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Inledning 

I denna studie undersöker vi hur förskollärare använder barnlitteraturen med fokus på genus. 

Böcker är ett material som speglar samhället, därför är det intressant att se hur förskollärare 

reflekterar kring böckers innehåll. Vår studie kommer dels beröra hur förskollärarna förhåller 

sig till de stereotypa respektive normkritiska böckerna, och dels hur de anser att barnen 

påverkas av litteraturen. 

 

Syfte 

Denna forskningsstudie gör vi med syfte att undersöka hur förskollärare använder 

barnlitteratur som redskap, i arbetet med genuspedagogik.  

 

Metod 

Studien grundar sig på en kvalitativ undersökning med intervju som insamlingsmetod. 

Urvalsgruppen består av sex deltagare fördelat på tre förskolor. Dessa förskolor är litteratur 

profilerade vilket innebär att ett aktivt arbete med barnlitteraturen sker. En litteratur 

certifierad förskola är diplomerad för sitt arbete att väva in litteraturen i den dagliga 

verksamheten. 

 

Resultat 

I resultatet framgick det att förskollärarna gärna ville arbeta med genuspedagogik i koppling 

till böcker, men att det bara utförs under spontana sammanhang på grund av brist på resurser. 

Några förskollärare var fullt medvetna vid de genuspedagogiska tankesätten medan andra inte 

var riktigt lika medvetna och medgav att de oftare bör reflektera över sitt handlande. Vi kunde 

också se skillnader mellan stora- och småbarnsavdelningarna, där tankesätten kring 

genuspedagogik frångick varandra. 
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INLEDNING 
Förskolan är en mötesplats för de yngsta individerna i samhället där Läroplanen för förskolan 

(2018, s.5) lyfter fram att allas lika värde och olikheter ska välkomnas. I och med att 

förskolan är en del av samhället, präglas verksamheten av normer. Genom att vi individer tar 

ställning till könsnormerna som byggts upp av samhället, påpekar Rithander (1991, s.10) att 

individen påverkas och utformas av den sociala miljön. Normer förekommer inte bara i 

samspel med andra, utan även i interaktion med barnlitteratur. Detta sker på grund av att även 

författare fastnat i rådande samhällsnormer. Vilket i sin tur gör att barnen under bok- och 

lässtunden, får en uppfattning av samhällets alla normer, bland annat könsnormer. Det bidrar 

till att barnen även genom litteraturen, formas av förväntningar över hur de bör uppträda och 

bete sig. Odenbring (2014, ss.10-12) framhäver att det dels handlar om könsnormer men 

också om könsmönster och andra faktorer som speglar vårt normativa samhälle.  

 

I förskolan är Läroplanen (2018, s.12) ett styrdokument där ett av målen är att uppnå 

jämlikhet i tidig ålder mellan könen i samhället. Det innebär att förskollärarna ska arbeta efter 

ett jämställdhetsarbete där stereotypa könsmönster motverkas. Ståndpunkten återkommer 

likaså i FN:s konvention, Barnkonventionen (2009), där det belyses att barnen ska respekteras 

och värdesättas lika mycket. Det rör sig om att alla barn ska få samma förutsättningar i 

förskolan oavsett kön och inte behöva begränsas av stereotypa könsroller. Att jämlikhet är ett 

aktuellt ämne visas tydligt i nya läroplanen (2018, ss.12-20 ), där Skolverket valt att förändra 

innehållet i förskolans läroplan för att tydliggöra flickors och pojkars lika värde. Detta har 

gjorts genom att utesluta begreppen “flickor och pojkar” och istället använda det 

gemensamma begreppet “barn”. I läroplanen (2018, s.3) används nu också uttrycket 

“könstillhörighet”, vilket dessutom är en antydan till att riktlinjerna har förtydligats och 

öppnats upp vilket gör att förskolan går mot ett mer accepterande och jämlikt samhälle. 

  
Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 

utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka 

krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär 

tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på 

lika villkor, oberoende av könstillhörighet (Lpfö, 2018, s.3).  

 

I relation till att utföra vår kvalitativa studie, berör citatet ovan en aspekt vi vill fördjupa oss i, 

där vårt fokus kommer att ligga på hur förskollärarna genom barnlitteraturen arbetar med 

genuspedagogik. Med genusglasögonen på, redogör Edwards (2008, s.134) för att olika 

kanaler som film och litteratur formar individens uppfattning om samhället. Hon betonar att 

användandet av olika sorters litteraturer kan ge olika perspektiv och syn på världen, istället för 

att matas med en och samma sorts information. Vilket ytterligare visar på hur viktigt ämnet 

könsnormer är att beröra och reflektera vidare kring. 

 

SYFTE 
Denna forskningsstudie gör vi med syfte att undersöka hur förskollärarna använder 

barnlitteratur som redskap, i arbetet med genuspedagogik.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
Samhällsnormer och genus är för oss ett intressant ämne där vi valt frågeställningarna: Vilket 

arbetssätt har förskollärarna kring genuspedagogik med barnlitteratur som redskap? Anser 

förskollärarna att barnlitteraturen påverkar barnens uppfattning om könsmönstren, i så fall på 

vilket sätt? Vilka aspekter tar förskollärare hänsyn till vid urval av barnlitteratur?  

BAKGRUND 
Vårt primära fokus och vårt viktigaste begrepp är genuspedagogik som vi kommer att beröra 

djupare i detta avsnitt. Därefter belyser vi några teorier som vi studerar närmare. 

Avslutningsvis presenteras de studier vi funnit på detta område. 

 

Genom att dela upp begreppet genuspedagogik är det lättare att undersöka dess betydelse. 

Connell (2008, ss.52-53) förklarar ordet genus, som formandet av flickors och pojkars sociala 

beteende i samspel med andra som följaktligen inte handlar om det biologiska könet. Det 

innebär att kroppen inte har något att göra med hur individen väljer att bete sig i sociala 

sammanhang. Begreppet pedagogik är ett uttryck som motsvarar utbildning och undervisning, 

vilket utgör att genuspedagogik står för undervisning om människors sociala beteende. I 

läroplanen (2018, ss.12-13) används inte begreppet genuspedagogik, istället lyfts begreppen 

jämställdhet och jämställdhetsperspektiv fram, där barnen tidigt i förskolan ska influeras av 

jämställda värderingar och föreställningar. Eidevald och Taguchi (2011, s.20) poängterar att 

“... ju mer jämställda vi kunde få de yngsta barnen att vara, desto mer jämställt skulle 

samhället bli i takt med att de blev vuxna”, vilket är samma synsätt som Läroplanen (2018) 

lyfter fram. Att genuspedagogik står för undervisning om människors sociala beteende utgör i 

förskolan ett arbetssätt som sträcker sig i riktning att motverka de stereotypa könsnormerna 

som förekommer i den fysiska och sociala miljön. Läroplanen (2018, ss.12–13) förtydligar att 

flickor och pojkar ska uppmärksammas likvärdigt i förskolan, vilket innebär att barnen bör 

ges förutsättningar som skapar en grund där könsnormer inte är lika laddat. 

GENUSTEORIER 
För att vi ska kunna besvara våra frågeställningar har vi studerat teorier där genusvetenskap 

visas. Dessa teoretiska perspektiv kommer att ligga till grund för analysen av hur förskollärare 

använder sig av genuspedagogik i förskolan. Detta görs genom att teorierna framhävs, jämförs 

och ställs mot varandra. Därefter kopplas teorierna med resultatet och diskuteras vidare. 

 

Maktskillnaderna mellan könen man och kvinna har sedan år 300 f.Kr., varit en del där man 

utifrån Aristoteles perspektiv utgick från menstruation och spermier. Hans teori var att om det 

var en bra blandning blev det en pojke, annars hade man oturen att få en flicka (Hirdman 

1988, ss.5-7). Detta perspektiv särskiljer pojkarna och flickorna redan från födseln och präglar 

dem hela livet. I dagens samhälle förekommer fortfarande maktskillnader mellan könen, men 

ur andra perspektiv. Ett mer jämlikt samhälle är något som eftersträvas, men på grund av den 

långa tids användning av dessa värderingar har stereotypa könsnormer bildats.  

Att det nu sker i omedvetna handlingar är något som Ambjörnsson (2008, ss.11-12) och 

Lykke (2009, s.9) förtydligar samt att det fortfarande är mannen och det maskulina som 

värderas högre än kvinnan och det feminina. De, precis som Butler (2007, s.7), Connell 

(2008, ss.52-53) och Hirdman (1988) lägger också tyngd på att det sociala könet genus inte 

har något samband med det biologiska könet, utan att det skapas i samspel med andra. 

Hirdman (1988) lyfter även att en individ inte föds till man eller kvinna utan att båda formas 

till det på grund av samhällets föreställningar. Butler (2007, s.7) betonar att det är när könen 

kategoriseras och delas upp för, manligt och kvinnligt, som de sekundära könen bildas, 
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maskulint och feminint. Det är vid uppdelningen som de olika sociala förväntningarna på de 

sekundära könen börjar. Hon lyfter fram “... hur biologiskt orubblig könet än må vara är i alla 

fall genus kulturellt konstruerat; följaktligen är genus varken orsakat av könet eller så 

orubblig som könet förefaller.” (Butler 2007, s.55). Gemzöe (2015, ss.41-42) redogör för ett 

motstånd till det sociala könet, genus, eftersom den heterosexistiska fördomen inom 

feminismen hävdar att det endast finns ett primärt kön, det biologiska könet. Hon hävdar 

också att det inom Liberalfeminismens grundtanke är att män och kvinnor i grunden är lika 

och att den mänskliga naturen är den enda form som uppstår, den utan kön. Detta är något 

Butler (2007, s.7), Connell (2008, ss. 52–53) och Hirdman (1988) inte står bakom. 

Det heteronormativa är något som inte bara feminismen och Gemzöe, utan även Queerteorin 

fokuserar på där samhällets normer grundar sig på att heterosexualiteten är det “vanliga”. 

Tanken med Queerteorin är att spräcka det som förväntas vara normalt i samhället, vilket är 

det Ambjörnsson (2006) förhåller sig till. Det betyder att det inte rör sig om att dela upp 

individer i olika kategorier utan att istället acceptera alla som de är. Hon poängterar att man 

istället ifrågasätter det som förväntas vara normalt. Av det uttrycket “riktig kvinna” 

(Ambjörnsson 2006, s.113) förväntas det att en kvinna ska agera och uppföra sig utefter de 

förväntningar som präglas av normerna (Ambjörnsson 2006, s.9). Beroende på vem som 

frågas får man många olika definitioner om vad Queerteorin står för. Att många har ett så 

brett synsätt på teorin har att göra med vilka erfarenheter och förväntningar man har med sig 

av normerna, många har helt enkelt förutfattade meningar kring teorin. Detta utgör varken rätt 

eller fel men att det enligt uppslagsverket nationalencyklopedin har betydelsen ”kritiskt 

förhållningssätt till det normala” (Ambjörnsson 2006, s.8).  

 

Utifrån ett biologiskt tankesätt beskriver Hirdman (1988, ss.11-15) sin teori om hur 

samhällets normer har en inverkan på hur individen formas, genuskontraktet. Hon lyfter också 

fram sin teori kring att man och kvinna är lika frånsett det fysiska könets utseende och 

biologiska funktion, exempelvis att den enda likheten de har endast finns till för fortplantning, 

att föra livet vidare på. Att genus är ett brett ämne är något Thurén (2002, s.5) hävdar att det 

har stor påverkan på samhället och hur det organiseras men också på människan som individ 

och dess handlingar. Samhället har stor påverkan är också något Ambjörnsson (2006) 

understryker att genusaspekten ständigt är en pågående process och är föränderlig beroende 

på samhällets struktur. Ett exempel på att det sociala könet påverkas av omgivningen, enligt 

Hirdman (2007, ss.12-13) är när kvinnor arbetar i mansdominerade yrken. Då måste det 

tilläggas att det är en kvinna, exempelvis en kvinnlig polis. Mannen ses som normen och 

kvinnan blir bara ett tillägg. Detta är ett exempel på Hirdmans (1988, ss.11-15) teori om 

genusordningen som hela tiden omedvetet vidmakthålls i samhället. Hon redogör här om 

Genuskontraktet, ett samlingsbegrepp för tre principer där samhällets syn lyfts fram genom 

normerna för vad som är manligt och kvinnligt. Den första principen handlar om hur män och 

kvinnor är varandras motsatser, det rör sig om vad som representerar manligt och kvinnligt 

och att det skiljer sig åt mellan könen samt hur man bör framträda som man eller kvinna. 

Andra principen är den könsbaserade statusen i samhället. Att pojkar och män på olika sätt 

värderas högre än flickor och kvinnor. Tredje principen går in på vilket förhållningssätt som 

man eller kvinna är socialt accepterat, samt hur individer bidrar och vidmakthåller dessa 

normer till samhället. Frågan om vad som är flickigt och pojkigt är ständigt i fokus, omedvetet 

eller ej (Hirdman 1988, ss. 11–15). 
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TIDIGARE FORSKNING 

Pedagogers bemötande beroende på barnets kön 

Meningen med ett jämställdhetsarbete är att arbeta utefter en likvärdighet där pojkar och 

flickor ges samma möjligheter. Eftersom begreppet jämställdhet är stort och brett kan det 

tolkas på flera olika sätt, därför påpekar Hedlin (2006, ss.11-21) att det är viktigt att definiera 

vad begreppets betydelse är vid varje situation.  

 

Denna problematik stötte Eidevald (2009, s.64) på när han i sin studie undersökte om 

förskollärarna gjorde olika antaganden i olika situationer utefter kön. Avhandlingen gav 

därför ökad kunskap om hur ”... kön uttrycks och reproduceras” (Eidevald 2009, s.12). Han 

studerade barnens handlingar, vilka som accepteras eller får motstånd av pedagogerna. När 

frågan ställdes till pedagogerna, om jämställdhetsarbetet användes i arbetssättet, fick han 

svaret “ja” och att det var något alla trodde sig arbeta efter. Vid närmare efterforskning har 

han kunnat tyda att jämställdhetsarbetet trots allt inte uppnås på alla plan. Han belyser därför 

precis som Hedlin (2006, s.11-21) att alla har olika sorters syn på vad jämställdhet innebär 

och att det därför kan tolkas olika beroende på vem frågan ges. Även Kåreland och Lindh-

Munther (2005, ss.77-112) menar utefter sin undersökning att synen på genus och 

könsmönster kan definieras på olika sätt. Syftet var att undersöka hur den litterära miljön såg 

ut på förskolorna.  

  

Hur den sociala normen är strukturerad utgör att pedagogers förväntningar på flickor och 

pojkar, vidare skapades en stereotyp uppfattning hos barnen om femininitet och maskulinitet. 

I och med att målet med begreppet jämställdhet lyfts fram ganska diffust i läroplanen (2018, 

ss.12-13), skapas egna tolkningar hos förskollärarna i olika grader av vad jämställdhet 

innebär. Det formar på så vis deras arbetssätt efter de värderingarna och den medvetenheten 

de själva har. Eidevald (2009, ss.21-22) refererar till Wiberg som tyder på att vuxna redan 

behandlar spädbarn olika utefter deras kön. Då detta görs omedvetet går det inte att fråga de 

vuxna om de behandlar barnen olika, eftersom samhället omedvetet är indelat efter 

könskategorierna feminint och maskulint i bland annat kategorierna färg, klädsel och frisyr. 

Eidevald (2009, ss.21-22) understryker att denna könskodning förstärker förväntningarna av 

att följa könsnormer även om exempelvis färgen i sig inte har stor påverkan på barnet.  

 

Svaleryd (2002 ss.36-38) poängterar att jämställdhet kan ses både på ett kvantitativt och ett 

kvalitativt sätt, där kvantitativt betyder antal av något. I samband med begreppet jämställdhet 

innebär det exempelvis att det ska vara lika många flickor som pojkar i en barngrupp för att 

det ska kunna definieras som en jämställd grupp. Den kvalitativa metoden fördjupar sig i 

förhållandet mellan hur något kan se ut, i detta fall hur de olika socialt konstruerade könen ser 

ut, vilket till exempel i vårt fall kan vara de sociala könsrelationerna. Vad som är rätt och fel, 

samt hur individerna förväntas vara och bete sig i samhället utefter sitt biologiska kön. 

Normer, värderingar och ideal går inte att förändra bara genom att fördela flickor och pojkar 

jämställt till antalet. Resultatet Eidevald (2009) kom fram till i sin studie var att könsnormerna 

har stor påverkan på bemötandet av barn och att vuxnas handlingar omedvetet påverkas av 

könsnormerna, vilket bidrar till en normativ uppfattning. Han drog därför slutsatsen att barn 

behandlas olika utefter sitt kön och synliggör att normer inte sitter ytligt utan att de är svåra 

att komma ifrån när det blivit en vana. “... om kön inte längre spelar någon roll för vilka 

positioner som finns tillgängliga fyller begreppet inte längre någon funktion” (Eidevald 2009, 

s.183). Med citatet påpekar Eidevald (2009) att normerna inte längre kommer vara lika 

laddade om begreppet könsroll vidgas och då inte fyller samma funktion. 
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Pedagogers arbetssätt, litteratur och normer  

På förskolan och överallt i samhället kretsar stereotypa könsnormer, där barn påverkas av vad 

som anses vara manligt och kvinnligt. I barnlitteraturen möter barnen aspekter av olika 

normativa skildringar något som dels Eidevald (2009, s.27) men också Patt och McBride 

(1993, ss.1-20) påpekar. De poängterar att det maskulina könet framhävs oftare och mer än 

det feminina oavsett vad för handling boken har. Det framgår också att pojkar tar mer plats i 

berättelserna och att de oftare är huvudrollen i böckerna än vad flickorna är. Eftersom flickor 

har framställts i mindre bemärkelse generellt över lång tid, leder det till att boken förmedlar 

att flickorna inte är likvärdiga med pojkarna. Odenbring (2014, ss.1-14) har studerat och 

utfört en kritisk analys om hur förskolan och den jämställda familjen framhävs i Woldes 

böcker om Emma. Trots att böckerna skrivna på 70-talet ifrågasätter sociala orättvisor och 

gamla hierarkier, så förekommer det fortfarande stora skillnader mellan jämlikheten av man 

och kvinna i böckerna. Utifrån Patt och McBrides (1993) studie av pojkar och flickors 

jämställdhet i böckerna, kan man i Woldes böcker om Emma, skrivna under samma tid, se 

likheter av de stereotypa könsnormerna. Där belyser både Patt, McBride (1993) och 

Odenbring (2014, s.3) att det manliga könet fortfarande är norm i litteraturen och att 

genussystemet fortfarande existerar. Enligt Nordenmark och Rosén (2008, ss.56-60) är 

begreppet norm, en form av mönster som följs av oskrivna regler om hur individen förväntas 

vara, leva eller se ut. Det innebär att normalitet är det som anses vara normalt, och att vara 

godtagbar och godkänd är så man vill vara i samhället. Hirdman (2007, s.11-14) talar om 

“genusbunden” där män och kvinnor bidrar till att skapa strukturer efter normer. I och med att 

arbetssysslorna delas upp efter manligt och kvinnligt, bidrar det till att könsnormerna 

vidmakthålls och därför blir svåra att bryta. Dessa strukturer bildar ett mönster som delar in 

kvinnor och män i olika kategorier. I och med att en norm kan ha pågått under många år och 

är något individen präglas av i ung ålder, faller beteendemönstret naturligt och oftast 

omedvetet. Svaleryd (2002. s.15) redogör för att “Normer är handlingsregler som 

omgivningen meddelar genom någon form av socialt tryck”. Kåreland och Lindh-Munther 

(2005, ss. 53-75) redogör likt Svaleryd (2002) att stereotypa könsmönster pågår genom 

normer och att det är genom social interaktion som barnen formar sina könsidentiteter. Pojkar 

framträder genom att höras och synas oftare än flickorna, vilket leder till att ojämlikheten 

mellan könen vidmakthålls.  

 

Patt och McBride (1993, ss.3-4) lyfter fram två olika studier, den ena gjord av Weitzman och 

den andra av Williams, utförda genom att titta på hur mycket det kvinnliga könet fått ta plats i 

text och bild i barnlitteratur mellan 60-80 talet. Studierna kom fram till att det under den 

perioden skett en liten ökning för den kvinnliga figuren, men att det fortfarande inte var helt 

jämställt. I och med att kvinnan porträtteras mindre i litteraturen framställs värderingar hos 

läsarna om mannens och kvinnans position i samhället, detta är också något Edwards (2008, 

ss.134-135) hävdar. Hon understryker att individer lätt påverkas av olika kanaler som 

exempelvis film och litteratur, som utgör att vi formar och skapar egna värderingar. Genom 

att ha ett varierat utbud av litteratur, ges olika perspektiv på samhället. Utifrån Odenbrings 

(2015) analys på Lill-Zlatan och morbror raring, utgiven 2008, gick det att tyda att ett helt 

nytt perspektiv på kvinnan framställdes än vad man tidigare sett. Den kvinnliga karaktären 

porträtteras på ett sätt där det feminina avdramatiseras och hon istället befinner sig i en typisk 

maskulin roll. Att boken är normkritisk och uppbyggd på detta sätt utgör att man tydligt kan 

se en förändring i samband med Weitzman och Williams olika studier, där den kvinnliga 

karaktären hela tiden ökar och får en mer likvärdig status i litteraturen. 

 

Edwards (2008, ss.58-59) betonar vikten av att föra öppna boksamtal med barnen om 

läsningen. Genom att frångå ett “facit” väcks tankar hos barnen och de har lättare att relatera 
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till sig själva, genom att inte förhålla sig till vad som förväntas vara rätt eller fel. Edwards 

understryker flera punkter om varför boksamtal är bra, en av punkterna är att boksamtal 

“knyter boken till barnens egna upplevelser och hjälper dem att reflektera över och bearbeta 

händelser och existentiella frågor” (Edwards 2008, s.64). Patt och McBride (1993, ss.1-20) ser 

också vikten av barns möte med litteraturen och har även studerat vilka böcker som var 

tillgängliga för barnen på förskolorna samt hur karaktärerna porträtteras i barnlitteraturen. Hur 

böckerna är uppbyggda är essentiellt men även hur böckerna förmedlas av högläsaren. Patt 

och McBride ville dessutom studera pedagogernas val av pronomen vid hänvisning till olika 

karaktärer i barnlitteraturen. Enligt Patt och McBrides (1993, ss.19-20) tabell går det även att 

tyda att det finns en stor skillnad över hur och hur ofta karaktärerna benämns i deras 

respektive pronomen. Det som studerats är “han”, “hon” och “neutral” likt de karaktärer där 

könet inte framgår. Trots ett neutralt kön på karaktären förekommer ofta pronomen “han” 

under läsning. På så vis lyfts pojkarna fram ytterligare i böckerna när de benämns. Odenbring 

(2015, s.70) klargör att vuxna bör “problematisera innehållet tillsammans med barnen” i sin 

läsning, och att det också i förskolor handlar om att kritiskt reflektera över litteraturval och 

dess användning i verksamheten. 

Porträtterandet av könsroller och könsmönster 

Några böcker Odenbring (2014) analyserat och gjort en närläsning på är Woldes böcker om 

Emma, först publicerade på 70-talet. Efter analysering av böckerna kunde hon se en koppling 

i litteraturen, där jämställdhet konkretiserades i Emmas familj, men att det trots allt förekom 

könsstereotypa situationer och handlingar mellan hennes föräldrar. Flera andra aspekter syntes 

också i böckerna, där en av dem exempelvis var den könsstereotypa arbetsdelningen av 

yrkesroller och hur de porträtteras. I boken Emma hos doktorn möts Emma av en 

arbetsordning efter en stereotyp könshierarki där sköterskan iklädd klänning är kvinna och 

utför förberedelserna. Doktorn som står för den kirurgiska delen är man med skjorta, slips och 

vit rock (Odenbring 2014, s.9). 

 

Könsstereotypt handlar om en könsfördelning som pågått över längre tid. I detta ingår 

könsroller och könsmönster som Connell (2008 ss.52-53) hävdar är att “Kvinnor och män 

följer en allmän uppsättning förväntningar knutna till deras kön - könsrollen”. Det innebär att 

kvinnor och män förväntas prestera inom ramarna för vad som är femininitet och 

maskulinitet. Det betyder att Woldes böcker om Emma följer denna uppsättning där manliga 

och kvinnliga handlingar äger rum. Det handlar om att individen, efter att ha tagit en 

könsidentitet, oftast väljer att gå in i den roll som speglar rollens stereotypa sätta att vara, det 

vill säga feminin eller maskulin (Connell 2008 ss.52-54). Gällande könsmönster understryker 

Svaleryd (2002, s.16) att flick- och pojkkulturer uppstår baserat på normer och förväntningar, 

där det upprätthålls ett mönster. Hon redogör också för att “Barns val av lek och aktiviteter är 

i stort styrda av de sociala och kulturella förväntningarna som är knutna till det egna och det 

motsatta könet” (Svaleryd 2002, ss.16-17). Det betyder att både könsmönster, könsroller, 

förväntningar och sociala regler styr hur en person ska vara. Odenbring (2014, s.3) poängterar 

att det är ett faktum att författare fastnar i rådande samhällsnormer för vad som är kvinnligt 

och manligt och vad jämlikhet i hemmet egentligen innebär. Odenbring (2014) hävdar att 

Wolde på samma sätt fastnat i samhällsnormerna, men däremot har hon också valt att ta 

många nya perspektiv i böckerna.  

 

En annan barnlitteratur Odenbring (2015, ss.59-71) analyserat och studerat är hur 

intersektionella aspekter av kön, sexualitet och klass framhävs i Lill-Zlatan och morbror 

raring från 2008. Hon belyser denna bok som normkritisk där fyra ledande teman framträder i 

begreppen: “pojkflickan, respektabel homosexualitet, marginaliserad maskulinitet samt 
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maskulint sportideal”. Det innebär att begreppen presenteras på ett sätt i boken som går emot 

normen vilket skapar nya värderingar för en större jämlikhet. Dessa teman kommer att 

presenteras närmare längre ner i texten. Efter att kritiskt ha analyserat Lill-Zlatan och morbror 

raring har Odenbring kunnat dra en slutsats kring bokens uppbyggnad och budskap till 

barnen. Vad hon först lyfter fram är att boken ligger väldigt nära sin samtid och berör olika 

teman genom att porträttera dessa i bokens handling. Huvudpersonen porträtteras som 

pojkflicka, ett sätt att konkretisera för läsarna att det biologiska könet inte utgör karaktärens 

klädval. Odenbring (2015, ss.64-65) beskriver morbror Tommy som kultur-, kläd- och 

designintresserad, vilket anses vara en typisk stereotypt framställning av den homosexuelle 

mannen och ses som “respektabel homosexualitet”. I boken belyser Odenbring (2015, ss.65-

66) att det framhävs även en annan sida av maskulinitet genom karaktären Steve. Han 

porträtteras på ett sätt med neutrala kläder vilket teoretiskt anknyter till en typisk 

marginaliserad maskulin form, men där han även visar en mjuk känslig sida genom att utföra 

stereotypa kvinnliga handlingar, exempelvis bakning. När Steve senare i boken befinner sig 

uppe i den högsta trampolinen i badhuset och inte vågar hoppa är ännu ett sätt att konkretisera 

för läsaren att karaktären har känslor där rädslan lyser igenom. Detta är något som går emot 

machokulturen, där pojkar och män ska visa sig tuffa och starka utan några som helst känslor. 

Att han trots allt väljer att hoppa imponerar på Lill-Zlatan. Genom att vända Steve från en 

marginaliserad man, till att istället visa på att även homosexuella kan ha traditionella 

maskulina karaktärsdrag är en ståndpunkt vilket öppnar upp för förståelse för läsaren. 

 

METOD 

Val av metod 

I forskningssammanhang är kvalitativ och kvantitativ forskning något som kan användas. Den 

kvalitativa metoden är ett sätt att få mer, djupare information och kunskap om det som 

studeras. Det kan till exempel vara genom observation eller intervju detta sker. Kvantitativa 

metoder sker ofta i form av enkäter (Watt Boolsen, 2007). Innan vi bestämde oss för vilken 

metodtyp vi ville använda oss av, tog vi hjälp av forskning för att klargöra vad kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetoder innebär. Brinkjaer och Hoyen (2013, s.103) förklarar 

kvantitativ metod som “något som kan mätas och räknas” medan kvalitativ metod handlar om 

att “skilja mellan egenskaper som ett föremål har och egenskaper som det tillskrivs på grund 

av de mänskliga sinnena” (Brinkjaer & Hoyen 2013, s.106). Vi tog beslutet för att i vårt 

forskningsprojekt använda oss av en kvalitativ metod eftersom det passade vårt syfte bäst. Att 

ta reda på mängden av något var inte av intresse, det intressanta var att se hur förskollärarna 

arbetade med barnlitteraturen med fokus på genuspedagogik. 

Insamlingsarbetet och genomförandet 

Vi tog beslutet att använda intervju som insamlingsmetod med fördel att hellre lyssna på 

förskollärarna än att observera och skapa en egen uppfattning. Genom utformandet av 

intervjufrågorna tog vi hjälp av Häger (2007, s.57-65) som på olika sätt förklarade hur man 

bäst kunde ställa intervjufrågor för att få bäst respons. Öppna och slutna frågor är ett exempel 

han framför och påpekar att en sluten fråga endast riktar in sig på “ja och nej” svar. En öppen 

fråga ger ett mer utvecklande svar, och man får betydligt mer information tillbaka än vid en 

sluten fråga. Efter detta framförande valde vi att göra just så, använda oss av till större delen 

öppna frågor, men också några få slutna. Genom att följa upp med följdfrågor vid de slutna 

frågorna tog inte diskussionen slut. På så sätt kunde alla våra intervjufrågor samla in en 

mängd utvecklande svar. 
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Hjälpmedlet vi använde oss av var ljudinspelning för att i transkriberingen lättare kunna gå 

tillbaka och höra deras exakta svar. Utifall att tekniken skulle “krångla” valde vi även att föra 

anteckningar. I och med att vi båda var närvarande vid alla intervjuer, föll det naturligt att en 

av oss skötte intervjufrågorna och den andra anteckningarna. Intervjuerna skedde i ett enskilt 

rum ostörda från den pågående verksamheten. Alla förskollärare valde barnens utevistelse 

som tidpunkt för intervjun, som varade i cirka 15 minuter. 

Urval 

Vi gjorde ett urval av förskolor med litteraturprofil för att där undersöka hur deras arbete med 

genuspedagogik fungerar. Vi valde att kontakta tre förskolor och intervjuade sex stycken 

förskollärare, med två på varje förskola för att se om det skiljer sig åt mellan förskolornas 

stora -och småbarnsavdelningar. Det var fyra förskollärare från storbarnsavdelningar och två 

från småbarnsavdelningar. 

Forskningsetik 

Vid utförandet av studien följde vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017, ss. 22–

43). Dels för att respektera deltagarnas identitet, men också för att göra forskningsresultaten 

användbara. Vi skickade ut ett missivbrev om forskningsstudien till deltagarna, där vårt 

undersökningsområde och valda metodtyp förklarades, samt att intervjuerna skulle 

genomföras enskilt med förskollärare. Genom att underrätta om lagarna i missivbrevet tog vi 

hänsyn till de deltagande. Det handlade om att de medverkande hålls anonyma, även att de har 

rätten att avbryta deltagandet i studien genom att dra sig ur innan, under eller efter, det vill 

säga fram till studiens publicering (Vetenskapsrådet 2017, ss.22-28). 

  

Innan intervjutillfällena skrevs en samtyckesblankett under av deltagarna med 

bestämmelserna och villkoren för Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 

Protection Regulation). Som insamlingsmetod använde vi oss av ljudinspelning, detta material 

fick skydd av GDPR som skyddar individens personuppgifter. Med intervjufrågorna strävade 

vi efter att de inte skulle vara kränkande, nedvärderande eller känsliga på något vis. För oss 

handlade det om att gå in med ett klarsynt tänk och hålla oss neutrala och inte värdera de 

intryck vi får in. I linje med konfidentialitetskravet blir det tydligt att intervjusvaren ligger 

under sekretess och endast hålls inom forskningsarbetet. Det innebär att deltagarna kommer 

att presenteras med fiktiva namn, samt att intervjusvaren inte publiceras på andra platser än i 

studien (Vetenskapsrådet 2017, ss.32-43). 

Studiens reliabilitet och validitet 

Vid forskning- och datainsamlingen fanns också avgörande faktorer som vi fick ta ställning 

till. Dessa faktorer är avgörande för studiens trovärdighet, vilket Roos (2014, ss.51-53) tydligt 

betonar där hon hävdar att en slutsats endast kan dras om datainsamlingen sker med 

noggrannhet och av lagom mängd. För lite datainsamling gör studien mindre pålitlig. Med 

lagom datamängd ger det studien reliabilitet för att bidra till trovärdighet. Roos går dessutom 

in på vikten av att den utvalda forskningen till studien ska vara sammanhängande och att även 

metodvalet är viktigt. I sin text skriver Roos att “... validitet handlar om att använda en 

lämplig metod, lämpliga frågor, lämpliga ord eller andra sätt att kunna förstå det jag avsett att 

försöka förstå” (Roos 2014, ss.53-55). Vid datainsamlingen utförde vi sex stycken intervjuer, 

då utgick vi tidigare från en tabell där våra intervjufrågor kopplades med frågeställningarna i 

tre steg, som i sin tur besvarade syftet. Detta gjordes för att få en röd tråd genom studien och 

för att frågeställningarna skulle kunna besvaras och diskuteras vidare på. I vårt arbete valde vi 

även att använda oss av tidigare forskning inom ett område. Eftersom vi ville undersöka 
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förskollärares arbetssätt om genuspedagogik med barnlitteraturen som redskap, gjorde vi ett 

urval av relevant forskning med fokus på genus, och barnlitteratur. Forskning som förekom 

var exempelvis bokanalyser (Odenbring 2014 & 2015) av olika sorters barnböcker, och annan 

forskning där fokus istället låg på observationer av pedagogers bemötande av barn (Eidevald 

2009). Genusteorierna behandlar liknande och relevanta områden där vi tar upp begrepp som 

könsroller, normer och jämställdhet. Enligt våra resonemang och ställningstaganden för denna 

studie anser vi att den uppnår giltighet och trovärdighet. Om studien är valid och reliabel 

lämnar vi till läsaren att själv avgöra, då alla individer tolkar olika utifrån tidigare erfarenheter 

och resonemang. 

Analysarbetet 

Efter insamlingen av intervjumaterialet transkriberades ljudfilerna för att lättare kunna 

bearbetas och analyseras, genom att lyssna på ljudfilerna och skriva ut det som sades i ord. 

Rennstam och Wästerfors (2015, ss.224-231) redogör för olika steg i analysprocessen där det 

först handlar om sortering och kategorisering av materialet. Utefter deras anvisningar tog vi 

hjälp av öppen kodning, och har därefter kommit vidare i arbetet. De lägger också stor vikt i 

att reducera och argumentera sitt insamlingsmaterial. Med öppen kodning tog vi ut det 

viktigaste som besvarade undersökningsfrågorna och sammanställde dem i olika kategorier 

för att tydligare kunna se likheter och skillnader i svaren. Från resultatet av vår öppna 

kodning, kom vi in på andra steget som innebär axial kodning. Där handlade det om att plocka 

fram nyckelbegrepp ur texten, som sedan sammanställs till en lista för underkategorier. Det 

innebar att lyfta fram de ständigt återkommande begreppen från intervjumaterialet, vilket 

Frostling-Henningsson (2017, s. 170) redogör för.  

 

Vilket vi gjorde när vi analyserade materialet och fann nyckelbegrepp som vi sedan 

kategoriserade in i underkategorier. För att komma närmare vårt arbete och de intervjusvar vi 

fått in, undersökte vi djupare och hittade samlingsbegrepp för underkategorierna. Här har vi 

gått över till tredje steget, selektiv kodning. Begreppen vi landade på var: barnlitteratur, urval, 

arbetssätt och barns påverkan. Genom att analysera och organisera materialet efter koder och 

kategorier klargör Fejes & Thornberg (2009, ss.13-37) att det blir lättare att hitta mönster, 

samband samt likheter och skillnader i intervjusvaren. I resultatet kommer förskollärarna 

citeras för att styrka det de sagt under intervjun. Förskollärarna har vi valt att hålla fiktiva med 

namnen: Agneta, Gunnel, Siv, Astrid, Maja och Britt. 

RESULTAT 
I resultatdelen presenteras barnlitteraturens roll från de förskolor vi har undersökt. Därefter 

redogör vi för urvalet av barnlitteratur, förskollärarnas genuspedagogiska arbetssätt med 

barnlitteraturen, samt förskollärarens uppfattning av barnlitteraturens påverkan på barn. 

Barnlitteraturens roll 

På alla tre förskolor var barnlitteraturen ett redskap som användes på olika sätt i 

verksamheten, bland annat som högläsning, men också som ett inspirationsmaterial till 

aktiviteter samt att de ska vara lättillgängliga för barnen. Både Britt och Astrid poängterar 

bokens roll i arbetet. 

 
Britt: Vi är ju en litteraturprofilerad förskola, så vi försöker få med böcker i allt vi gör. 

 
Astrid: … jag kan inte säga att vi läser mycket mer än en vanlig förskola, men det som skillnaden är, 

tror jag, är att vi försöker ha böcker överallt. 
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Liksom Astrid pratar även Maja om att de på avdelningen valt att utnyttja alla rum och att 

sagorna skulle finnas på flera platser, inte bara på en specifik. Hon hävdar också att de väljer 

att placera ut böcker där de passar in i de olika miljöerna på avdelningen.  

 
Maja: I hemvrån är det familjeböcker. Vi jobbar som så att vi vill att boken ska passa in i den vrå den är 

i, det finns böcker överallt, i hallen och på toaletten, böcker i alla rummen, barnen kan sitta överallt och 

läsa. 
 

Temaarbete är en central utgångspunkt i verksamheterna som pågår under ett läsår. På 

förskolorna som Agneta, Astrid, Siv och Maja arbetar på framgick det att en omröstning av 

temabok sker mellan pedagogerna på förskolan och att det sen är denna bok som arbetet 

kretsar kring. I dessa teman presenteras också karaktärerna genom besök till förskolan, där 

uppdrag genomförs med barnen.  

 
Agneta: Vi i personalen väljer en bok, vi får ge förslag /.../ sen röstar vi om dem. 

 
Astrid: Alla avdelningar har den, vilket gör att vi gör lite olika händelser från boken, hela förskolan 

tillsammans. Förra veckan hade vi en karaktär som var här. 
 

Siv: Litteraturtemat i sig är att vi jobbar gemensamt med utgångspunkten från en och samma bok, 

största fokus är att vi utgår från en skriven text och använder den sagan som röd tråd genom hela vårt 

arbete. 
Maja: … nu jobbar vi på vår avdelning jättemycket med den här karaktären som är i boken med barnen. 

 

Gunnel påpekar att hennes arbetssätt är att arbeta med miljön, är att skapa material 

tillsammans med barnen som är inspirerat utifrån bokens innehåll. Hon menar att de inte 

bygger upp någon specifik miljö baserat på boken. 

 
Gunnel: Ja det gör vi. Vi arbetar väldigt mycket efter språk och läsning inne på avdelningen och sen så 

skapar vi lite material tillsammans med barnen som vi använder under samlingar och andra aktiviteter 

utifrån vad vi läser /... / Inte direkt på avdelningen, men vi skapar material sen försöker vi göra så att det 

finns utrymme för läsning och sådana aktiviteter barn kan känna igen sig i, i böckerna. 
 

Britt hävdar att de till våren kommer att bygga upp miljöer utifrån bokinnehåll, men att de i år 

inte haft fokus på att bygga upp miljön, och därför inte använt sig av litteratur kopplat till 

temat utan läst böcker mer generellt.  

 
Britt: Vi har jobbat med ett tema och då har det inte blivit väldigt mycket litteratur just i temat utan då 

har vi väl mest arbetat med böcker, ja att vi läser lite då och då, lite mera ostrukturerat kanske /.../ men 

vi har nog inte riktigt gått in i storyn och försökt bygga upp det /.../ till våren kommer vi försöka bygga 

upp en affär och då kommer vi jobba utifrån böckerna. 
 

Urvalet av barnlitteratur 

Alla intervjuade visade tydligt på ett arbetssätt med barnlitteraturen, där urvalet av litteratur 

bland annat skedde av förskollärarna själva. Vid frågan av vad förskollärarna lägger för 

aspekter vid urval av barnlitteratur fick vi svaret av Maja “väldigt varierad litteratur /.../ ett 

brett spektrum”, att de ska innehålla spänning och kunna vara ett diskussionsmaterial. Med 

variation kunde det handla om böckers uppbyggnad som text och bild, bokens innehåll 

berördes också om huruvida pojkar och flickor porträtteras samt om olikheter framhävs på 

olika sätt. 
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Astrid: ... så behöver det liksom va enkelt, lite text, bra bilder, så att man kan “huuh, vad hände sen?”, 

den här spänningen i det hela. 
 

Siv: Lite svårighetsgrad på text, mängden text samt handlingen. Det kan handla om konflikthantering, 

genus, relationer /.../ Böcker man kan skapa en diskussion med, så vi känner att vi kan fokusera på 

någonting som ger barnen något, så det kan bli en lärprocess. 
 

När i stället frågan om ett genusperspektiv vid urval av barnlitteratur ställdes svarade hälften 

av förskollärarna att de medvetet tagit ett genusperspektiv. Astrid tänker barn när det ska 

lånas böcker men att hon medger att det är svårare att låna till de äldre barnen. Britt, Maja och 

Gunnel har inte medvetet tagit ett genusperspektiv vid urvalet av böcker. Maja förtydligade 

att det säkert är något som görs omedvetet. 

 
Astrid: Jag tänker barn när jag går och lånar böcker, jag tror att det är lättare när det är en 2 åring, för de 

har inte funnit sina roller än /.../ för en 5 åring blir det skillnad ändå, lite grann i vad de vill ha och inte 

ha, de visar tydligare vad de vill ha. 
 

Agneta - Det behöver inte vara det att en tjej är huvudroll men kanske lite hur egenskaperna, och ja, 

karaktärerna. Att det kan vara starka tjejer och mjuka killar till exempel, alltså kompensera lite mot lite 

vad barnen får med sig i samhället, och det som sitter inpräntat i oss traditionellt. Bryta det lite grann, 

för det står i läroplanen att vi ska aktivt motverka stereotypa eller traditionella könsroller. Och då är ju 

det ett sätt att göra det, att välja böcker som liksom är lite, går lite mot normen, normkritik! Det tycker 

jag är bra. Till Exempel de här böckerna från Olika förlaget, som tyvärr inte finns så mycket på 

biblioteket, men vi har köpt in lite granna till förskolan. De är väldigt bra och väcker mycket 

diskussioner /.../ Det ska ju inte bara vara något som tilltalar det ena könet, att alla ska vara välkomna 

där och ha samma möjligheter. 
 

Siv: Ja det gör vi väl /.../ de nya böckerna som kommit på sen tid är väldigt neutrala. 
 

Maja: Inte medvetet, men jag tror man gör det omedvetet. 

Britt: nej det har vi nog inte så medvetet gått in för att göra, när jag tänker efter. 
 

Gunnel: Nej, det gör vi inte. Utan framförallt för att barnen ska få positiv upplevelse av just böckerna 

och sagan mycket av deras intresse. 

I samband med bibliotek får förskollärarna råd av bibliotekarie på de senaste böckerna. Som 

utbildad bibliotekarie har man större koll på böckernas utbud och kan lätt samla ihop böcker 

inom ett tema. Maja lyfter fram att de får ”... mycket hjälp från biblioteket som presenterar 

nya böcker för oss så man inte kör fast i det gamla vanliga.” och att det är ett bra samarbete 

mellan förskola och bibliotek. Några förskollärare berättar om boklådan som kommer till 

förskolan, med flera böcker från biblioteket. Det förklarades också av Siv att de kan önska 

böcker som de vill ha till avdelningen. Majoriteten av förskolorna besöker bibliotek, förutom 

Siv som uttalar sig om att avståndet är för långt och att de är väldigt glada för boklådor och 

bokbuss som kommer till dem istället. 

 
Siv: Vi har inte tillgång till något bibliotek, så då är det boklådor eller tillgång till bokbuss/.../pedagog 

och några barn går och plockar med sig böcker. /.../  man kan ringa till biblioteket och få önska lite mer 

specifika böcker till boklådorna, exempelvis faktaböcker eller åldersgrupp. 
 

Astrid: Vi har bokbussen som kommer hit en gång i månaden, den kommer och stannar nedanför våran 

parkering. Och då får barnen följa med in i bokbussen, så dels väljer barnen utefter vad det är de vill ha. 

Vi väljer utifrån lite grann vad som finns i den terminsboken vi har. 
 

Maja: ... delvis väljer vi personal, barnen får följa med till bokbussen och välja. 
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Agneta: Sen har vi också möjlighet att gå till en bokbuss som kommer, också en gång i månaden tror 

jag. Så vi går även dit och då får ju barnen möjlighet att välja böcker själva. 
 

Bokbussen var också en metod till boklån där bussen kommer till förskolan. Siv, Astrid, Maja 

och Agneta förtydligar alla att barnen under dessa tillfällen får låna sina böcker. Utifrån 

förskollärarnas perspektiv ansågs det viktigt att få in böcker med en spännande handling, ett 

varierat innehåll och att det skulle fånga barnens intresse. 

Förskollärarnas genuspedagogiska arbetssätt med barnlitteraturen 

Vid vår fråga hur förskollärarna arbetar med genuspedagogik med barnlitteraturen som 

redskap, fick vi ett ömsesidigt svar från alla. Något planerat arbetssätt gällande 

genuspedagogik i samband med litteraturen fanns inte, istället menar Britt att de 

genuspedagogiska stunderna sker spontant. Agneta uttryckte vikten av att “samtala kring 

böckerna” utifrån de frågor och funderingar barnen hade under lässtunden, men att det inte 

skedde under planerade tillfällen. Att kunna planera sina lässtunder är en önskan som 

framkommer, men att tiden inte räcker till. Det konstaterades istället att diskussioner med 

fokus på genus förekommer spontant under läsningen, som tillsammans med barnens frågor 

och funderingar vävs in. Gunnel och Astrid uttryckte att genuspedagogiken inte arbetas aktivt 

med. 

Britt: “Nu ska vi arbeta med genus, vi tar hjälp av den här boken”, så tror jag inte vi har gjort. 

Agneta: Alltså vi har väldigt lite tid till att planera saker långt innan, man önskar ju att vi hade tid att 

verkligen, kanske förbereda en lässtund genom att analysera en bok och tänka vilka frågor man vill 

ställa. Men oftast finns inte den tiden, utan vi måste vara spontana och ta det allt eftersom. 

Maja: Nej inte direkt, skulle jag säga. 

Gunnel: Nej det gör vi inte /.../ … just genusarbetet det har vi inte, tänker vi inte så mycket på.  

Astrid: Alltså inget medvetet val så mer än barnens intresse, inte mer än på det sättet att de är barn. 

En av intervjufrågorna vi ställde var hur förskollärarna under läsning benämner karaktärer där 

könet inte porträtteras i boken. Utifrån intervjusvaren framgår det att några av förskollärarna 

benämner karaktärerna som hen, men att det också finns de som aktivt väljer att inte göra det. 

En del förskollärare har inte reflekterat över det och vet inte vad de gör själva. Det kommer 

också fram att karaktärerna kanske benämns som den eller det, men att förskollärarna själva 

varit tveksamma till sina svar då de inte reflekterat över detta tidigare. Både Agneta och Britt 

reflekterade över detta under intervjun.  

Britt: Men hur vi benämner den. Den eller hunden eller hen, jag vet jag använder ordet hen mer och mer 

från att ha tyckt att det varit ett konstigt ord till att tycka att det är ganska okej/.../jag är faktiskt osäker 

på vad jag gör. Jag får börja observera mig själv och se om jag använder han eller hon. 

Agneta: … och man kan ju alltid bli bättre på de här grejerna, så det är det jag tänker, att man alltid 

måste vara kritisk mot sig själv, man får inte se sig själv som fullärd. Utan man måste hela tiden 

ifrågasätta vad gjorde jag nu, hur tänkte jag nu. Att hela tiden tänka att “jag är inte bäst på det här, utan 

jag måste ifrågasätta mig själv. 

Astrid: Jag tror jag försöker växla mellan dessa. Vi säger inte hen än, har vi inte gjort iallafall. Så långt 

har vi inte kommit än, men vi försöker nog växla, eller att man använder “den” eller “det”. 

Britt kom också fram till att hon bör observera hur hon gör vid läsning, och benämning av 

karaktärer. Är karaktären ett djur så förekommer det att den benämns med den rollfigur den 

har exempelvis “hunden”. Britt förmedlar att hon väljer att prata med barnen och ställa dem 

frågan om de tror att det är en flicka eller en pojke, och varför de i så fall tror det.  
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Britt: Ibland kan man ju prata med barnen “tror ni att det är en flicka eller en pojke?”, då har det nog 

blivit lite spontana diskussioner. 

Förskollärarens uppfattning av barnlitteraturens påverkan på barn 

Under intervjuerna tyckte sig förskollärarna uppleva att barnen påverkas av barnlitteraturen, 

och att det fanns både positiva och negativa sidor med litteraturens inflytande på barnen. 

Gunnel och Astrid upplever att barnen påverkas positivt av barnlitteraturen och lässtunderna 

generellt.  

Gunnel: Positivt, och det är framförallt när barnen först reagerar när man läser för ett litet barn som de 

antingen är intresserade eller jätteintresserade, men det tar en stund innan de kommer in och kan 

återkoppla till boken. 

Astrid: Våra barn leker böckerna./.../ De leker de karaktärerna som är. Så därför är det lite svårt, de är ju 

så pass små så de gör det som de gör i en bok. Därför vet jag inte riktigt… genus… 

Astrid hävdar att de små barnen påverkas på det sättet att de leker och återupplever boken 

genom att själva gestalta karaktärerna. Något Maja lyfter fram som positivt är att böcker lätt 

kan användas som utgångspunkt för diskussion med barnen om könsroller. 

Maja: Jag tror de påverkas positivt, barn inspireras väldigt mycket av böcker och vi läser mycket böcker 

här och är det genusbrytande mönster i böckerna så ger vi barnen en tankeställare, de kan ibland fråga 

“men kan en tjej ha kalsonger på sig?”. 

Siv synliggör också böckerna som ett diskussionsunderlag och visar på att boken har sitt 

innehåll, men att det är hur hon förmedlar boken som är avgörande för hur barnen kommer att 

påverkas. 

Siv: Tycker att jag kan förstärka normer genom valet av bok /.../Jag kan påverka mitt val, så har vi en 

bok som har de traditionella rollerna kan jag använda den som diskussionsunderlag. 

Siv belyser tydligt hur arbete med alla böcker kan ske oavsett innehåll. Hon menar att det 

handlar om att bemöta barnens frågor och funderingar istället för att utesluta litteratur som 

anses olämplig exempelvis stereotypa böcker.  

Britt och Agneta är väldigt tydliga och påstår att barnen påverkas negativt. De båda hävdar att 

samhället är det som barnen påverkas mest av och att de könsstereotypa böckerna lägger 

grund för barnens värderingar. 

Britt: Det gör de ju förstås till viss del, men jag tror att de påverkas ännu mer av samhället i övrigt. 

Agneta: De påverkas väl om det är väldigt stereotypa böcker där de verkligen skriver och berättar att 

killar är på det här sättet och tjejer är på det här sättet/.../ Men det är klart de påverkas, de påverkas av 

allt de ser och hör. 

När vi frågade om förskollärarna upplever om pojkar och flickor väljer olika böcker vid 

läsning, upplevdes det från de flesta att barnen inte väljer olika, utan att böcker väljs utifrån 

intresse. Britt upplever att pojkar oftare väljer fordonböcker än vad flickor gör, och att flickor 

oftare läser böcker som berör vård och omsorg. Det framkom också från Siv att det upplevdes 

att pojkar oftare dras till de maskulina böckerna än vad flickorna dras till de feminina 

böckerna. Agneta anser att det handlar om vart ett barns intresse ligger.  

Britt: Det är en stor fråga, både ja och nej tror jag. De böcker som handlar om traktorer, bilar och 

faktaböcker, visst är det mer killar som läser och tittar i dem. Och samtidigt finns det många böcker 

som barn väljer oavsett kön. Men visst är det nog fler killar som är intresserade av bil och traktorer och 

sådana former av böcker. Flickor är mer intresserade av sjukhus och sådana tror jag. 
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Siv: ... dinosaurieböcker, bilböcker och faktaböcker plockas oftare av killar, på något sätt lockas mer 

killar till dessa böcker/.../men däremot ser jag inte att tjejer dras till motsatsen, speciella flickböcker. 

Agneta: Nej, det skulle jag inte säga faktiskt. Inte i vår barngrupp här /.../ de väljer det som de tycker är 

intressant. Sen finns det alltid vissa barn som älskar faktaböcker till exempel, men det hänger oftast inte 

på om det är en tjej eller kille utan det är bara något de gillar. 

Maja: Nää  /.../ det kan lika gärna vara en tjej som väljer en bok om bilar, vi gör inget större av det. 

Astrid: Jag upplever inte det med de små /.../ jag tror inte de har blivit så influerade av det än /.../ De har 

inte blivit präglade av hur det “ska” vara. 

Gunnel: … här upplever jag inte det så, de tar gärna samma bok flera gånger, pojkar och flickor väljer 

oftast samma bok som de har läst innan. 

Utifrån pedagogernas uttalande menar de att barnen påverkas olika mycket, beroende på vad 

för slags barnlitteratur som väljs till förskolan, men också arbetssättet och hur man väljer att 

arbeta med böckerna. 

Skillnaden mellan stora- och småbarnsavdelningarnas 
genusmedvetenhet 

Utifrån Gunnels intervjusvar går det att tyda att det är barnens intresse av böcker som 

prioriteras. Gunnel framhäver flera gånger under intervjun hur hon anser att urvalet och 

läsningen sker av vad barnen vill läsa och att det ofta handlar om samma böcker. Att det inte 

har något att göra med vilket kön barnet har och väljer också att belysa att böckerna ger en 

positiv inverkan på barnen. Men förklarar att genusarbetet inte är något de lägger någon tanke 

på. 

Gunnel: Det är framförallt när barnen först reagerar när man läser för ett litet barn som de antingen är 

intresserade eller jätteintresserade, men det tar en stund innan de kommer in och kan återkoppla till 

boken. /…/ … de tar gärna samma bok flera gånger, pojkar och flickor väljer oftast samma bok som de 

har läst innan. /.../ ... barnen ska få positiv upplevelse av just böckerna och sagan mycket av deras 

intresse. /…/ … just genusarbetet det har vi inte, tänker vi inte så mkt på. 

Astrid framhäver deras perspektiv på varför de inte arbetar med genuspedagogik med 

barnlitteraturen som redskap. I sina intervjusvar betonar hon att barnen är så små att de ännu 

inte blivit influerade av samhällsnormerna.  

Astrid: Jag upplever inte det med de små /.../ jag tror inte de har blivit så influerade av det än /.../ De har 

inte blivit präglade av hur det “ska” vara./.../Jag tänker barn när jag går och lånar böcker, jag tror att det 

är lättare när det är en 2 åring, för de har inte funnit sina roller än /.../ för en 5 åring blir det skillnad 

ändå, lite grann i vad de vill ha och inte ha, de visar tydligare vad de vill ha. 

Utifrån detta går det att konstatera att småbarnsavdelningen inte medvetet använder sig av 

genuspedagogik i möte med barnlitteratur. På avdelningarna för stora barn sker också det 

genuspedagogiska arbetet med barnlitteraturen av omedveten handling, men ur ett annat 

perspektiv än hos småbarnen. Det ena perspektivet är den medvetna diskussionen som uppstår 

under en spontan aktivitet. Det andra perspektivet, eller synsättet är där hela aktiviteten är 

medvetet planerad. I citatet nedan beskriver Maja att hon inte arbetar medvetet utifrån ett 

genusperspektiv. 

 
Maja: Inte medvetet, men jag tror man gör det omedvetet. 

 

Förskollärarna är medvetna om att det finns ett behov och att planeringstiden inte räcker till. 

Agneta förklarar väldigt tydligt hur hon önskat att man kunnat planera och förbereda för en 

lässtund. Därför är de medvetna om att denna handling sker spontant.  
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Agneta: Alltså vi har väldigt lite tid till att planera saker långt innan, man önskar ju att man hade tid att 

verkligen, kanske förbereda en lässtund genom att analysera en bok och tänka vilka frågor man vill 

ställa. Men oftast finns inte den tiden, utan man måste vara spontan och ta det allt eftersom. 

Maja och Siv påpekar att böcker påverkar barnen och att det därför är viktigt att ge barnen en 

tankeställare och använda böckerna som ett diskussionsunderlag.  

Maja: Jag tror de påverkas positivt, barn inspireras väldigt mycket av böcker och vi läser mycket böcker 

här och är det genusbrytande mönster i böckerna så ger vi barnen en tankeställare, de kan ibland fråga 

“men kan en tjej ha kalsonger på sig?”. 

Siv: Tycker att jag kan förstärka normer genom valet av bok /.../Jag kan påverka mitt val och har vi en 

bok som har de traditionella rollerna kan jag använda den som diskussionsunderlag.  

Skillnaden mellan stora -och småbarnsavdelningar är att på stora barnavdelningarna så ser 

förskollärarna oftast ett behov och är medvetna om barnens könsstereotypa värderingar. 

Därför sker det också oftast diskussioner där genuspedagogiken spontant vävs in. Några 

planerade läsaktiviteter finns inte i lika stor utsträckning på grund av tidsbrist. På 

småbarnsavdelningen är det lite till motsatsen, där anser förskollärarna att barnen ännu inte är 

i behov av “förändring”. Det innebär att de små barnen ännu inte influerats av de stereotypa 

könsnormerna och att de därför inte behöver genuspedagogiken. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat i relation till forskning och teori, samt 

diskutera och reflektera utifrån våra egna tankar. Resultatdiskussionen har delats in efter 

kategorierna som framkom i vårt resultat. Det sker även en diskussion om vald metod och 

didaktiska konsekvenser. I delen av vår resultatdiskussion kommer vi närmare granska 

pedagogernas arbetssätt samt analysera och diskutera det resultat vi fått fram. 

Resultatdiskussion 

Arbetssätt och urval 

Alla intervjuade förskollärare uttrycker på olika sätt arbetsglädjen med barnlitteratur och vad 

bokläsning gör för barnen. Att barnens intresse tas till vara på, var en gemensam aspekt alla 

förskollärare gav uttryck för under intervjuerna. Ett sätt är att barnen får tillgång till bokbuss, 

vilket är ett sätt att uppmärksamma och tillåta barnens bokval. Edwards (2008, s.61) 

poängterar att detta förhållningssätt utgör att barnens egna bokintresse respekteras.  

 

Urvalet skedde delvis genom att bibliotekarie rekommenderade det senaste av barnlitteraturen 

samt genom att plocka ihop boklådor till förskolorna. Detta var enligt Edwards (2008, ss.30-

31) ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. Vi har en positiv inställning till denna sortens 

arbetssätt där förskolor tar hjälp av olika resurser i samhället. Detta är ett ypperligt sätt för 

förskollärare att inte fastna i samma val av böcker. Därför kan det vara bra att ta hjälp utifrån, 

i detta fall av bibliotekarie som har utbildning, erfarenhet och kunskap av barnlitteratur. En 

aspekt förskollärarna har i fokus vid urvalet av barnlitteratur, är hur innehållet är framhävt och 

huruvida boken lockar till spänning eller inte. Det förmedlades under alla intervjuer att 

böckerna på avdelningen ska innehålla en variation vilket Edwards (2008, ss.50-51) även 

understryker. En variation av olika böcker är bra i verksamheten eftersom det då är större 

chans att det finns något för alla, så inte bara samma sorts böcker läses.  

En annan aspekt som tydligt synliggörs av Britt var att de vid urvalet av böcker inte 

kategoriserar för respektive pojke eller flicka. Hon beskriver det som att hon istället väljer 

böcker för barn, vilket tyder på att ett urval av maskuliniteter och femininiteter inte görs. 
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Ambjörnsson (2006) poängterar genom att inte dela upp pojkar och flickor i de två 

kategorierna maskulint och feminint, utan att istället ha den gemensamma kategorin barn, 

skapas ingen skillnad mellan pojkar och flickor något som även framförs i Queerteorin. 

Eftersom teorin inte delar in individerna i kategorierna för genus, maskulint och feminint, så 

bidrar det till att alla accepteras. Detta arbetssätt stämmer också överens med Läroplanen som 

lyfter fram att “Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck…”(Läroplanen för förskolan 2018, s.5). Genom 

Queerteorin hävdar Ambjörnsson (2006, ss.7-11) att man får vara den man vill vara och 

genom att acceptera allas integritet belyser vi att pojkar och flickor är lika mycket värda. Likt 

denna teori anser vi att ett normkritiskt samhälle kommer att tänja på gränserna för vad som är 

okej, vilket tanken med Queerteorin är, att spräcka det som förväntas vara normalt i samhället 

för tillåtandet av allas acceptans (Ambjörnsson 2006). Inom denna teori belyser Ambjörnsson 

(2006, s.114) för att något ska kunna klassas som onormalt måste det även utpekas något som 

faller inom ramen för normalt. Det är alltså vi individer med våra erfarenheter och attityder, 

som formar de sociala reglerna. 

 

Vid urval av barnlitteratur var det tre förskollärare som tycktes välja sina böcker efter ett 

genuspedagogiskt tänk, men vid själva arbetssättet var det ingen som påstår sig arbeta aktivt 

och planerat efter genuspedagogik. Detta var något vi förvånades över då vi hade förväntat 

oss ett större fokus på det i samband med dagens normkritiska samhälle. Istället är det ett 

arbetssätt förskollärarna spontant väljer att väva in, när det uppstår i olika sammanhang under 

exempelvis bokläsning. Vad detta kan bero på vet vi inte med säkerhet, mer än att 

förskollärarna uttryckte att det var på grund av tids -och personalbrist. Att det fortfarande 

finns en omedvetenhet kring genuspedagogik och samhällsnormer är något som fortfarande 

syns.  

 

Barnen gör också ett eget urval av böckerna de vill läsa. Vid frågan om förskollärarna 

upplever att barnen gör olika val beroende på kön, var det fyra förskollärare som belyser att 

barnen väljer efter sitt eget individuella intresse oberoende av kön. Medan två andra 

förskollärare antydde sig se att val av böcker görs utefter kön, främst att pojkar valde 

maskulina böcker. Varför majoriteten anser att barnen väljer efter eget intresse kan bero på 

flera olika faktorer. Edwards (2008, ss.134-135) poängterar att vi individer lätt påverkas av 

samhället och omgivningen man har runt omkring. Familjemedlemmar och vänner är en 

bidragande faktor, men även olika kanaler och medier som bok och film. Genom dessa 

faktorer hävdar hon att vi formas och skapar egna värderingar och intressen. Även Kåreland 

och Lindh-Munther (2005, ss.113-115) förtydligar att det finns böcker som specifikt riktar sig 

mot de två olika könen, där ett exempel på pekbok riktad till flicka innehållit bilder på bland 

annat kläder och frukt, medan pekboken för pojke endast berört fordon som buss och 

flygplan. Dessa faktorer och många fler är bidragande till ett formande av en individs 

personlighet och identitetsskapande. Det vi menar efter att ha sammanställt teori, litteratur och 

resultat är att ett intresse kan grunda sig i så mycket mer än vad man tror. Utifrån 

förskollärarnas upplevelser av barnens urval av böcker går det därför att se att barnens bokval 

delvis grundar sig i könsnormer. 

Genuspedagogik i verksamheten 

Vid intervjuerna framkom det att genuspedagogiken på stora -och småbarnsavdelningen 

skiljde sig åt. I svaren från förskollärarna som arbetar med de äldre barnen uppfattades det att 

genuspedagogik oftare förekom i olika spontana sammanhang för att de ansåg att barnen var i 

behov av det, i och med att barnen influerats så av samhällets stereotypa normer. På 

småbarnsavdelningen uppfattades det att barnen istället inte var i behov av någon 
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genuspedagogik eftersom de ännu inte påverkats av normerna. Detta antagande är något 

Kåreland och Lindh-Munther (2005, ss.71-75) ställer sig mot, då de redogör för forskning 

som understryker att barn redan från 2års ålder kan kategorisera kön, vilket innebär att de 

redan då är könsmedvetna. I och med att Gunnel och Astrid på småbarnsavdelningarna inte 

arbetar med genuspedagogik, anser vi att det sker utifrån ett omedvetet perspektiv. Eftersom 

de från början inte anser att det finns något att reflektera kring då barnen inte har det behovet. 

Med ett omedvetet perspektiv menar vi att barnen inte influerats av stereotypa könsnormer, 

“De har inte blivit präglade av hur det ska vara” (Astrid), så därför läggs inget medvetet fokus 

på genuspedagogiken. Utifrån Kåreland och Lindh-Munthers (2005, ss-71-75) forskning om 

2åringars könsmedvetenhet, anser vi genom att sätta prägeln tidigt leder till att förskollärarna 

ger de små barnen ett normkritiskt förhållningssätt och mer jämställda normer kan ta plats i 

samhället. Istället för att förändra barnen i äldre ålder är det bättre att ge dem ett normkritiskt 

förhållningssätt direkt, där barnen inte behöver omformas senare. Genom att fortsätta som 

tidigare vidmakthålls ett mönster som relaterar till att normerna förstärks, lever kvar och förs 

vidare till andra individer och generationer. När vi läser vad Hirdman (2007, s.11-14) har 

skrivit uppfattar vi att individer som är fast i dessa normstrukturer bortförklarar sig och talar 

om det som om det var ett aktivt val från deras egen sida. Genom att bortförklara, framhävs 

och upplevs det som acceptabelt för individen själv och andra individer. 

 

En tankeställare vi fått under studien är varför norm stereotypisk litteratur ska väljas bort. 

Även om man inte stödjer de könsroller och värderingar som speglas kan böckerna ändå 

användas som utgångspunkt att skapa diskussioner utifrån. Detta var precis vad vi fick svar på 

vid intervjun av Siv där hon poängterar att stereotypisk litteratur inte behöver sorteras bort 

från bokhyllorna i förskolan, utan snarare tvärt om. Att genom dessa stereotypa böcker skapa 

tankar och reflektioner hos barnen. I Kåreland och Lindh-Munthers (2005, ss.105-107) studie 

uppstår ett dilemma hos en av de deltagande pedagogerna (en av de intervjuade pedagogerna) 

där det redogörs att det är en balansgång vid val av saga. De traditionella sagorna kanske inte 

är jämställda men kan ändå bidra med stora tillgångar. Även Odenbring (2015, s.66) redogör 

för en tanke om all variation av litteratur genom att hänvisa till mångkulturaliteten och hur 

ofta det porträtteras i böcker. Efter analys av Lill-Zlatan och morbror raring redogör hon för 

mångkultur i boken och att böcker med bara svenskar skapar en ensidig verklighetsbild hos 

barnen. Denna ensidiga bild som skapas oavsett om det berör mångkultur eller könsnormer så 

anser vi att även detta är en antydan till att verklig variation av böcker är viktig även på 

småbarnsavdelningen. 

Barns påverkan av böckers innehåll  

Alla förskollärarna menade att barnen påverkades av böcker och uttryckte att det kunde röra 

sig om både positiv och negativ påverkan. Som tidigare nämnt kunde det negativa exempelvis 

vara norms stereotypa böcker, och att förskollärarna menade att barnen påverkades negativt 

på grund av värderingarna av de könsnormer som inte längre värderas och accepteras i 

samhället. Med böckernas uppbyggnad och utformning av text och bild kan innehållet i boken 

skapa en stereotyp verklighet hos barnen (Odenbring 2015, s.66). Ett exempel där barnen 

påverkas positivt av böckerna var mötet med barnlitteraturen generellt. Att det ger upphov till 

fantasi och leklust, samt att det är ett verktyg som barnen själva verkligen uppskattar. 

Edwards menar att boksamtal “knyter boken till barnens egna upplevelser och hjälper dem att 

reflektera över och bearbeta händelser och existentiella frågor” (Edwards 2008, s.64). Att 

bildernas betydelse i böckerna är viktiga är något Edwards (2008, ss.100-101) betonar när hon 

pratar om hur viktigt det är att text och bild speglar varandra. Hon belyser även att bilden 

både kan höja och förstärka hela läsupplevelsen och betonar även vikten av att koda text och 

bild samtidigt för att inte missa hela budskapet. I Odenbrings analys av Emma böckerna 
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framkom det en avsaknad av symmetri mellan text och bild. Något vanligt förekommande när 

detta sker är att den kvinnliga karaktären kan porträtteras i bild men inte i text. Detta utgör att 

mannen syns och hörs mer och kvinnans roll i boken förminskas (Odenbring 2014, ss.1-14). 

Hirdmans (1988, ss.11-15) teori, Genuskontraktet, är ett tydligt exempel där hennes tre 

perspektiv tydligt framkommer i barnlitteraturen. I hennes första perspektiv redogörs det om 

mannen och kvinnans motsatser, samt hur man bör framträda som man eller kvinna. Detta 

perspektiv går tydligt att se i barnlitteraturens uppbyggnad och innehåll av text och bild. 

Likaså är det för andra och tredje perspektivet av Hirdmans Genuskontrakt, där den 

könsbaserade statusen i samhället samt hur individer bidrar till att vidmakthålla dessa normer, 

tydligt uppstår i böckerna. I och med att ha tagit del av dessa forskares resultat anser vi att 

barnlitteraturen har en betydande roll för vilka värderingar barnen ges och att det är viktigt att 

förskollärarna har ett medvetetet  arbetssätt. En annan litteraturanalys som gjorts av 

Odenbring är av boken Lill-Zlatan och morbror raring. Dessa två böcker är skrivna under 

olika tidsperioder, vilket tydligt syns på grund av hur könsroller och könsmönster framställs i 

böckerna. Det vill säga det normkritiska och stereotypa perspektiven som präglar barns 

uppfattning av samhället. Efter Odenbrings analys av de två böckerna går det tydligt att se en 

stor samhällsskillnad, där böckernas innehåll kring manligt och kvinnligt framställs samt hur 

ofta den kvinnliga karaktären porträtteras har ökat ytterligare. I dagens samhälle 2000-tal, har 

många normkritiska böcker som Lill-Zlatan och morbror raring uppmärksammats för att de 

är mer jämlika än tidigare barnlitteratur. 

Rithander (1991, s.10) beskriver att barn skapas efter samhällets modeller på hur manligt och 

kvinnligt är och förväntas vara. Att ha förebilder i olika former, vuxna eller tv figurer är något 

som barnen tar efter. Oftast tar flickor efter kvinnor och pojkar tar efter män i sin omgivning. 

I samhället går det olika trend vågor och ibland inträffar en trend där barnen söker något att 

identifiera sig med. De identifierar sig med den som har mest makt och är där och då 

oberoende av vilket kön inspirationskällan är av, då makten är mer intressant än könet i detta 

fall. Hos de flesta förskollärarna upplevdes det att barnen på avdelningen inte påverkas 

negativt av litteraturen. Barnen fick inspiration och det uppstod lek efter böckernas innehåll, 

vilket förskollärarna uppfattar som positivt. De upplevde heller inte att barnen väljer olika 

böcker vid läsning beroende på kön, utan att barnen valde bok utefter sitt individuella intresse.  

Detta är ett likande resultat som Kåreland och Lindh-Munther (2005, ss.108-111) kommit 

fram till. De intervjuade pedagogerna uttryckte olika perspektiv av barnens bokval, där en del 

tyckte sig se könsstereotypa bokval och en del tyckte att barnen valde böcker ut efter intresse 

och ingen koppling till vilket kön barnet hade. I och med de olika perspektiven som tas, ser vi 

en sammankoppling till Eidevalds (2009) studie om jämställdhetsarbetet på förskolan. I hans 

studie framgick det att förskollärarna utefter egna värderingar av vad ett jämställdhetsarbete 

innebar, svarade “ja” på frågan trots att han senare vid observation sett att förskollärarna i 

handling inte bemött barnen som de påstod sig göra. Han vill klargöra att förskollärarna inte 

ljög när de svarade att de arbetade efter ett jämställdhetsarbete, utan han påstår att det finns en 

omedvetenhet i hur stort område jämställdhet täcker. Då han under observationer kunde se 

flera situationer där pojkar och flickor behandlas olika. Utifrån vår analys kan vi se att det 

rådde en omedvetenhet bland förskollärarna när det gällde genusaspekter. Under intervjuerna 

var det två förskollärare som började reflektera över sitt egna handlande. Om förskollärarna 

skulle observera sig själva och verksamheten, skulle de kanske se att det finns brister i deras 

egna verksamhet som de inte trodde fanns och därmed få en större medvetenhet. 

Vi anser att de flesta böcker har förändrats, till ett mer inkluderat innehåll för de olika könen 

och att barngruppernas värderingar förändras med dem. Men trots detta är det svårt att komma 

ifrån stereotypa värderingar och könsnormer, även om förskolan blir helt normkritiskt betyder 
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inte det att barnen blir det för samhället har en stor påverkan på barnen. Det är oundvikligt att 

skapa en helt stereotypfri barngrupp direkt. På grund av normer som sträcker sig från 

Aristoteles tid (Hirdman 1988, ss.5-7), går det tyda att det tar tid att få en stereotypfri 

barngrupp och det är en ständig process som måste underhållas. Om förskolan strävar efter att 

bli normkritisk kommer samhället sakta men säkert att förändras. Från Astrid fick vi flera 

gånger svaret “de är för små, de har inte kommit in i den rollen än” och att det är därför de 

inte fokuserar på genuspedagogik i litteraturen. Vår tanke är att börja tidigt med att 

introducera de värderingar vi vill att barnen ska ha senare. Varför förändra barnens 

värderingar om vi kan ge dem neutrala och öppensinnade värderingar samt tankesätt. 

Metoddiskussion 

I denna del kommer vi att framföra en djupare diskussion om vårt metodval och 

tillvägagångssätt genom studien. Till en början var tanken att vi ville intervjua förskollärare 

som arbetade på HBTQ certifierade förskolor, det vill säga förskolor som arbetar med frågor 

om homo, bi, trans och queer i verksamheten. På grund av tids- och personalbrist på de 

förskolorna, fick vi tänka om och valde då förskolor med litteraturprofil men att rikta ämnet 

mot genuspedagogik.  

 

På grund av vårt förändrade urval av förskolor påverkade detta också studien och dess 

resultat. I och med att HBTQ certifierade förskolor är specificerade på genuspedagogik hade 

det säkert påverkat vårt resultat, till skillnad från nu när vi valt att utföra en studie på litteratur 

certifierade förskolor med fokus på barnlitteraturen. I och med att HBTQ certifierade 

förskolor är specificerade på genuspedagogik så hade en slutsats hade kunnat vara att HBTQ-

förskollärarna arbetar väldigt medvetet med barnlitteraturen för att de har de rätta 

genuspedagogiska verktygen. Men det hade också kunnat vara att de inte arbetar så medvetet 

med böcker eftersom deras arbetssätt med genuspedagogiken ligger någon annanstans. 

Urvalet av normkritisk litteratur hade säkert funnits men själva arbetet med böckerna är inte 

säkert att det varit lika välplanerat som litteratur förskollärarna. Varför vi istället valde 

litteraturprofil förskolor och inte förskolor med någon specifik profilinriktning, har att göra 

med att förskollärarna skulle ha någon form av kunskap kring barnlitteratur. 

 

Vi anser att kvalitativ metod med hjälp av frågeställningar och intervjuer, gett svar på vårt 

syfte som var att undersöka hur förskollärare använder barnlitteratur som redskap, i arbetet 

med genuspedagogik. Mot studiens slut har vi funnit denna kvalitativa metod väldigt 

intressant men att det varit tidskrävande på grund av transkriberingen och analys av material. 

Vid intervjutillfällena har vi båda varit närvarande genom att dela upp ansvarsområdet genom 

att den ena antecknade och den andra ställde frågorna. Tack vare vårt val av, till större delen 

öppna frågor, fick vi väldigt breda svar. Svaren som många gånger sträckte sig utanför våra 

frågor gav oss nya funderingar och infallsvinklar. Från början hade vi ingen direkt tanke på att 

det skulle finnas någon skillnad mellan stora- och småbarnsavdelningarna, men efter närmare 

analys har vi förstått att det finns. Efter att ha genomfört den här studien är vi nöjda med vår 

prestation och att komma fram till resultatet har varit intressant och givande för vår 

kommande yrkesroll som förskollärare. 

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån litteratur, tidigare forskning samt pedagogernas svar har vi med denna studie kommit 

fram till att genuspedagogik förekommer men inte till i den grad som vi hade föreställt eller 

förväntat oss. 
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Enligt läroplanen (2018, s.12) finns det flera riktlinjer och mål att sträva mot, bland annat 

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till 

utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet. Eidevald (2011, s.178-180) påpekar att 

ett jämställdhetsperspektiv är en tro som finns i förskolans verksamhet, men att verkligheten 

oftast kan uppfattas på ett helt annat sätt. Därför anser vi att det hos pedagogen är viktigt att 

reflektera över målet kring jämställdhetsperspektiv i läroplanen, vad det innebär och vilken 

ställning det tar sig till i olika områden, exempelvis barnlitteratur. Att kunna utvärdera sig 

själv eller låta någon annan göra en utvärdering är ett sätt att bli mer medveten om sitt eget 

agerande. Med en större medvetenhet synliggör vi också en tillgång till en bredare kunskap i 

form av utbildning om genuspedagogik och barnbokens uppbyggnad, detta för att tydligare 

sätta sig in i samhällets nya värderingar.  

 

Ett annat perspektiv vi tagit del av är förskollärarnas brist på genuspedagogik för de allra 

minsta barnen. Enligt läroplanen (2018, s.13) ska arbetslagen även här medvetet och aktivt 

arbeta med jämställdhet, eftersom vi upplevde att förskollärarna “stryker” denna punkt på 

grund av att barnen ännu inte har präglats av samhällets könsnormer. För att detta mål inte ska 

“strykas” så anser vi att förskollärare behöver en större medvetenhet om hur könsnormerna 

påverkar barnen redan i den unga åldern för att där kunna använda sig av genuspedagogik. 

Med läroplanens mål bidrar det till att även de små barnen får med sig de normkritiska 

samhällsvärderingarna från början. Om förskollärare i tidigt stadie förmedlar normkritik till 

de små, bidrar det till att de får med sig det från början och inte behöver omformas senare. Vi 

är medvetna om att det finns flera bidragande faktorer i en mängd olika normer som individer 

påverkas av och vi vet att förskollärarnas uppdrag inte är att uppfostra barn, utan att: 
 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 

utveckling, val och lärande (Lpfö, 2018. s.3). 
 

Det innebär att ge barnen normkritiska värderingar och att barnen ska få lika förutsättningar i 

verksamheten. Utifrån de förskolor vi besökt framgick en tids- och personalbrist, ett fenomen 

vi även observerat med tidigare erfarenheter från VFU. Vi vet med oss att vissa har mer 

planeringstid än andra. Att det finns de som kan planera, medan det också finns de där 

planeringstiden går åt för att bara få ihop ett fungerat schema. Därför blir bland annat 

genuspedagogiken lidande eftersom personalbristen påverkar verksamheten negativt. Av den 

orsaken har vi inget svar på tids- och personalbrist- frågan då det är en politisk samhällsfråga 

som förskollärarna inte kan påverka mer än att göra det bästa av situationen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att denna studie har givit oss många tankeställare och verkligen bidragit till en 

mängd nya kunskaper och perspektiv. Att verkligen sätta sig in i barnlitteraturen och hur 

normer på olika sätt framställs i innehållet har givit oss en bra genuspedagogisk grund. 

 

Utifrån vår studies resultat och diskussion har vi stött på flera andra aspekter av forskning 

som skulle kunna vara intressant att ta del av. Vi anser att vidare forskning bör ske på hur 

barnen tar till sig av barnlitteraturen, hur de upplever text och bild och vad de anser att de får 

för budskap. Efter att ha fått tolkningen av att förskollärare på småbarnsavdelningar fokuserar 

mindre på genuspedagogik skulle det även vara intressant att studera om normkritiska böcker 

förekommer lika ofta på en småbarnsavdelning som hos de stora barnen? 
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Missivbrev 

Hej, vi heter Emelie Carlén och Jennifer Shaw Seger och läser till förskollärare på Högskolan 

i Borås. Vi är inne på 7e terminen och ska nu genomföra vårt examensarbete. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur några förskolor använder barnlitteraturen 

som redskap i arbetet med genuspedagogik i verksamheten. Vi hoppas att du vill delta i vår 

undersökning och dela med dig av din kunskap och erfarenheter av att arbeta med 

genuspedagogik, för att på så sätt inspirera och bidra med kunskap om hur jämställdhetsarbete 

kan tillämpas i förskolan. 

  

Undersökningen kommer att genomföras som enskilda intervjuer. Intervjun kommer med ditt 

medgivande och samtycke att ljudinspelas för att underlätta vår analys av intervjumaterialet. 

Det inspelade ljud-materialet kommer endast att användas som underlag för vårt 

examensarbete och kommer att raderas när examensarbetet är godkänt och publicerat. Vi 

kommer båda att närvara vid intervjun som beräknas ta ca. 15-20 min. Din identitet kommer 

att hållas anonym. Du som deltagare bestämmer själv om du vill ge samtycke till studien och 

du har också rätten att själv avbryta deltagandet fram till studiens publicering. 

 

 

 

Emelie Carlén & Jennifer Seger 

Vid frågor och funderingar får du gärna kontakta oss på mailen: 

sXXXXXX@student.hb.se 



 

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur väljer ni att arbeta med barnlitteraturen? 

2. Vem gör urvalet av barnlitteratur till avdelningen? 

3. Vilka aspekter lägger ni till grund för urvalet av barnlitteratur? 

4. Läggs det fokus på genus vid urval av böcker? Inom vilka genusspecifika områden 

väljer ni böckerna utifrån då? 

5. Arbetar ni med genuspedagogik med barnlitteraturen som redskap? Hur gör ni i 

sådana fall? 

6. Arbetar ni med praktiska aktiviteter/miljöer utifrån bokinnehåll? Läggs det något 

fokus på genus i dessa aktiviteter/miljöer? 

7. Hur väljer ni att benämna karaktärer där könet inte framgår i boken? 

8. Hur anser du som förskollärare att barnen påverkas av böckernas innehåll med fokus 

på genus? 

9. Upplever du att pojkar och flickor väljer olika böcker vid läsning? - Vad tror du att det 

kan bero på? 

 

 

  



 

 

 

Samtyckesblankett 

   

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, 

Pedagogik och IT 

Förskollärarprogrammet  

 

 
2018-11-23  

 

 

 

 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

  
Som en del av kursen ”Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare” vid 

Högskolan i Borås utför Emelie Carlén och Jennifer Shaw Seger en studie med syftet för att undersöka 

hur några förskolor använder barnlitteraturen som redskap i arbetet med genuspedagogik i 

verksamheten. 
  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

ljudinspelning av röst. 
  

Uppgifterna kommer att användas för att underlätta bearbetningen av datainsamling. 

  
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). 
  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för handledare och examinatorer på 

den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 

som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 
  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat har en 

skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer 

att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
  

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till dig. 
  

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när 

som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. På grund 

av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 
  

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

  

  
_____________________________ 
Underskrift 
  

  
_____________________________                           
Namnförtydligande 
  

  
_____________________________                           
Ort och datum 



 

 

 

Vårdnadshavares underskrift (om deltagaren i studien är under 18 år) 

  

  
_____________________________                   _____________________________ 
Underskrift                                                           Underskrift 

  

  
_____________________________                   _____________________________ 
Namnförtydligande                                               Namnförtydligande 

  

  
_____________________________                   _____________________________ 
Ort och datum                                                       Ort och datum 

  

  

  
Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

  
Emelie Carlén och Jennifer Shaw Seger 
Studenternas namn 

  

  
”Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare” 
Kurs och kurstillfälle 

  

  
Richard Baldwin och Jakob Billmayer, Akademin för bibliotek, information, Pedagogik och IT 
Kursansvarig (namn, avdelning) 

 

 

 

  



 

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter 

  
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att all 

behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande 

lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR. 

  
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom högskolans 

verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa mer om hur 

högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. Du är också 

välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella kursen med frågor. 
  
Dina rättigheter 

  
·         Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Om du vill veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan 

du kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag med information om 

detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett registerutdrag 

kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på 

högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

·         I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till 

att behandla dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke 

kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta 

behandla dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock vara 

förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

·         Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, 

inklusive profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan 

mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte några sådana beslut. 

·         Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt 

använt format för att överföra dessa till en annan 

personuppgiftsansvarig. 

·         Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade 

om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. 

·         Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter 

begränsad eller avslutad. 

·         Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

·         Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina 

personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

  
Kontakta oss 

  
Personuppgiftsansvarig 
Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS 
Tel. 033-435 40 00 
E-post: registrator@hb.se 
Org.nr: 202100-3138 

  
Dataskyddsombud 
Åsa Dryselius 
E-post: dataskydd@hb.se 
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