leksaker och barns litteratur ger kunskap om vad som är stereotypiskt för kvinnligt och 

manligt. Leksaker har en liknande påverkan då flickor leker familj, hemmafru och lugna lekar 

medan pojkars lek innefattar mer utåtriktad action och innefattar mer hjältemodiga 

handlingar.   

 

3.3.2 Forskning om kultur för barn i förskolans verksamhet 

Anna Sparrman och Katarina Erikssons (2002) teorier bygger på datainsamlingar med hjälp av 

deltagande observationer och videoinspelning av barn inom fritidshemmets och förskolans 

institution. Sparrmans och Erikssons (2002) forskning visar att barns kultur och populärkultur 

kan ses som sociala handlingar som barnen utför inom skola, förskola, fritidshem och hemmet. 

Sparrman och Eriksson (2002) menar att barns populärkultur innehåller barnlitteratur, 

barnteater, data och tv-spel samt reklam riktad till barn. Författarna anser att föräldrar och 

förskollärare ska studera barns lek för att få en förståelse och ökad kunskap kring vad barns 

populärkultur är och vad det medför för positivt samt negativt i den sociala interaktionen. 

Sparrman och Eriksson (2002) kunde se under sina observationer att litteratur bidrar till att 

barnen utvecklas i sin kommunikation och lärande både på egen hand och i grupp.  
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Kerstin Bergöö (2009) menar att förskollärare i dagens utbildningssystem dagligen precis som 

barnen möter en världsbild som till stor del framträder via skärmar. Bergöö (2009) syftar i 

denna kontext på filmer, tv-program, datorspel/tv-spel, internet och litteratur. Bergöö (2009) 

hävdar att dagens informationsflöde bidrar till ett större ansvar hos förskollärarna. Ansvaret 

innebär enligt Bergöö (2009) att förskollärarna medvetet måste hjälpa barnen att sålla bland 

utbudet, vara närvarande och ha en ständig dialog. Bergöö (2009) har studerat media och 

populärkultur utifrån ett genusperspektiv inom förskola och skola och menar att det är av största 

vikt att förskollärarna fångar upp barnens reflektioner, analyser, frågeställningar och 

funderingar. Utifrån Bergöös (2009) perspektiv måste jämställdhet och ojämlikheter lyftas för 

barnen i tidig ålder. Här menar Bergöö (2009) att barnlitteratur och olika former av tidningar 

med reklam kan skapa diskussion som omvandlas till kunskap.  

 

3.3.3 Barns fantasi och kreativitet i kontakt med populärkultur  

Fast (2009) har genom sina observationer och intervjustudier med barn kommit fram till att de 

måste få upptäcka och utveckla sin inbillningskraft, fantasi och kreativitet i förskolans 

verksamhet. Fast (2009) menar att för att barnen ska få en helhetsbild av populärkultur och dess 

medier bör förskollärarna och föräldrar visa intresse för konst och därigenom främja barnens 

kommunikation och personliga utveckling oberoende av kön. Fast (2009) lyfter leken i 

förskolan som något som är sammansatt med populärkultur. I leken använder barnen händelser 

eller figurer från populärkulturen och gestaltar detta. Enligt Fast (2009) är leken barnens sätt 

att handskas med verkligheten. Med andra ord är även populärkulturen en del av barnens 

verklighet. Fast (2009) menar att populärkulturen bör ses som ett lärande-verktyg som bidrar 

till ett tryggt rum där barnen stimuleras till utveckling på många plan.  

 

3.3.4 Visuell kultur för barn  

Sparrman (2006) beskriver begreppet visuell kultur som ett sätt att se på världen. Hon menar 

att, hur vi tolkar och förhåller oss till det vi ser grundar sig mycket i hur samhällsordningen är 

uppbyggd. Reklambilder, konst och bilder i böcker är bland annat en del av den visuella 

kulturen som barn ofta tar del av och därmed kan bli påverkade av. Ylva Ågren (2015) har 

fördjupat sig inom området konsumtion och kommersiella budskap som främst riktar sig till 

barn. Författaren beskriver konsumtion som en central del i människans värld men där främst 

barn ses som en allt större växande målgrupp. Genom att rikta sig till barn genom reklam och 
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andra mediala verktyg så menar marknadsförare att barn ges empowerment. Detta begrepp 

innebär att barn ges utrymme att få sina intressen synliggjorda och det i sin tur uppmuntrar barn 

till att vilja fortsätta göra sin röst hörd. Ågren (2015) problematiserar dock barns konsumtion 

och belyser begreppet merchandising vilket innebär olika typer av kringprodukter som är 

kopplade till de stora medierna som är riktade till barn. Exempel på dessa kan vara kändisar, 

Disneykaraktärer eller olika hjältefigurer. Genom att dessa medier syns i olika sammanhang, 

där barn vistas eller konsumerar media, så skapas en slags logotyp eller en visuell bild som blir 

lättigenkännligt för barn. Detta bidrar till en kommersiell produktion vilket i sin tur skapar 

konsumtion. Empowerment används även i föreställningen om vad som fångar flickors och 

pojkars intressen.  

Sparrman (2006) menar att i diskussionen om barn och visuell kultur utgår man ofta från idéer 

om vad som är barnets bästa, mediebilder och kommersiella bilder anses påverka barn negativt 

och de bör därför skyddas från det medan bilder i konstsammanhang kan ha en effekt av lärande 

för barn. Sparrman (2006) hävdar att vuxna styrs av antaganden och förväntningar på vad som 

ska karaktärisera en typisk flicka samt pojke. Kläder och leksaker som köps in av vuxna har 

därför en bakomliggande tanke som dels formats efter dessa föreställningar.  

 

3.3.5 Förebilders och idolers påverkan på barn och unga 

Barbara Reads (2011) observationer och intervjuer med barn visar på att flickor i förskolan ofta 

skaffar sig kvinnliga förebilder utifrån populärkulturen. Dock framställs ofta dessa förebilder 

som passiva snarare än personer med makt och framgång. Utseende och attraktionskraft verkar 

väga tyngre än intelligens och bedrifter. I en studie som Read (2011) genomförde framkom 

även att flickor ser upp till artister såsom Britney Spears och Beyoncé och att dessa artister är 

idealet för vilka flickorna vill vara när de är stora. Författaren menar att ju femininare 

karaktärerna inom populärkulturen är, desto mer intresserade blir flickorna. Read (2011) 

beskriver även pojkars förebilder som sportstjärnor, manliga tv-stjärnor eller manliga föräldrar 

och släktingar. Dessa personer framställs ofta som starka och med en makt att visa på både 

intellektuell och fysisk prestation.  

Ågren (2015) belyser skillnaderna i hur flickor respektive pojkar förhåller sig till artister och 

instrument utifrån en studie hemma hos barn i vardagsmiljö. Författaren menar att genus skapas 

i populärkulturen och att musik och artister har en stor inverkan på detta. I studien framkom det 

vad flickor och pojkar anser vara manligt och kvinnligt, de menade att instrument såsom gitarr 

var ett uppenbart manligt verktyg medan sång och piano var mer feminint. I studien blev det 

även uppenbart vad flickor och pojkar anser vara passande för deras könsidentitet när de 
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imiterade artister eller showade till låtar. Ågren (2015) menar, utifrån sin studie om de 

mediebilder som barn möter, att exempelvis artister är en viktig referensram i barns lek. Genom 

dessa bilder skapar de kön, oavsett om artisten är en kvinna eller man så förhåller sig barnen 

till sin egen könstillhörighet och uttrycker sig sedan därefter.  

 

3.3.6 Flickors och pojkars olika intressen inom populärkultur  

Sparrman (2002) menar att barns leksaker har stort utrymme i barns vardagsliv idag men att det 

saknas utrymme för populärkultur både i hemmet och i förskolans verksamhet. Sparrman 

(2002) anser att en vetskap om barns populärkultur, såsom vilka spel barn spelar och vilka 

idoler som kan inspirera och påverka barns identitetsskapande är viktigt i arbetet med barn.  

 

Ingegerd Rydin och Ingela Schyller (1987) upptäckte redan under sent 80-tal att det fanns en 

markant skillnad i vad barn väljer för tv-program. Författarna menar att flickor verkar föredra 

program med romantik och äventyr medan pojkar hellre ser på fiktion som innehåller våld och 

action. Vad som dock är gemensamt för både flickor och pojkar är att de konsumerade 

humoristiska program. Eidevald (2014) menar att barn lär sig utifrån detta om intellektuell 

förmåga, könsuppfattning och passande yrken beroende på det kön de tillhör. Dock kan 

samspelet mellan barnen bidra till utveckling, nya tankegångar och en förhandling om det 

kulturella könet. Författaren anser att barn inom förskolans verksamhet i tidig ålder är medvetna 

om vad som enligt samhället anses vara kvinnligt respektive manligt. Enligt Sparrman (2002) 

består begreppet kön av olika dimensioner av kulturella och sociala konstruktioner som bör 

ifrågasättas även om det är en utmaning. 

 

Odelfors (1998) kunde under 90-talet se pojkars lek som mer energirika där styrka, snabbhet 

och mod blir viktigt. Flickors lek å andra sidan bygger mer på kunskap om familjerelationer. 

Read (2011) belyser skillnaderna i pojkars respektive flickors vänskapskretsar. Hon menar att 

pojkar ofta vill ha fler kompisar delaktiga i lek medan flickor föredrar en mindre vänskapskrets 

och där en får rollen som den populära. Vad som karaktäriserar en populär person hämtar de 

ofta från populärkulturen, kvinnliga karaktärer, personer eller artister som har en utstrålning 

som talar om en populär person, blir ofta förebilder. 

 

Odelfors’s (1998) forskning belyser skillnaderna i barns beteenden i förskolan, där det är mer 

aktivitetsstyrt, med mer fria institutioner som dåtidens daghem. På förskolan anses pojkar vara 

de dominerande med mest talutrymme och aktivitet medan flickor är passiva och anpassar sig 
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efter de vuxnas viljor. På daghem däremot blev flickor självständiga och ledande och pojkar 

lämnades att vara mer själva där de håller sig till sin egen värld. Dessa skillnader kan kopplas 

till de pedagogiska strukturerna. Pedagoger i förskolans verksamhet har en roll lik en 

skollärares där också planerade aktiviteter och lärandesituationer är centrala. Flickor besvarar 

den strukturella utformningen med att vara lyhörda och anpassningsbara inför pedagogernas 

önskan medan pojkar svarar med att kräva mer uppmärksamhet. På daghem fick dock flickor 

mer utrymme eftersom där var inte verksamheten styrd. Här fanns chans att samtala om ämnen 

utifrån eget intresse och eftersom daghem ofta var kvinnodominerade arbetsplatser fick flickor 

möjlighet att samtala kring teman som är stereotypt kopplade till flickor (Odelfors, 1998). 

 

3.3.7 Sammanfattande reflektioner  

Populärkulturen är ett fält fyllt av en variation av musik, film, litteratur och förebilder. Det vi 

tar med oss som är centralt för vår studie är hur flickor och pojkar tolkar och uttrycker de medier 

som populärkulturen erbjuder. Vi anser att det är viktigt att inte förstärka de stereotypa mönster 

som råder utan erbjuda en bredd av material hämtat från barns populärkultur oberoende av om 

det riktar sig till flickor eller pojkar. 

 

3.4 Normer 

Detta avsnitt berör forskning om normer som kan påverka i förskolans verksamhet inom 

barnlitteraturen och behjälpliga metoder för att granska existerande normer. 

 

3.4.1 Normer i barnböcker och i förskolans verksamhet  

Lundgren (2014) har studerat och analyserat normer med hjälp av observationer och intervjuer 

och poängterar att litteraturen som finns på förskolan spelar en viktig roll för att normer ska 

synliggöras, bearbetas och behandlas. Detta eftersom barnen får möta samhällets normer och 

bilder av verkligheten. Lundgren (2014) hävdar att om barnlitteraturen endast fylldes med 

bilder på vita barn, om hjälten alltid är en pojke och om familjerna som beskrivs är 

heterosexuella kärnfamiljer, skapas en bild inom barnet att det är så verkligheten är och om jag 

inte gör så - accepteras jag inte.  Lundgren (2014) menar vidare att varje förskola och dess 

förskollärare inte bara ska reflektera över litteraturen utan också vilka normbevarade praktiker 

som utövas. Lundgren (2014) beskriver normer som alltid existerar utan vidare reflektion, 

exempelvis “Åh, Kalle och Maja leker så rart, undrar om de är kära…?”. I sin forskning 

bekräftar Lundgren (2014) vanligt förekommande kommentarer i förskolans verksamhet. 
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Författaren menar att genom denna till synes oskyldiga handling är en norm om heterosexualitet 

och en önskad parbildning satt. Lundgren (2014) lyfter att granskning av förskolans verksamhet 

inte är något nytt utan att det är en naturlig del av det ständigt pågående kvalitetsarbetet. 

Lundgren (2014) hävdar att en granskning synliggör problematik och begränsande mönster. 

Metoder för att främja genusarbete och jämställdhetsarbete som Lundgren (2014) 

rekommenderar är ett vanligt förekommande arbetssätt som brukar användas i 

likabehandlingsarbete, såsom observation, miljö och barnintervjuer. 

 

3.4.2 Metoder för granskning av normer     

Lundgren (2014) anser att observationer utifrån ett normperspektiv kan hjälpa pedagogerna att 

få syn på grupperingar och strukturer i barngruppen och även sitt eget bemötande gentemot 

barnen i social interaktion. Enligt Lundgren (2014) är det smidigast att videofilma men det är 

också det mest tidskrävande i arbetet.  Barnintervjuer bidrar till att barnen får uttrycka sina 

känslor, åsikter och funderingar som kan bidra till ett förändringsarbete. I genomförandet av 

intervjuer är det viktigt att pedagogerna ser barnen som kompetenta att beskriva sin situation 

och upplevelser annars tappar uppgiften sitt syfte menar Lundgren (2014). Miljön bör också 

granskas eftersom den signalerar stereotypa mönster.  Lundgren (2014) menar att dockor, köks 

och hemlek oftast erbjuds till flickor och bygg och konstruktion, bilar och snickerier erbjuds i 

större utsträckning till pojkar.  Slutligen poängterar Lundgren (2014) att de allra flesta 

människor som avbildas på bilder, tavlor, pussel och i böcker är vita och utgör då normen för 

hur någon bör se ut. 

 

3.4.3 Normativt genussystem i barnlitteratur  

Ylva Odenbring (2014) har studerat och analyserat barnböcker och hennes studier visar att 

barnböcker allt mer har börjat ifrågasätta gamla hierarkier och sociala orättvisor. Mycket av 

barnlitteraturen idag har en tydlig politisk och ideologisk inramning eftersom litteraturen idag 

kan vara mer genusinriktad, mångkulturell och ha ett vidgat perspektiv som uppvisar något 

annat än heteronormen. Enligt Odenbring (2014) beskrivs barnen i litteraturen som 

självständiga människor med sociala egenskaper. Författaren menar också att relationen mellan 

barn och vuxen porträtteras mer jämlikt, med andra ord har det kompetenta barnet fått större 

utrymme. Odenbring (2014) lyfter att barnen med hjälp av litteraturen får perspektiv på att barn 

har problem, svårigheter och att barn växer upp under olika sociala förhållanden. Detta kan 

påverka både barnens ageranden och mående i den sociala interaktionen med andra. Trots att 
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utvecklingen av barnlitteratur har gått framåt är det ett faktum att barnen matas av ett normativt 

genussystem där mannen är norm. Detta bör uppmärksammas menar Odenbring (2014) och 

analyser av könsstrukturer i barnlitteraturen är viktig.  

 

Mia Österlund (2008) har studerat Carin och Stina Wirséns bilderböcker ur ett genus och 

maktperspektiv och menar att det ofta förekommer slentrianmässiga genusmarkörer i 

bilderböcker för barn. Där flickor bär rött eller rosa och pojkar bär blått, dock menar Östlund 

(2008) att ett sökande efter genusstereotyper är lönlöst om fokus ligger på barnen och deras 

föräldrar. Detta perspektiv kan bli problematiskt eftersom föräldrar många gånger inte anammar 

tillräcklig kunskap om genus och könsroller.  Österlund (2008) som är insatt och upplyst av 

genus och bär ett par genusglasögon anser att det är en självklarhet att flickor som klär sig i 

rosa fortfarande kan vara kavata samt att pojkar kan bete sig tufft men fortfarande ha ett 

komplext känsloliv. Författaren kan tydligt se en förändring i barnlitteratur och karaktärer 

innehar idag mer egenskaper än tidigare som inte är stereotypt kopplat till kön. 

 

3.4.4 Sammanfattande reflektioner 

Baserat på forskningsområdet tar vi med oss vikten av reflektion kring normer. Vi anser att 

normer avgör vad som är accepterat eller inte. Normer bör ifrågasättas eftersom barnen i 

förskolans verksamhet ska ha lika rättigheter och skyldigheter oavsett om det är en flicka eller 

pojke. Vi vill poängtera att det även är väsentligt att reflektera över miljön, exempelvis att se 

närmare på utbudet av litteratur på förskolan. En fråga som kan lyftas i sammanhanget är vad 

litteraturen kan sända ut för signaler till barngruppen. 

 

4. Metod i delstudie 1 - kvalitativ intervju 

Detta avsnitt kommer att redogöra för val av metod till vår första delstudie. Avsnittet innehåller 

urval, tillvägagångssätt, etiska principer, resultat och analys. 

 

4.1 Kvalitativ intervju  

Den valda metoden för denna studie är kvalitativ metod. Vi har valt denna metodansats eftersom 

vi är intresserade av hur människor uppfattar sin värld och sitt liv. (Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann, 2010). Kvale och Brinkmann (2010) menar att genom samtal lär vi känna varandra 

och ges ny kunskap om människans erfarenheter, känslor och attityder till den värld vi lever i. 
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Genus och populärkultur är begrepp som sker i mänsklig interaktion och därför vill vi utföra en 

kvalitativ intervju för att vidga kunskapsområdet. För att få fram ett resultat ska empirin 

analyseras. Denna metod har valts eftersom den är relevant i relation till studiens syfte. Inom 

vårt forskningsområde är människors egna tankar och reflektioner av största vikt eftersom både 

genus och populärkultur är skapta av människan. Området som valdes att granskas och dess 

syfte och frågeställningar efterfrågade en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver att en 

kvalitativ metod skapar möjligheter till öppna samtal och djupgående reflektioner kring det 

berörda forskningsfältet. Analysmetoden i vår studie är meningskodning och enligt Bryman 

(2011) ska materialet kodas i efterhand. Enligt Kvale och Brinkmann (2010) innebär kodning 

att forskarna knyter ett eller flera nyckelord till texttextsegment för att underlätta identifiering 

av ett uttalande i intervjustudien. Bryman (2011) menar att kodning ger forskarna en överblick 

över empirin som i sin tur möjliggör relevanta svar till forskningsområdets resultat. Martyn 

Denscombe (2009) anser att ljudupptagning möjliggör att forskarna kan koncentrera sig fullt ut 

på vilka svar som ges och det är också till hjälp i analysfasen eftersom svaren lättare kan tolkas 

och analyseras. Dock poängterar Denscombe (2009) att en bandad intervju kan göra deltagarna 

obekväma och situationen kan kännas konstlad. Därför är det viktigt att vara informativ innan 

det är dags att intervjua och främja en trygg stämning.  Denscombe (2009) förespråkar att utföra 

intervjuerna face to face. Vi valde att göra så eftersom mötet med ett ansikte ger möjlighet till 

få svar på eventuella känsliga frågor. 

 

4.2 Genomförande och tillvägagångssätt  

Vi höll intervjuerna på en förskola i mellan Sverige. Vi intervjuade två förskollärare från olika 

avdelningar i cirka 20 minuter vardera om genus i förskolan med populärkultur som fokus. Vi 

ställde öppna frågor eftersom det bidrar till ett friare svar och vi får större möjlighet till mer fria 

tolkningar. Bryman (2011) menar att en kvalitativ metod ger möjlighet till att ställa öppna 

frågor där följdfrågor och tolkningar får utrymme. Inför intervjuerna förberedde vi sju frågor 

som alla berörde vårt ämne. Vi valde även att spela in intervjuerna eftersom det underlättar 

analysprocessen. Genom att spela in finns heller ingen risk för att vi förbiser eventuell viktig 

information.  

Vårt intresseområde under intervjuerna var genus genom populärkultur. Frågorna berörde vad 

begreppet populärkultur kan innebära i förskolans verksamhet, vad som intresserar flickor 

respektive pojkar, hur populärkultur används samt vilka eventuella möjligheter och utmaningar 
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som kan uppstå i arbetet med populärkultur. Vi har utgått från frågor som berör detta eftersom 

de kan skapa en bredd i samtalet samt att de är tolkningsbara vilket bidrar till varierande svar.  

 

4.3 Etiska principer 

I arbetet med kvalitativ intervju krävs det att vi som forskare tar hänsyn till det etiska 

forskningsprinciperna. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det första som ska tas upp 

informationskravet som innebär att deltagarna ska få all relevant information kring studien och 

hur intervjun ska gå till. Steg två är samtyckeskravet som innebär att deltagarna ger sitt 

hundraprocentiga godkännande till att delta i studien. Steg tre är konfidentialitetskravet som 

innefattar att vi som forskare ska skydda deltagarnas personuppgifter. Den sista punkten är 

nyttjandekravet som belyser att uppgifterna som samlas in endast får användas till 

forskningsändamål. Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör de etiska principerna godkännas på 

samtliga punkter. Vi har övervägt de etiska principerna som Vetenskapsrådet beskriver och 

kommit fram till att det är av största vikt att skydda våra intervjupersoner som deltar i vår studie 

och därför har vi valt att använda fingerade namn på förskollärarnas avdelningar för att minska 

risken för igenkänning. Avdelningarna kommer därför att benämnas som Zebran och Tigern i 

vårt resultat. 

 

4.4 Urval 

I vårt arbete vill vi utveckla kunskapen kring genus i populärkultur i förskolans verksamhet 

därför har vi valt att utföra intervjuer med förskollärare. I urvalet av förskolor att göra vår 

intervjustudie på gick vi igenom en lista på vår kommuns förskolor. Genomgången av listan 

gjordes för att få en tydligare bild av utbudet eftersom där finns en profil med beskrivningar 

av inriktningar och arbetssätt hos varje förskola. Slutligen fick vi tag i en förskola där 

intervjuerna skulle hållas. I början av urvalet hade vi en tanke med de valda förskolorna, vi 

tittade specifikt på förskolans inriktning som skulle kunna ge oss relevant innehåll för studien. 

Förskolan där vi fick möjlighet att göra våra intervjuer på hade Reggio Emilia som profil. 

Denna pedagogiska filosofi förespråkar att förskolan ska vara en demokratisk praktik. Enligt 

denna praktik är barnen i förskolans verksamhet kompetenta och ses som 

samhällsmedborgare som är värda att lyssna. Barnen får vara delaktiga i sina lärarprocesser 

och får lära sig genom alla sina sinnen igenom utforskande förhållningssätt. Det utforskande 

förhållningssättet innebär att barnen har möjligheten att ställa frågor och konstruera 

eventuella problem som de vill undersöka. Inom Reggio Emilia ska barnens lärande också 
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stimuleras genom omgivningen i verksamheten. Inom denna pedagogik är en stimulerande 

omgivning fylld med material som framkallar barns hundra språk, estetiska aktiviteter står i 

fokus och pedagogernas främsta uppgift är att vara lyssnande och närvarande. 

 

5. Resultat - delstudie 1, kvalitativ intervju 

Nedan följer en presentation av resultatet från intervjustudien med förskollärare. Vi har valt 

att kategorisera svaren genom att dela in intervjun i teman utifrån våra teoretiska perspektiv 

för att få en tydligare struktur i resultatet. 

 

5.1 Jämställdhet och genus inom populärkultur 

Förskolläraren på avdelningen Tigern menar att den populärkultur som genomsyrar 

avdelningen är böcker eftersom barnen ännu är små. Böckerna är valda efter barnens intressen. 

Förskolläraren berättar att personalgruppen inte reflekterat så mycket över genus utan att valet 

mer handlar om var barnen befinner sig här och nu.  

 

“Det blir ju ganska mycket bokläsning och jag får nog säga att där har vi nog inte 

reflekterat så mycket genus, utan man tänker mycket vad dom är intresserade av just 

nu, var befinner vi oss, här och nu.” (Förskollärare, Tigern, 2017.) 

 

Förskolläraren svarar att populärkultur enligt henne är litteratur som riktar sig till barn. 

Förskolläraren hävdar att eftersom barnen är små så är det litteratur som är mest relevant och 

som intresserar barnen.  

 

Förskolläraren som arbetar på avdelningen Zebran beskriver begreppet populärkultur som en 

medieform som innefattar tidningar, filmklipp och litteratur. Förskolläraren berättar också att 

den populärkultur som genomströmmar verksamheten är främst film och litteratur eftersom 

barnen är äldre och har möjlighet att ta till sig av fler populärkulturella medier. Förskolläraren 

berättar också att populärkulturen på avdelningen anpassas i större utsträckning till ålder och 

att kön inte spelar någon roll. 
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5.2 Barnens makt i relation till egna intressen i lärandesituationer och 

populärkultur  

Förskollärarna på avdelning Tigern anpassar litteraturen efter barnens intressen. Vid det 

aktuella tillfället var barnen intresserade av att leka doktor och förskollärarna anser att det är 

viktigt att vara lyhörda inför barnens önskningar och ge barnen mer kunskap. Förskolläraren 

nämnde en användbar bok, “Halvan och ambulansen”, som används för att bidra till ett lärande.  

 

“Barnen har varit jätteintresserade av att leka doktor och man tar hand om varandra. 

Så då vill man ju använda sig utav “Halvan och ambulansen” då till exempel, för 

att koppla tillbaka det barnen gör och leker, så att det blir samtal.” (Förskollärare, 

Tigern, 2017) 

 

Förskolläraren menar att populärkulturen bidrar till lärande och utveckling eftersom litteraturen 

kan stödja leken och skapa utvecklande samtal. 

 

5.3 Normer i relation till barnlitteratur i förskolans verksamhet  

Förskolläraren på Zebran anser att populärkultur, främst litteratur är användbar i förskolans 

verksamhet.  

 

“Jag jobbar ju jättemycket med levande sagor, jag spelar upp som liksom som ett 

skådespel.” (Förskollärare, Zebran, 2017) 

 

Populärkultur kan enligt förskolläraren även innebära teater. I den berörda barngruppen 

används ofta skådespel som en lärandeprocess. Förskolläraren menar att skådespel kan vara 

användbart i situationer där känsliga ämnen berörs som att vara en bra kompis. 

 

5.4 Barns intressen utifrån genus 

Förskolläraren talar om populärkultur utifrån ett genusperspektiv och menar att en bok 

om fordon kan intressera både pojkar och flickor.    

 

“Våra barn är inte lika påverkade av samhället, i och med att de är så små än. Så jag 

tycker inte att det är någon skillnad, flickor är intresserade av fordon precis lika 

mycket som andra böcker och tvärtom.” (Förskollärare, Tigern, 2017.) 
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På avdelningen Zebran kunde dock förskolläraren se en skillnad i vad barnen väljer för litteratur 

baserat på deras könstillhörighet.  

 

“Det jag kan se är att, fordon kanske lite mer intresserar killarna än tjejerna. Annars 

ser jag ingen som helst skillnad på barnens intressen, i vad de vill läsa.” 

(Förskollärare, Zebran, 2017) 

 

5.5 Normer i populärkultur 

Förskolläraren menar att i leken finns ingen könsuppdelning. Både flickor respektive pojkar 

använder litteraturen dock kan det finnas en skillnad i hur de använder den.  

 

“Jag ser att killarna kanske mer sätter sig och bläddrar i våra bokstavsböcker, medan 

tjejerna sätter sig och låtsas läser.  Men sen när jag har levande sagor, det är 

någonting som de oftast i sin lek brukar leka, jag ser lika många tjejer som killar 

som gör det.” (Förskollärare, Zebran, 2017). 

 

Förskolläraren på Zebran poängterar även att hon anser genus vara viktigt men hävdar att 

det är viktigare att se individen och arbeta utifrån barnens intressen. Genom att lägga fokus 

på individen menar förskolläraren att man automatiskt arbetar med genus. 

 

5.6 Förskollärares och barns makt i förskolans verksamhet   

Förskolläraren menar att den populärkultur som barn intresserar sig för bör vara en del 

av förskolans verksamhet. 

 

“Är det någonting som barnen tittar på väldigt mycket, så ska man nog se till att 

använda det i verksamheten också.”  (Förskollärare, Tigern, 2017.) 

 

Förskolläraren anser även man inte ska behöva ta bort populärkultur som man själv inte 

anser vara bra och att det är viktigt att vara lyhörd inför barnens intressen och vad som är 

populärt i stunden.  
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5.7 Förskollärares förhållningssätt till barns populärkultur i förskolan  

Förskolläraren menar att på grund av profilen, Reggio Emilia, köper de inte in leksaker som 

inspireras av populärkultur.  

 

“Jag tänker på vad vi köper in för material till förskolan, vi köper inte in några 

actionfigurer och Barbies. Alltså här blir det ju väldigt mycket 

förbrukningsmaterial, sen så behöver man ju köpa bilar och annat. men det blir ju 

mycket typ till ateljén, färg och pennor och målarfärg och sånt som papper.” 

(Förskollärare, Tigern, 2017.) 

 

Förskolläraren hävdar även att barnen begränsas i och med att personalen i förskolans 

verksamhet väljer ut materialet som finns att tillgå. Förskolläraren menar att det är viktigt 

att vara följsam och lyhörd inför barnens intressen. 

 

Förskolläraren på avdelningen Zebran använder också förbrukningsmaterial på grund av 

förskolans valda profil.  Barnens populärkultur har inget utrymme i verksamheten.  

 

“Vi tar ju inte in sådana leksaker, det är inte Reggio Emilia-tänk. Här är vi likgiltiga 

liksom, vi har samma leksaker och samma förutsättningar.” (Förskollärare, Zebran, 

2017) 

 

5.8 Sammanfattande slutsatser 

I resultatet framgår det att förskollärarna är medvetna om genus och att det ingår i 

läroplanen men de arbetar inte aktivt med genus utan utgår främst från barnens intressen. 

Deras profil, Reggio Emilia, kan påverka hur verksamheten är uppbyggd eftersom profilen 

har vissa riktlinjer och ramar.  

 

6. Metod i delstudie 2- semiotik  

Nedan följer en presentation av en bildanalys från boken “Ingrid och Ivar” av författaren 

Katerina Janouch och illustratören Mervi Lindman. Vi har valt att analysera könsmönster 

eftersom det är relevant för vårt forskningsområde. 
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6.1 Semiotik  

Jonathan Bignell (2002) menar att semiotik kan användas i analys av bilder. Denna metod 

används i mediestudier eftersom det hjälper forskaren att förstå tecken som kommunicerar 

budskap och hur de påverkar människan som brukar materialet, i vår studie gäller detta barn i 

förskolans verksamhet. Semiotik är en användbar metod eftersom vi analyserar kring vad 

bilderna kan sända ut för signaler och hur de kan påverka barn. Inom semiotiken är begreppen 

denotation och konnotation användbara analysverktyg. Roland Barthes (1977) menar att 

denotationens syfte är att förklara och tydliggöra vad som finns på bilden, som exempelvis 

föremål och människor. Denotationen beskriver med andra ord vad bildens symbolens är i 

relation till varandra och hur de samspelar med varandra. Barthes (1977) anser att denotationen 

ger forskaren ett detaljerat helhetsintryck men utan en personlig värdering. Konnotationen 

vidgar analysen av bilden och belyser vilka känslor, värderingar och samspel som bilden kan 

ge uttryck för till den som betraktar.  

 

6.2 Urval 

I valet av barnbok fann vi det intressant att boken skulle handla om en flicka och en pojke 

eftersom vi ville analysera om det fanns några könsmönster och hur dessa eventuellt har 

porträtterats.  De första böckerna följer och berättar om Ingrid men i denna bok träder Ivar in.  

På den valda boken tilltalades vi av omslaget eftersom vi redan där kunde urskilja strukturer. 

De strukturella mönstren vi kunde se berörde främst deras utseenden. Ivar saknar ögonfransar 

och har också kläder som signalerar “typisk” pojke. Ingrid däremot har ögonfransar, rosetter i 

sitt långa hår och kläder som signalerar “typisk” flicka. Lundgren (2014) hävdar att de normer 

som genomsyrar samhället består av specifika riktlinjer som talar om hur en flicka respektive 

pojke bör se ut och bete sig. Vidare menar Lundgren (2014) att om dessa normstrukturer följs 

så ifrågasätts man mer sällan. Författaren påpekar även att förskolans verksamhet styrs av 

specifika normer och där är den övergripande normen att barn ska ”lära” sig bli flicka respektive 

pojke. Eidevald (2014) hävdar att barn lär utifrån populärkultur och då särskilt om kvinnliga 

och manliga egenskaper. Författaren menar att barns litteratur kan ha en stor påverkan där 

kvinnliga karaktärer ofta har en mer passiv roll medan de manliga karaktärerna porträtteras med 

makt och styrka. 
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6.3 Genomförande och tillvägagångssätt 

Vårt intresse, som låg främst i att boken skulle handla om en flicka och en pojke och rikta sig 

till yngre barn, skapade ett snävare urval. Trots ett mindre urval så valde vi boken om Ingrid 

och Ivar eftersom vi tänkte oss att den kunde ge oss möjlighet att tolka bilder. Efter att boken 

hade valts började vi bearbeta innehållet och valde bilder efter vårt intresseområde. I de bilder 

vi valde medverkade både Ingrid och Ivar tillsammans utförde de aktiviteter och lekar. Valet 

av dessa bilder gjordes på grund av att vi ville undersöka eventuella feminina och maskulina 

karaktärsdrag hos huvudpersonerna i boken.  

 

6.4 Etiska principer  

Under analysprocessen funderade och diskuterade vi kring om bilder som barn möter i sin 

vardag verkligen är nödvändiga att analysera och vad det i sin tur kan få för eventuella 

konsekvenser. Vi anser att en analys kan vara nödvändig eftersom det är viktig att få en 

förståelse kring hur flickor och pojkar i barnböcker framställs. Vi är intresserade av detta 

eftersom barn både medvetet och omedvetet kan påverkas av de bilder de möter i olika medier. 

I vårt arbete har vi inte träffat några barn och kan därför inte svara på om de påverkas eller om 

det kan ge några konsekvenser. Vi anser att vuxna har ett visst ansvar i vilka signaler som ska 

sändas ut till barn men att det inte nödvändigtvis är något som behöver diskuteras i 

barngruppen. 

 

7. Resultat - delstudie 2, bildanalys  

Detta avsnitt redovisar resultatet av bildanalysen av boken ”Ingrid och Ivar” som är 

skriven av Katerina Janouch och illustrerad av Mervi Lindman. Boken handlar om Ingrid 

och Ivar som träffas för att leka eftersom allt blir roligare när man är två. Denna bok är 

intressant eftersom den kan belysa olikheter och skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

7.1 Bildbeskrivning  

 

7.1.1 Stranden 

Denotation  

Denna bild som i vår studie fick namnet ”stranden” täcker två sidor och består av ett landskap 

med en sandstrand, vatten, en blå himmel, en björk och en buske som skymtar i bakgrunden. I 

centrum finns Ingrid och Ivar som badar, plaskar och hoppar i vattnet. Ivar bär ett par gula 
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badbyxor med en vit rand i kanten. Ingrid bär en röd baddräkt med vita prickar och har gröna 

rosetter i håret. Till vänster i bild ligger det en brun gosedjurs nalle på en ihoprullad filt på 

stranden. Vid strandkanten finns även tre stora stenar och det finns vass i vattnet i förgrunden. 

 

Konnotation  

Hur tolkas uttrycken? 

Ivar har i bilden porträtterats med endast badbyxor och med bar överkropp, detta menar vi 

visar att barn i denna kontext kan möta en norm där pojkar och män kan vara avklädda medan 

flickor och kvinnor inte kan det. Vi tolkar även detta som ett maskulint kontra feminint 

attribut. Hedin (2010) hävdar att en ojämställdhet mellan könen är ett faktum och att denna 

slags porträttering av flickor och pojkar i litteratur kan bibehålla ojämställdheten. Vi tolkar 

Ingrid som mer passiv och med en egenskap av att vara en “försiktig tjej”, detta anser vi 

därför att hon i bilden har porträtterats som mindre aktiv och tillbakadragen. Vi upplever att 

bilden uttrycker mer liv och fart kring Ivar eftersom han porträtterats högre upp i bild. Ett 

annat maskulint tecken är att Ivar hoppar och har tillskrivits synonymen “modig”. Lundgren 

(2014) stärker detta i och med sin beskrivning av vad samhällets normer talar om hur en flicka 

respektive pojke bör bete sig. Flickor bör vara mjukare och inta en mer passiv roll medan 

pojkar bör vara aktiva och handlingskraftiga. I detta sammanhang är det av största vikt att 

poängtera att med ett kön tillkommer vissa öppna och slutna regler för flickor respektive 

pojkar. (Odelfors, 1998).  

 

7.1.2 Trädet  

Denotation  

Bilden vi gett namnet ”trädet” består av ett stort träd som tar upp hela högra sidan och 

sträcker sig en bit in på vänstra sidan. I trädet finns röda äpplen och Ingrid och Ivar som 

klättrar uppåt i trädet sträcker sig mot äpplena. Ivar står på en gren och Ingrid sitter och 

dinglar med benen. Ivar bär blåa kortbyxor och en blå-vit randig t-shirt och Ingrid bär röda 

kortbyxor med rosa prickar på vad hon bär upptill går inte att avgöra då trädets blad täcker 

stora delar av henne. En brun gosedjurs nalle skymtar också mellan grenarnas blad.  
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Konnotation  

Hur tolkas uttrycken?  

Vår tolkning är att Ivar har framställts med ytterligare en maskulin egenskap. Ivar vågar 

balansera på en gren i trädet för att sträcka sig efter ett äpple. Ingrid är gömd bakom trädets löv, 

hon sitter ner på en gren och iakttar Ivar. Därför tolkar vi Ingrid som “passiv” och att hon har 

tillskrivits typiska feminina karaktärsdrag. I den här bildsituationen kan barnen få en 

uppfattning av att pojkar är mer modiga och starka och att flickor bör vara försiktiga och 

eftertänksamma eftersom Ingrid är placerad i bakgrunden och ser upp på Ivars upptåg. Odelfors 

(1998) belyser de slutna och öppna ”reglerna” som finns att förhålla sig till och som ter sig 

olika beroende på om du är flicka eller pojke. Författaren menar även att kön är socialt skapade 

och inte biologiskt medfödda vilket innebär att flickor respektive pojkar förhåller sig till de 

strukturer som skapats utifrån dessa ”regler” (Odelfors, 1998). 

 

7.1.3 Sandslottet 

Denotation  

Denna bild har fått namnet ”sandslottet” eftersom i centrum av bilden finns ett större sandslott 

som byggs av Ingrid och Ivar. Ivar som står till höger i bild håller i en grön spade och Ingrid 

som sitter på huk till vänster i bild håller i en blå kratta. På toppen av sandslottet finns en 

pinne med ett löv på. Intill sandslottet står en röd hink med en brun gosedjurs nalle i. Ivar bär 

blåa kortbyxor och en blå-vit randig t-shirt medan Ingrid bär rosa kortbyxor med rosa prickar 

på, en vit t-shirt med en blomma på samt gröna rosetter i håret. 

 

Konnotation  

Hur tolkas uttrycken?  

Vi tolkar att Ivar har porträtterats med maskulina karaktärsdrag eftersom han är mer aktiv och 

står vid det stora sandslottet och bygger. Ingrid har framställts som passiv eftersom hon sitter 

vid sidan av och krattar i sanden vilket vi tolkar som mer feminina drag. I denna kontext kan 

barnen få uppfattningen om att pojkar är mer handlingskraftiga och att flickor bör sitta bredvid 

med en mindre fysisk ansträngande aktivitet och se på. Eidevald (2014) belyser att 

populärkulturen kan ha en påverkan på barn, särskilt kan de få en bild av hur kvinnor respektive 

män bör se ut och vara.  
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7.1.4 Matlagningen  

Denotation  

Denna bild som i vår studie tilldelats namnet ”matlagningen” består av en lekstuga med en 

leksaksspis med tillhörande köksredskap, i lekstugan syns Ivar vid leksaksspisen. Ivar bär 

blåa kortbyxor och en blå-vit randig t-shirt. Utanför på gräset står ett bord och två pallar, på 

bordet finns en servis och bredvid bordet står Ingrid. Ingrid bär röda kortbyxor med rosa 

prickar på, en vit t-shirt med en blomma på och gröna rosetter i håret. På gräset finns även en 

sandlåda med en hink, en leksaksbil och en liten leksakskärra. I bild syns även en orange 

gosedjurs apa och en brun gosedjurs nalle. Bakgrunden består av gröna träd, buskar och 

blommor.  

 

Konnotation  

Hur tolkas uttrycken?   

På den aktuella bilden tar de tidigare könsstrukturerna en vändning.  Vår tolkning är att Ivar 

uttrycker feminina egenskaper enligt de rådande normerna eftersom han står vid spisen och 

lagar “soppa” i lekstugan. Ingrid får ett större utrymme än tidigare eftersom vi tolkar henne som 

mer aktiv. Dock är hon fortfarande placerad i den feminina mallen eftersom hon dukar. Ivar 

står för första gången inte i centrum, han skymtar i bakgrunden i dörröppningen till lekstugan. 

Ivar innehar en femininitet då han står i köket som brukar ses som en “kvinnogöra”. Den 

markanta skillnaden mellan flicknormen och pojknormen som Lundgren (2014) beskriver blir 

här relativt utsuddad eftersom karaktärerna porträtterats någorlunda jämlika aktivitetsmässigt. 

Den ojämställdhet som Hedin (2010) talar om blir här snarare jämställdhet eftersom varken 

Ingrid eller Ivar framställs som mer dominant, mer centrerad eller mer handlingskraftig. Denna 

bild kan vara till stöd i det Lundgren (2014) belyser gällande att flickor och pojkar bör få chans 

till att göra typiska saker som representerar motsatt kön. Bilden uttrycker fortfarande stereotypa 

mönster för kvinnligt och manligt men vi ser en tydligare bild av hur jämställdhet i 

populärkultur ser ut.  

 

 

 

 



26 
 

7.1.5 Sammanfattande slutsatser  

Efter att ha gjort en bildanalys på boken Ingrid och Ivar utifrån ett genusperspektiv är vår 

slutsats att det är viktigt att analysera vad som egentligen sker på bilderna i barnlitteratur och 

vad det kan ge för signaler till barnen.  

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet i båda delstudierna och om vi har besvarat 

vårt syfte och frågeställningar.  

 

8.1 Genusmedvetenhet i förskolan 

Vårt resultat visar att genus i förskolans verksamhet inte alltid behöver vara synligt eller 

diskuteras men att en genusmedvetenhet fortfarande kan existera. Eidevald (2014) hävdar att 

en genusmedvetenhet kan vara problematisk på grund av att förskollärarna styrs av att medvetet 

introducera barnen för exempelvis leksaker som de kanske inte annars har något intresse för. 

Dock visa vårt resultat att genus enligt förskollärarna är att ta tillvara på barnens intressen och 

att fokusera på den enskilda individen.  Dock ger resultatet av bildanalysen oss en annan 

uppfattning, det flöde av bilder som barn möter i vardagen och i förskolans verksamhet visar 

motsatsen. De bilder vi syftar på möter barn i litteraturen och bildanalysen visar en tydlig 

könsstruktur där flickor respektive pojkar porträtteras med stereotypa maskulina och feminina 

drag. Dock är det viktigt att tillägga att vi inte vet om barn påverkas. Trots det anser vi att vuxna 

på förskolan har ett ansvar i vad barnen möter för bilder i populärkulturen och vad det eventuellt 

kan bli för konsekvenser. Ett av resultaten i intervjustudien visade på den makt förskollärare 

har i relation till den populärkultur som finns i förskolans verksamhet. Det ansvar som 

förskollärare har ligger i symbios med makt och påverkar därför vad barnen får eller inte får 

tillgång till. Fast (2007) menar att vuxna kan stå i vägen för barns intressen och att förskollärares 

ogillande av barns populärkultur kan begränsa barnens personutveckling, kreativitet och 

fantasi. Det kan i sin tur bidra till att de stereotypa könsmönstren fortskrider och barnen blir 

endast flicka respektive pojke, en genusmedvetenhet kan däremot tillföra ett mer öppet synsätt 

och att barn kan få chansen att vara sig själv och kan utveckla sina intressen bortom sitt 

biologiska kön.  
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8.2 Barns samspel med litteratur  

Litteratur är en viktig del i barns utveckling och självuppfattning därför anser vi att förskolans 

verksamhet bör kompletteras med böcker som främjar olikheter och bidrar till ett kritiskt 

tänkande. Odenbring (2014) stärker detta och anser att barnlitteratur kan vidga barns perspektiv 

och ge de en bredare världsbild. Genom att analysera och tolka bilder har vår förståelse för 

samhällets strukturer och att normer ökat eftersom vår kunskap blivit djupare. I ett av resultaten 

i intervjustudien menar båda förskollärarna att barnens lek inte är könsuppdelad men den 

förskolläraren som arbetade på avdelningen med äldre barn kunde se en skillnad på vad flickor 

och pojkar valde att göra i samspel med litteraturen. De beskrev att det blev en tydlig 

könsuppdelning, flickorna låtsas läste och pojkarna bläddrade i räkneböcker. Eventuellt kan 

barnens agerande bero på att de redan i tidig ålder är medvetna om vad som är kvinnligt och 

manligt och vad som förväntas därefter. Eidevald (2014) belyser att populärkultur kan 

upprätthålla vissa stereotypa könsstrukturer och att barn sedan agerar utifrån dessa beroende på 

om de är flickor respektive pojkar. Dock vet vi inte varför barnen valde att agera på detta sätt 

men vi anser könsuppdelningen är viktig att lyfta och reflektera över, här ingår även den 

litteratur som finns på förskolan. Det faktum att barn i tidig ålder vet vad som förväntas 

beroende på könstillhörighet kan det bidra till att de redan då hämmas i sin personliga 

utveckling. 

 

8.3 Genus och populärkultur i Reggio Emilia 

På förskolan där intervjustudien gjordes genomsyrades verksamheten av Reggio Emilia vilket 

enligt förskollärarna innebär att populärkultur inte tar någon plats förutom inom litteraturen. 

Leksakerna och miljön var könsneutrala och ska tilltala barn och inte ett kön. En av 

förskollärarna hävdade att alla barn på avdelningen visade ett intresse av att leka doktor och att 

genus är något som är ständigt närvarande och inte behöver arbetas eller reflekteras över. 

Förskolläraren menade också att genusmedvetenhet handlar om att ta vara på barnens intressen. 

Givetvis ingår det i en genusmedvetenhet att se till barns intressen dock anser vi att genus 

ständigt bör lyftas och arbetas med. Reggio Emilia profilen kan skapa ett annat synsätt på vad 

som ska få utrymme i verksamheten, med andra ord sitter förskolläraren på makten om vad som 

är viktigt att lära sig. Den pedagogiska inriktning som Reggio Emilia står för utesluter 

populärkulturistiskt material vilket vi anser hindrar barn från att ta in eller använda sig av sina 

intressen inom populärkulturen. Lee (2012) belyser vikten av barns populärkultur som en del i 
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läroplanen för förskolan och menar att den kan bidra med nya infallsvinklar i lärandet. Genom 

att ge populärkultur utrymme i läroplanen kan det skapa ett nytt synsätt och nya perspektiv på 

populärkultur som material i lärandesituationer (Lee, 2012). Dock bör materialet reflekteras 

över och granskas eftersom mycket av barns populärkultur innehåller starka könsmönster och 

vissa karaktärsdrag som upprätthåller typiska kvinnliga och manliga strukturer. Inom Reggio 

Emilia kan populärkulturen användas i det avseende att barns intressen synliggörs och tas 

tillvara på, vad som dock är viktigt även här är hur den används, i vilken utsträckning den 

används och vad materialet kan sända ut för signaler.  

 

8.4 Idoler inom populärkulturen  

Idoler och förebilder inom barns populärkultur är en central del i barns vardagsliv. Reads (2011) 

och Ågrens (2015) forskning visar att det är främst flickor som dras till de kvinnliga karaktärerna 

inom film, serier, böcker och musik. Dessa kvinnliga förebilder framställs ofta som passiva och 

med ett fokus på deras utseende snarare än deras egenskaper och framgång. Forskning visar 

även att flickor respektive pojkar anpassar sig efter vad som förväntas av deras könsidentitet. 

Vi anser att det är viktigt att lyfta idolers påverkan på barn eftersom idoler har så stor 

genomslagskraft och kan ha en inverkan på barns förutsättningar och könsidentitet redan i tidig 

ålder. Flickor får en idé om hur en kvinna ska se ut och vara där utseende och attraktionskraft 

spelar större roll än kunskapsrelaterade prestationer (Read, 2011).  Eftersom Read (2011) lyfter 

problematiken kring att flickor blir så pass påverkade av kvinnliga idoler så har vi valt att ge 

flickors påverkan större utrymme inom detta sammanhang eftersom vi anser att pojkars idoler 

och förebilder innehar egenskaper av styrka och makt. Vi är dock medvetna om att idoler som 

pojkar kan se upp till också kan ha negativa effekter på grund av att mjuka egenskaper ofta 

saknas. För flickor är det däremot tvärtom, ju mjukare och femininare en kvinnlig karaktär är 

desto mer omtyckt blir den. När vi reflekterat över detta kom vi fram till att flickor ofta vet vad 

som förväntas av de utifrån samhällets normer och söker därför efter femininitet och mjukhet. 

Något som är gemensamt för flickor och pojkar är att populärkulturen och dess idoler används 

inom leken och det är också där som genus har störst utrymme.  

 

8.5 Samma lek, olika roller  

Förskollärarna i vår intervjustudie hävdade att barnen leker tillsammans över könsgränserna 

exempelvis doktor eller spelade upp episoder från läst litteratur. Dock visar vår bildanalys ett 

annat perspektiv, vi är medvetna om att det är en fiktiv berättelse men vi anser att den kan 
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avspegla verkligheten. Ett exempel i bildanalysen är när Ingrid och Ivar bygger sandslott, 

barnen leker tillsammans men har olika förutsättningar. Ingrid använder en kratta medan Ivar 

använder en spade. Detta menar vi kan ge barnen en uppfattning om att pojkar är mer 

handlingskraftiga och att flickor är mindre fysiska i praktiska lekar. På många av de bilder vi 

analyserade har Ingrid tilldelats en passiv roll och eftersom barn finner inspiration från 

litteratur anser vi att det kan påverka lekens regler och uppgifter utifrån rådande könsroller. 

Baserat på detta anser vi att barns lek inte alltid är jämlik utan snarare ligger fokus på manliga 

och kvinnliga egenskaper och de roller som flickor och pojkar förväntas leva efter. Detta kan 

liknas vid Ågrens (2015) forskning där författaren belyser flickor och pojkars olika intressen 

inom lek, musik och annan populärkultur beroende på könstillhörighet. Ågren (2015) menar 

att pojkar väljer gitarr som kan ses som ett mer manligt verktyg medan flickor väljer att 

sjunga och imitera sina kvinnliga idoler (Ågren, 2015 & Read, 2011).  

 

9. Metoddiskussion  

I detta avsnitt kommer vi redogöra och argumentera för de metoder vi valt att använda i båda 

delstudierna.  

 

9.1 Kvalitativ intervju 

Vi valde att utgå från metoden kvalitativ intervju när vi gjorde vår intervjustudie eftersom vi 

ville eftersträva öppna och egentolkade svar. Vi ansåg att genus är en social konstruktion som 

skapas genom människan. Öppna frågor kan ge en bredd på svaren och ger utrymme för 

följdfrågor. Tolkningsbara frågor ger mer personliga och varierade svar eftersom varje individ 

har olika tankesätt gällande forskningsområdet. Vår analysmetod, meningskodning 

underlättade i analysarbetet, Bryman (2011) menar att denna metod innebär att kategorisera den 

insamlade empirin. Detta underlättade i vårt arbete eftersom genom denna kodning kunde vi 

koppla kategorierna till de fyra teoretiska perspektiven vilka sedan utgjorde teman för vårt 

resultat.  

 

Eftersom vårt forskningsområde har fokus på genus genom populärkultur så låg vårt intresse i 

att få kunskap utifrån två förskollärare perspektiv där intervjupersonerna har erfarenhet byggt 

på olika åldersgrupper. På grund av att förskollärarna arbetar med barn i olika åldrar så gav det 

oss jämförelsemöjligheter vilket möjliggjorde två varierande synsätt på arbetet med genus och 
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populärkultur i förskolan. Vi är medvetna om att resultatet sett annorlunda ut om vi intervjuat 

fler förskollärare vilket hade varit relevant om vi velat synliggöra förskollärares generella syn 

på genus och populärkultur, dock var det inte av intresse eftersom vi ville fokusera på två 

förskollärares erfarenheter och tankar kring forskningsområdet, vi anser också att vi har ett brett 

spektrum på grund av vår bildanalys.  

 

På förskolan där vi genomförde våra intervjuer hade de Reggio Emilia som profil. Inom denna 

pedagogik har reflektion, dokumentation och allas olikheter som en central del. Med detta 

pedagogiska perspektiv vill man låta barnen utforska världen utifrån egna villkor och 

erfarenheter, barnen får även möjlighet till delaktighet och förhållningssättet belyser barnens 

lika värde och rättigheter. Inom Reggio Emilias pedagogik ingår inte ett genusperspektiv i 

arbetet eftersom det per automatik ingår i arbetet kring barns lika värde och rättigheter. 

Faktumet att genus inte är en central och synlig del i verksamheten utgjorde det inte något 

problem på grund av att genus för oss innebär att se till barns intressen, lika värde och 

rättigheter. Om vi fått möjlighet att utföra intervjuerna på en förskola med specifik 

genusinriktning så hade resultatet eventuellt visat en mer förskönad verklighet och det hade inte 

utmanat vår studies syfte.  

 

9.2 Semiotik  

Vi valde att utgå från en semiotik som metod för vår bildanalys. Bignell (2002) hänvisar till 

semiotik om forskaren vill göra en mer djupgående analys av hela bilden vilket var relevant för 

vår studie. Inom semiotik var begreppen denotation och konnotation användbara eftersom de 

underlättade analysarbetet. Barthes (1977) hävdar att denotation lyfter fram de konkreta 

karaktärerna, föremålen och miljöerna i bilden medan konnotation hjälper oss fokusera på vad 

som händer i bilden. Eftersom denotation endast innebär att fokusera på vad som finns i bilden 

och inte vad som sker i berättelsen skapades en utmaning då en tolkningsprocess ville ta 

överhanden och utmaningen blev därför att stanna upp och reflektera över denotationens syfte.  

 

Semiotiken skapade en detaljerad bild och förståelse för de analyserade bilderna och 

underlättade för oss i vår tolkning och förståelse för vad bilder kan sända ut för signaler till 

barn. Med semiotik som analysmetod fokuserar forskaren på vad bilder och andra medier 

sänder ut för signaler till människan och vad det kan ge för konsekvenser, spänningar och 

effekter. Vi valde att analysera fyra bilder i boken, anledningen till det valet var att vi ville göra 
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mer djupgående analyser av bilder som vi ansåg hade betydelse för vårt forskningsområde. 

Urvalet av bilderna gjordes på grund av att vi tyckte oss se eventuella könsmönster vilket är ett 

intresseområde i denna studie. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut 

om vi använt oss av en barnbok med ett genusperspektiv dock låg inte vårt intresse i att 

analysera en barnbok med ett genusperspektiv eftersom vi vill se eventuella utmaningar och 

bidra med kunskapen om vad en genusmedvetenhet innebär.  

 

9.3 Sammanfattande slutsatser  

Genom att göra detta arbete har vi fått en tydligare insikt i hur samhället är uppbyggt, vad 

strukturerna kan ge för konsekvenser och hur barn dagligen kan påverkas av populärkultur och 

vuxnas ageranden. En genusmedvetenhet kan vara nödvändig för att få ett mer jämställt 

samhälle och kan bidra till att barn får vara barn och inte endast tilldelas en roll efter deras 

biologiska kön. Vi vill även lyfta några utvecklingsområden inom vårt forskningsområde. 

Genom att göra detta arbete har vi fått förståelse för den populärkultur barn dagligen möter. Vi 

hade önskat att populärkulturen erbjudit mer mångkulturellt, normbrytande och könsneutralt 

material. Vi anser att flickor behöver starka kvinnliga karaktärer att se upp till där fokus främst 

inte hamnar på utseende. Vi hävdar att flickor behöver få utveckla sin självständighet och att 

de kan lita på sin egen styrka. Det är viktigt att flickor idag får insikt om att styrka och utseende 

kan gå hand i hand, ingen egenskap ska behöva plockas bort eller vara mindre betydelsefull. Vi 

anser att pojkar däremot behöver ta del av manliga karaktärer med mer mjuka egenskaper 

eftersom i den populärkultur pojkar ofta möter så värdesätts makt och styrka högre än att visa 

känslor och sårbarhet. De bilder barn möter genom litteratur, reklam, tv och musik skapar en 

bild inom barnen som blir deras verklighet. Vi önskar även att populärkulturen ska få ett avsnitt 

i läroplanen för förskolan eftersom den redan är en central del som påverkar situationer i 

förskolan. Vi vill hävda att med populärkultur som en del i läroplanen så skapas status kring 

begreppet och det kan nyttjas i lärandesituationer och bidra till att alla barn kan få sitt intresse 

sett utifrån deras liv och förutsättningar. Vi anser att om populärkulturen får utrymme i 

läroplanen så bör det reflekteras över de bilder barn möter genom populärkultur och detta borde 

bidra till en bredare genusmedvetenhet.  

 

Genom detta arbete vill vi bidra med vikten av att fortsätta ifrågasätta kvinnliga och manliga 

könsmönster inom barns populärkultur. De böcker som brukas i förskolans verksamhet bör 

granskas med hjälp av en genusmedveten blick eftersom inom barnlitteratur existerar normer 
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som bygger på könsstrukturer och som kan påverka hur barnen ser på sig själva och andra i sin 

omgivning. Dock vill vi påpeka att barns populärkultur kan användas som ett lärandeverktyg 

där barns intressen synliggörs och får utrymme i förskolan. Barns språk, skriv- och 

läskunskaper kan främjas i och med användningen av litteratur som intresserar barnen, även 

andra egenskaper och kunskaper kan utvecklas med hjälp av barns populärkultur. Därför vill vi 

även bidra med kunskaper kring vad populärkultur kan innebära, hur den kan användas och 

vikten av att hela tiden reflektera över vad den signalerar till barn.  
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10. Bilaga- bildanalys  

 

 
Bild 1, ”stranden” 

 

 
Bild 2, ”trädet” 

 

 
Bild 3, ”sandslottet” 

 

 
Bild 4, ”matlagningen” 
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