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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att beskriva förskollärares uppfattningar 

kring olika metoder för genusarbetet i förskolan. Fokus ligger på användandet 

av barnlitteratur och om den kan tänkas fungera som ett redskap för att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Studien utgår från ett 

genusperspektiv och bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare 

och en genuspedagog. Eftersom fokus ligger på förskollärares uppfattningar, 

är genuspedagogen i studien är endast en del av ett urval som gjorts. Hennes 

kompetens kan däremot ses som värdefull i studiens resultat. Samtliga 

deltagare i studien anser att barnlitteratur kan fungera som ett underlag för 

diskussion. I studiens resultat går det även att se hur deltagarna anser att 

barnlitteratur har en central roll i genusarbetet. Trots detta upplever många 

deltagare att läsningen inte prioriteras tillräckligt. Resultatet av studien visar 

också skillnader i hur förskollärarna anser sig vara genusmedvetna i sitt val av 

barnlitteratur. Undersökningen åskådliggör även hur den intervjuade 

genuspedagogen känner sig bortprioriterad av ledningen, vilket påverkar 

arbetet tillsammans med förskollärarna.  

 

Nyckelord: Barnlitteratur, förskollärare, genuspedagog, genusperspektiv, 

könsnormer 
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 Inledning  
Förskolan är idag en stor del av de flesta familjers vardag och det är en plats 

där barn ska finna trygghet att utvecklas och finna sig själv. I läroplan för 

förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) framgår det att verksamheten ska sträva 

mot att förebygga traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

ska ha samma möjligheter att utveckla intressen och förmågor utan att 

begränsas av stereotypa och traditionella mönster. Trots detta visar studier att 

flickor och pojkar bemöts utifrån stereotypa föreställningar om kön (Eidevald, 

2009). Eidevald (a.a.) redogör hur föreställningar om barn som individer har 

visat sig vara mycket stereotypa och även Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) ser problem med att pedagoger i förskolan snarare 

förstärker de könsstereotypa mönster som råder än att utmana dessa. Detta 

bidrar i sig till att flickor och pojkar får svårigheter att inta olika positioner, 

vilka inte stämmer överens med de normer som är kopplade till kön. Det går 

också emot det tidigare nämnda målet i Lpfö (Skolverket, a.a.) om att barn ska 

ha samma möjligheter att utveckla intressen och förmågor utan att kön får en 

framträdande roll.  

 

Eidevald (2009) framhåller målen i styrdokumenten som oklara då de öppnar 

upp för tolkning, samtidigt visar också forskning att pedagoger i många fall 

har svårt att veta hur de ska realisera dessa mål i praktiken (Ärlemalm-Hagsér 

m.fl., 2009; Ärlemalm-Hagsér, 2010; Sandström, Stier & Sandberg, 2013). 

Kunskap och medvetenhet är två viktiga aspekter som förutsätts för 

genusarbetet i förskolan ska ske målinriktat och i linje med styrdokumenten 

(SOU, 2010:83). Eidevald (a.a.) har i sin studie sett att pedagoger ofta tror sig 

bemöta varje barn som individ, trots att forskningen pekar på djupt förankrade 

traditionella föreställningar kopplade till kön. Vad pedagogen ser som 

kvinnligt respektive manligt, är det som framför allt påverkar hur denne 

bemöter barnet. Även forskning på spädbarnsnivå visar att barnen bemöts 

olika beroende på om de föds till flicka eller pojke (Eidevald, a.a.). Det är 

således viktigt att synliggöra genusarbetet i förskolan och hur pedagoger 

uppfattar olika verktyg som kan utveckla en jämställd verksamhet.  

 

Det har blivit tydligt under förskollärarutbildningen och under VFU-perioder 

(verksamhetsförlags utbildning) att barnlitteraturen används flitigt av de flesta 

förskolor och då särskilt under den traditionella vilan. Syftet med denna studie 

är således att undersöka om pedagoger upplever barnlitteratur som ett  

pedagogiskt verktyg för att motverka traditionella könsroller. Hedlin (2006) 

lyfter att förskollärares förväntningar på kön inte ska påverka deras 

bemötande av barnen. De ska ha rätt att skapa sin egen identitet och bli 

bemötta på lika villkor oavsett kön. Denna kunskap och medvetenhet är något 

som bör finnas hos varje förskollärare, eftersom det är ett av uppdragen enligt 

läroplan menar Hedlin (a.a.). Hur karaktärerna i barnböckerna framställs 

utifrån kön kan indirekt påverka barnen som gärna identifierar sig med 
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karaktärerna. (Kåreland och Lindh-Munter, 2005) Genom att relatera till 

litteraturens innehåll menar Kåreland och Lindh-Munter (a.a.) att barnen lär 

sig sociala koder och vad som anses vara socialt accepterat i olika 

sammanhang. Om litteraturen påverkar barnen skulle det förmodligen kunna 

innebära att de böcker som barn får ta del av i förskolan indirekt bidrar till 

erfarenheter barnen relaterar till när de skapar kön. Det kan alltså antas vara 

viktigt att reflektera över hur män/kvinnor och pojkar/flickor gestaltas i 

litteraturen och hur pedagoger i förskolan väljer att arbeta med 

barnlitteraturen. Kanske kan barnlitteraturen fungera som ett redskap i 

genusarbetet för att uppnå jämställdhetsmålen.  
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 Bakgrund  
I denna del presenteras det teoretiska perspektivet som präglar studien 

tillsammans med tidigare forskning om genusarbetet i förskolan och 

pedagogers inverkan på barn när det kommer till könsmönster och könsroller. 

Pedagogens roll i genusarbetet kommer att redogöras, likaså hur barnlitteratur 

kan användas som ett pedagogiskt verktyg i genusarbetet. En del av 

forskningen på genus och barnlitteratur skulle kunna klassas som förlegad och 

därför utgår arbetet i första hand från nyare forskning, det finns dock viss 

äldre forskning med som jag bedömt är relevant för arbetet.  

 

Genusperspektiv  

Eftersom studien behandlar förskollärares uppfattningar om olika verktyg för 

genusarbetet i förskolan faller det sig naturligt att analysen görs utifrån ett 

genusperspektiv. Utifrån Hirdman (2001) går det att förstå genussystemet ur 

olika perspektiv, dessa presenteras nedan.  

Isärhållande och manlig överordning  

Isärhållandet innebär i detta sammanhang en uppdelning mellan de biologiska 

könen, man och kvinna och de förväntningar som följer. Män och kvinnor, 

såväl som pojkar och flickor ses som varandras motsatser. Detta bidrar till att 

kvinnor och män får olika tillhörigheter i samhällets olika arenor (Hirdman, 

2001). Ett exempel på detta är arbetsmarknaden, där uppdelningen mellan kön 

är tydlig i vissa sektorer, som inom vård och teknik.  

 

Den manliga överordningen Hirdman (2001) pratar om visar sig i hierarkin 

genom att det manliga värderas högre än det kvinnliga. I vardagskontext 

handlar det ofta om att män får högre lön än kvinnor och ofta besitter mer 

makt än kvinnor. Det resulterar i att mannen utgör normen och kvinnan ses 

som ett undantag. Dessa könsmönster skapas och bevaras av såväl individen 

som av samhället och tillsammans skapas skillnader mellan kvinnor och män 

(Hirdman, a.a.). När en kvinna arbetar med ett manligt kodat arbete kan hon 

ses som ett undantag som befinner sig på mannens nivå. På samma sätt när en 

man intar en roll med mer traditionell kvinnlig kodning kan det resultera i en 

slags nedvärdering och mannen ses som en abnorm. Det kan enligt Hirdman 

(a.a.) förstås som att kvinnor/flickor i regel har lättare än män/pojkar att bryta 

inrutade könsmönster  

 

De oskrivna regler i samhället som påverkar att män och kvinnor ges olika 

villkor möter även barn i förskolan, genom pedagogernas föreställningar. 

Hirdman (2001) menar att detta bidrar till att barnen också främjar 

reproduktionen av könsordningar. Till exempel är det vanligt att pojkar 

kopplas ihop med individuella karaktärsdrag, medan flickor blir synliggjorda 

utifrån sin förmåga (Hirdman, a.a.).  



  

 

4 
 

 

Förväntningar på flickor och pojkar 

Ett tämligen vanligt begrepp inom genusforskning är könsordning. Det går att 

förklara som en slags maktordning i samhället som konstruerar normer och 

vad som ses som socialt accepterat när det kommer till kön. Rådande 

könsnormer bidrar till förväntningar på flickor respektive pojkar och vad vi 

anser vara "normalt" påverkar i sig könsnormernas produktion och 

reproduktion (Hedlin, 2006). Eidevald såväl som Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) fann att pedagoger vidbehåller stereotypa 

könsmönster i förskolan. Detta kunde visa sig genom att pedagoger omedvetet 

uppmärksammade pojkar i större utsträckning än flickor (Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling Samuelsson, 2009). Någon generell pojkdominans kunde 

Månsson (2000) däremot inte se i sin studie, även om det fanns tillfällen där 

pojkarna var överordnade. I dessa fall gick det att se skillnader i pedagogers 

bemötande mot flickor och pojkar, där pedagoger ljudligt och tydligt bekräftat 

pojkars uttalanden, medan pedagoger använde en viskande röst mot flickor. I 

regel handlade det om några få pojkar som visade dominans och det fanns en 

stor grupp pojkar som både tog och fick mindre utrymme än de dominerande 

pojkarna, såväl som en del flickor. Med detta illustrerar Månsson (a.a.) att 

pojkar inte är någon enhetlig grupp utan inom gruppen finns stora variationer 

där både ålder och individuella drag spelar roll. Omedvetet kan genus bli en 

överordnad princip som styr de egenskaper pedagogerna tillskriver kön 

(Månsson, a.a.).  

 

De positioner barn tar, vilka inte stämmer överens med en diskursiv förståelse 

av kön, kan ses som undantag. Könsnormer för hur flickor och pojkar "är" 

frodas ständigt, istället för att utmanas eller rekonstrueras (Eidevald, 2009). 

Månsson (2000) förklarar hur dessa könsöverskridande handlingar kan ses 

som undantag och särskilt när det kommer pojkars beteende. Generellt sätt 

menar Månsson (a.a.) att flickor i större utsträckning testar gränser och agerar 

mer provocerande än pojkar, utifrån förväntningarna på könet. När det 

kommer till pojkars könsöverskridande handlingar kunde det förklaras som 

undantag, eller att de inte förstår reglerna. Att flickorna i större utsträckning 

sågs som könsöverskridande går att tolkas genom pedagogernas traditionella 

syn på hur det är att vara "flicka". Att en flicka visar sin vilja kan framhållas 

som något som "sticker ut" och därmed kan det registreras lättare än när pojkar 

visar samma beteende. Enligt Månsson (a.a.) beror detta på att det bättre 

stämmer överens om den traditionella uppfattningen av hur det är att vara 

"pojke". Pedagogers förväntningar på kön kan således påverka hur barnen 

uppfattar sig själva menar Månsson (a.a.). Om pojkar i många situationer får 

stå i förgrunden genom att synas och höras mer än flickor kommer de uppfatta 

sig själva och sitt kön som högt värderat. Det sker en form av idealisering och 

uppvärdering av det maskulina förklarar Månsson (a.a.). Genus är något som 

skapas i relation till något annat och får pojkarna alltid stå i förgrunden blir 

flickornas naturliga plats i bakgrunden.    
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Könsstereotypa böcker, filmer och leksaker 

Det finns fler faktorer som påverkar barnens positioner och som upprätthåller 

stereotypa föreställningar. Bilderböcker är ett exempel där huvudrollerna ofta 

är av manligt kön, oberoende om det är en människa eller ett djur menar 

Eidevald (2009). Kåreland (2005) menar dock att djur ofta kan framställas som 

könsneutrala. När karaktärens kön är obestämt benämns denne oftast efter 

namn istället och kläder och andra utmärkande drag ska inte heller kunna 

avslöja könet. Kåreland (a.a.) menar att det är viktigt för pedagogen att 

reflektera över konstruktionen av genus i barnböckerna, eftersom deras 

tolkning av huvudpersonens kön påverkar barnen. Eidevald (2011) belyser hur 

traditionella beskrivningar av kvinnor och män i barnböcker kan påverka 

barnen i hur de uppfattar sitt kön och därmed också påverka dem i sin 

identitetsutveckling. Hur pedagoger väljer att arbeta med dessa frågor kan då 

bidra till att barnen får olika insikter i sitt identitetssökande (Sandström, Stier 

& Sandberg, 2013).  

 

En maskulin överordning gick att se i Tepper och Wright Cassidy (1999), där 

flickor och kvinnor var underrepresenterade i titlar, bilder och bland 

huvudrollerna i barnlitteraturen. Eftersom barnen relaterar till karaktärerna 

och tar med sig dem som förebilder anar Tepper och Wright Cassidy (a.a.) 

problem med att kvinnan blir förminskad i dessa sammanhang. Liknande 

resultat återfinns i Kåreland (2005) som granskat både nyare och äldre 

barnböcker. Av totalt 217 böcker hade 128 manliga huvudroller medan 71 hade 

kvinnliga. Resterande 18 böcker handlade om par.  

 

Francis (2010) bidrar med ännu en studie som visar att leksaker, filmer, böcker 

och dylikt som riktar sig till barn, ofta förmedlar olika innehåll beroende på 

målgruppen. Teknik/vetenskapsinriktade leksaker, filmer och dylikt riktade 

sig till pojkar och för flickor handlade innehållet till största del om omsorg. 

Francis (a.a.) menar att barn styrs mot olika könskategorier på grund av denna 

dikotomi och detta bidrar i sig till vidare produktion och reproduktion av 

genus och könsnormer, vilket kan bidra till svårigheter att bryta traditionella 

könsmönster. Änggård (2005) har genomfört en studie som också visar hur 

barn blir påverkade av innehållet i böcker, filmer, tidningar och liknande. 

Studien som gick ut på att barn fick skapa sina egna böcker visade mycket 

stereotypa resultat. Flickornas böcker utgick för det mesta ur ett prinsesstema 

som behandlade mycket romantiska drag. Det kunde involvera att ta hand om 

sin prins eller andra vardagliga handlingar, som att laga mat. Pojkarnas böcker 

behandlade action och superhjältar och inga kvinnliga karaktärer fanns med. 

Änggård (a.a.) menar att sagor traditionellt sett har mycket stereotypa drag 

och det influerar även barnen i sitt kreativa skapande. I linje med Francis (a.a.) 

menar Änggård (a.a.) att en bidragande faktor är hur vissa böcker, leksaker 

och filmer riktar sig mot antingen flickor eller pojkar. Eidevald (2011) menar 

att det därför är viktigt att låta flickor och pojkar få möjlighet att ta del av en 

verksamhet som bryter de stereotypa synsätten. Då tillexempel litteratur och 

leksaker kan påverka könsidentitetsutvecklingen kan ett alternativ innebära att 

erbjuda barnen material som saknar tydligt könskodning (Eidevald, 2011).  
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Vid två års ålder börjar medvetenheten kring kön att smyga sig på och 

förskolan har en central del i detta eftersom det är via samspel och sociala 

handlingar som barn utvecklar sin könsidentitet (Kåreland och Lindh-Munter, 

2005). Trepanier-Street & Romatowski (1999) förklarar att barnen utvecklar en 

attityd mot vad som anses vara lämpligt att göra eller leka utifrån sitt kön, 

vilket bidrar till begränsningar i barnets liv. Trepanier-Street & Romatowski 

(a.a.) ser på barnlitteratur som ett verktyg att influera barnen i sitt sätt att tänka 

kring genus och könsroller. Genom att läsa böcker som saknar stereotypa 

könsroller kan barnen få möta icke-stereotypiska förebilder som eventuellt 

skulle kunna visa barnen att en kvinna/man inte behöver se ut eller agera på 

ett visst sätt. Trepanier-Street & Romatowski (a.a.) lyfter jämställdhetsarbetet 

som viktigt för att barnen ska få förståelse för att samhället kan se ut på olika 

sätt. Det är avgörande för att barnen ska förstå sina egna rättigheter och inte 

känna sig begränsade på grund av sitt kön.  

 

Det finns en risk att barnen lär sig att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga menar Eidevald (2009), som också lyfter hur könsstereotypiskt 

innehåll i verksamheten kan påverka barnens syn på vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt. Eidevald (a.a.) lyfter till exempel hur barn kan få 

uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt kodade yrken. Det 

är problematisk kategorisering av kvinnor och män som Eidevald (a.a.) lyfter, 

det är snarare regel än undantag att människor inte passar inte i det som 

definierar det ena eller andra könet. Människan blir därför ofta sedd utifrån en 

särskild grupp istället som en individ och ett tämligen vanligt exempel på 

detta är att manliga förskollärare ofta benämns som just det, manliga. Med den 

formuleringen blir könstillhörigheten av speciell betydelse i relation till yrket 

(Eidevald, a.a.). Om mannen, utifrån sitt kön ses på ett särskilt sätt i förskolan 

kan det uppstå problem menar Hellman (2010). Att mannen får förväntningar 

på sig utifrån sitt kön kan förmedla ett osäkert intryck att barnen är i behov av 

fler manliga förebilder i förskolan, trots att det inte finns någon forskning som 

stärker detta, menar Hellman (a.a.).  

 

Barnlitteraturens användningsområden  

I Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) går det att läsa hur 

barnlitteratur kan fylla en viss roll i genusarbetet. Barnlitteraturens innehåll 

kan påverka hur barnen ser på sig själva och upplever sin omvärld. Den kan 

därför med fördel användas som underlag för diskussion med barnen, då den 

kan innehålla både normbrytande drag såväl som stereotypa mönster. 

Pedagoger kan också göra val i litteraturen som gagnar genusarbetet, genom 

att byta karaktärer eller förändra delar av boken går det att nå ett mer jämställt 

resultat (SOU, 2006:75). Det är något som även Kåreland (2005) förespråkar, ett 

fritt berättande. En medveten pedagog kan skapa ett mer jämställt innehåll i 

litteraturen genom att påverka innehållet i boken och ändra på såväl handling 

som karaktärer. Innehållet i barnboken kan öppna en helt ny värld, menar 

Kåreland (2015). Att läsa böcker är ett bra sätt att belysa olikheter på och precis 
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som SOU 2006:75, menar Kåreland (a.a.) att det kan stärka barns självkänsla 

och identitetsutveckling att få möta variation i sagorna.  

 

Inte mycket olikt de tidigare nämnda forskningarna har även Siibek och Vinter 

(2014) undersökt hur media och karaktärer i filmer, böcker och liknande 

påverkar barnen i hur de förhåller sig till genus och könsöverskridande 

handlingar. Resultatet visar stereotypa mönster där pojkar föredrog action och 

våldsamma karaktärer, medan flickor prioriterade innehåll som involverade 

omsorg, prinsessor eller romantik. Eftersom det var vanligt att barnen 

realiserade karaktärerna genom lek och rollspel menar Siibek och Vinter (a.a.) 

att det kan uppstå problem när pojkarna  relaterar till våldsamma karaktärer. 

Siibek och Vinter (a.a.) menar att barnens favoritkaraktärer med fördel kan 

användas i genusarbetet för att bryta de fastrotade normer som råder. Genom 

att placera till exempel, Batman eller Spindelmannen i vardagliga kontexter 

kan det exempelvis hjälpa barnen förstå de konsekvenser våld kan föra med 

sig. I linje med det SOU (2006:75) förespråkar, menar Siibek och Vinter (a.a.) att 

det kan vara lämpligt att använda barnens favoritkaraktärer för att initiera 

samtal kring vilka mönster som går att hitta i böckerna, filmerna etc. 

 

Pedagogens roll 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) såväl som Eidevald (2009) 

har i sina studier kommit fram till att pedagogerna ofta känner sig otillräckliga 

i genusarbetet. De vet vad de ska säga om ämnet men har svårt att realisera det 

i praktiken. När dessutom barnen i tidig ålder börjar bli medvetna om hur kön 

framställs (Kåreland & Lindh-Munter, 2005) kan det antydas att pedagogerna 

har ett stort inflytande över hur barnen uppfattar genus. Siibek och Vinter 

(2014) belyser hur pedagogen spelar en stor roll när det kommer till att hjälpa 

barnen förstå hur könsmönster produceras och reproduceras, såväl som när 

det kommer till att bryta dem. Att involvera barnen i processen ser de som en 

vinst då barnen får en djupare förståelse och kunskap när det kommer till 

genus. Simonsson (2006) lyfter också hur pedagogen har möjlighet att påverka 

barnens uppfattningar kring könsmönster. Då det i första hand är 

pedagogerna som styr vilken typ av litteratur som barnen möter i förskolan 

kan barnens uppfattningar antingen bekräftas eller begränsas. Vid medvetna 

val från pedagogernas sida följer goda chanser att barnen börjar reflektera runt 

de olika frågor som kan komma upp i samband med läsningen (Simonsson, 

a.a.).  

 

Att sagor som följer stereotypa mönster influerar barnen blev tydligt i 

Änggård (2005). I linje med Siibek och Vinter (2014) kunde även Änggård (a.a.) 

se positiva effekter av att involvera barnen i processen, snarare än att bara läsa 

för barnen. Barnen i Änggård (a.a.) skapade själva stereotypa berättelser, men 

genom att de själva fick vara med och skapa gick det att se hur barnen 

omarbetade stereotyperna. I flickornas berättelser var alltid huvudrollen av 

kvinnligt kön och var avgörande för historiens framskridande. Genom att låta 

till exempel prinsessor vara aktiva i sagan bryter det den traditionella normen 

om att prinsessor är passiva och väntar på en prins. På så sätt kan flickorna få 
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mer plats och makt i sagans värld, menar Änggård (2005). På samma sätt gick 

det att se positiva påföljder på pojkarnas historier som ofta handlade om 

superhjältar. Istället för traditionella våldsamma superhjältar gick det att ana 

en ödmjuk ton i dessa karaktärer (Änggård, a.a.). Detta är ett sätt för barnen att 

kreativt ändra sagors innehåll så de passar dem själva. Det skulle också kunna 

fungera som ett sätt att ta kontroll över och omformulera de diskurser som 

involverar genus idag.  

 

Kåreland (2005) belyser också hur barnlitteratur kan användas på olika sätt för 

att uppmärksamma genusarbetet. Högläsning med tillhörande diskussioner 

och dramatiseringar av sagorna är bara några exempel. I jämställdhetsarbetet 

är avsikten att erbjuda flickor och pojkar samma möjligheter och i sagans värld 

kan alternativa bilder av flickor och pojkar synliggöras. Stereotypa karaktärer 

kan få andra egenskaper med hjälp av den som läser, till exempel kan 

prinsessorna få starka röster och målas upp som modiga. Ett vidare exempel 

Kåreland (a.a.) nämner är att använda sig av könsuppdelade grupper, där till 

exempel flickorna får diskutera den underordning kvinnor och flickor möter i 

litteraturen.  

 

Kåreland (2015) lyfter dock ett problem kring huruvida det medvetna läsandet 

prioriteras eller ej. Det har visat sig att läsandet i förskolan har tappat sitt 

pedagogiska syfte och begränsas övergripande till det traditionella läsvilan. 

Skäl som personalbrist, tidsbrist och stora barngrupper lyfter Kåreland (a.a.) 

som möjliga orsaker till detta. Om barnlitteraturen ska fungera som en 

hörnsten i genusarbetet så krävs inte bara tid för pedagogerna, utan också 

kunskap. SOU (2010:83) lyfter att den vardagskunskap pedagoger besitter ofta 

kan ses som otillräcklig. Kunskapen om hur vi skapar kön och bevarar 

könsstrukturer måste fördjupas om det ska vara möjligt att kunna upptäcka 

och identifiera könsmönster. En djupare kunskap är också angelägen för att 

kunna analysera och bedöma de åtgärder som ska företas för att skapa en 

jämlik förskola. Det är här genuspedagogerna skulle kunna spela en stor roll, 

om inte de blivit bortprioriterade av kommunerna på grund av besparingar 

(SOU, 2010:83). Genuspedagogernas arbete syftar till att hålla 

jämställdhetsarbetet levande och en genuspedagog kan ses som en viktig 

pelare i förändringsarbetet (SOU, a.a.). 
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 Syfte och metod 
I följande kapitel presenteras studiens syfte samt varför kvalitativa intervjuer 

valts som metod. Därefter redogörs studiens förberedelser och genomförandet 

av studien tillsammans med information om urvalet och analysmetod samt en 

presentation av vilka forskningsetiska överväganden som har tagits. Därefter 

följer en redogörelse för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

innan kapitlet avslutas med en diskussion kring utförandet av intervjuerna.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sex förskollärares uppfattningar om olika 

verktyg för genusarbetet i förskolan, med särskilt fokus på barnlitteratur.  

 

Metodval - kvalitativa intervjuer 

Empirin för denna studie samlades in genom intervjuer med sex förskollärare 

och en genuspedagog. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) faller sig 

intervjuer lämpliga när djupet i tanken och åsikten ska belysas. Alternativa 

tillvägagångssätt skulle kunna innebära att nyanser av vad respondenterna 

tycker går förlorade, menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (a.a.). I detta 

sammanhang skulle enkätundersökningar vara ett sådant exempel. Med andra 

ord säger intervjun alltså mer än den information som kommer från den 

intervjuades mun och det kan visa sig på exempelvis kroppsspråk, miner och 

gester. Det är dock viktigt att ha i åtanke att intervjuer inte säger allt då de är 

kopplade till hur respondenten uppfattar ämnet och påverkas av vilka 

vändningar diskussionen tar under intervjuns gång (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, a.a.). Detta innebär att intervjuer egentligen inte säger något utanför 

den specifika situationen, men genom korrekt genomförda intervjuer kan 

dessa bidra till viktiga insikter.  

 

Förberedelser och förhållningssätt 

Det finns olika typer av intervjuer som diskuteras av Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) som hävdar att det kan vara svårt att se skillnad på de olika 

typerna. Ett par exempel kan vara ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer och den här studien har utgått från semistrukturerade intervjuer. Då 

semistrukturerade intervjuer inte behöver vara bunden till ett färdigt 

frågeformulär lämpade sig denna metod bäst för studien, eftersom det endast 

var ett par centrala frågeställningar som stod i centrum. Det är en flexibel 

metod som kan generera mångsida svar menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(a.a.), men det är då viktigt att vid behov vara beredd att ställa följdfrågor för 

att utveckla tankarna vidare hos de intervjuade. Vid dessa typer av intervjuer 

är det centralt att upprätthålla en bra dialog mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad. Genom att följa de råd som ursprungligen kommer från 

Hawthornstudien (1926-1932) underlättade det den processen och inbringade 
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de svar som var centrala för studien. Dessa råd som presenteras i Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) går i korthet ut på att tålmodigt lyssna på den 

intervjuade, undvika att vara auktoritär, inte ge råd och inte heller 

argumentera. Att lyssna är väldigt centralt, men det är okej att tala eller fråga 

under särskilda förhållanden. Till exempel för att hjälpa personen tala, för att 

ta bort eventuell rädsla, eller för att styra diskussionen i rätt riktning. 

 

Att utföra intervjuer krävs en del förberedelser, som att till exempel vara väl 

förberedd genom att ha frågorna nedskrivna. Oavsett om man håller sig till 

frågorna eller inte kan det vara bra att ha dem till hands för att påminna om de 

frågor som är centrala att få svar på. Inledningsvis ställdes några lättbesvarade 

frågor i syfte att få ett bra flyt i intervjun och för att uppnå den goda dialogen 

som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) talar om. Att ställa snälla frågor 

menar författarna är viktigt för att tydligt visa intresse för den intervjuades 

tankar och erfarenheter. Av ovan nämnda anledningar fanns även detta i 

åtanke vid framtagning av intervjufrågorna.  

 

Urval och antal 

Det kan vara nödvändigt att tänka över hur informanterna till studien väljs ut 

då det kan finnas ett urvalsproblem vid kvalitativa intervjuer enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011). Då studien berör både förskollärare och en 

genuspedagog gav det en riktning över två särskilda yrkesgrupper. För att 

komma i kontakt med några förskollärare att intervjua kontaktades några 

förskolechefer runt om i länet, i tre olika kommuner. Detta för att få en 

någorlunda geografisk spridning. Utmaningen låg dock i att få tag på 

genuspedagoger att intervjua, som visade sig vara en betydligt mer avgränsad 

grupp. Av sex kommuner som kontaktades, var det endast en genuspedagog 

som fanns tillgänglig för intervju. Efter att ha förklarat studiens syfte via e-mail 

för genuspedagogen bestämdes sedan datum och plats för intervjun. 

 

Att bestämma antalet deltagare i studien kan vara problematiskt enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) som menar att det oftast inte är 

tillräckligt med en eller ett par personer i en intervjustudie. Kommer man upp 

i sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar dock säkerheten att man nått 

ett material som inte är beroende av den enskilda individens personliga 

uppfattningar. Sex intervjuer kan ses ligga lite i underkant och det är önskvärt 

att komma upp i ca tio till femton intervjuer. Antalet intervjuer behöver dock 

inte vara förutbestämt, utan när de intervjuades svar börjar kännas igen har en 

slags mättnad uppnåtts (Eriksson-Zetterquist & Ahrne a.a.). Utifrån detta var 

visionen att intervjua fler än sex personer, men för att slippa vara låst till ett 

specifikt antal kom det slutgiltiga antalet att bero på hur många personer som 

tackat ja till att vara med i studien samt hur många intervjuer som hunnits 

med utifrån den tidplan som fanns. Det är viktigt att intervjua tillräckligt med 

personer för att lyckas undersöka forskningsobjektet, men det skulle kunna 

innebära ett tämligen stort antal menar Stukát (2011). Kvalitativa studier 

innebär en djupare granskning av materialet och detta tar tid och vid allt för 

många intervjuer riskerar analysen att bli ytlig, på grund av tidsbrist (Stukát, 
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2011). Detta ligger i linje med Kvale och Brinkmann (2014), som tar upp att ett 

brett urval inte alltid innebär ett större djup och att många intervjustudier 

skulle ha gagnats av färre intervjuer och att mer tid lagds på förberedelser och 

analysen av intervjuerna. Utifrån detta var det av centralt att försöka hålla en 

balans i antalet. 

 

Begränsningar i urvalet  

Det går att se en begränsning i urvalet i gruppen genuspedagoger som i 

studien är något underrepresenterade. Totalt kontaktades sex kommuner 

angående tillgängliga genuspedagoger och av dessa kommuner nåddes två 

genuspedagoger, var på den ena tackade nej till att delta i studien. Om 

studiens fokus hade legat på att jämföra förskollärare och genuspedagogers 

tankar kring barnlitteratur, skulle den underrepresenterade gruppen kunna 

tänkas ha en inverkan på utfallet. Ett större antal genuspedagoger hade i så fall 

varit önskvärt. Detta för att säkerställa att inte resultatet blir präglat av den 

enskilda individens personliga tankar. Fler genuspedagoger var inte möjligt att 

lösa under den tidsram som fanns och en bedömning gjordes, att 

genuspedagogens tankar och kunskap ändå var intressant och relevant för 

studien, trots att studien behandlar förskollärares uppfattningar  

 

Genomförande av intervjuerna 

Den första kontakten som togs med förskolecheferna var genom ett missiv som 

skickades via e-post (bilaga 1). Därefter skedde telefonkontakt och efter deras 

godkännande kontaktades de förskollärare som förskolechefen hänvisat mig 

till. Varje intervju inleddes genom att studiens syfte förklarades och 

informanterna blev sedan informerade om de forskningsetiska principer som 

studien utgår ifrån. Att synliggöra vad studien handlade om, syftade till att 

klargöra studiens innehåll för deltagarna, för att på så sätt ge dem en liknande 

utgångspunkt. Detta eftersom Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att 

intervjuerna kan påverkas av hur personen uppfattar ämnet. I linje med 

Zetterquist och Ahrne (a.a.) informerades även intervjupersonerna om att det 

var deras uppriktiga tankar jag ville åt och att det inte fanns några korrekta 

eller felaktiga svar. Intervjuerna tog sedan mellan 20-40 minuter, där det 

vanligaste var runt 30 minuter. Något kortare än väntat men tillräckligt för att 

skapa samtal som genererade svar på de frågor studien syftade till.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Genomförandet av intervjuerna har skett i enlighet med de fyra 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) presenterar. 

Informanterna blev informerade om dessa vid två tillfällen, en gång innan den 

fysiska träffen och en andra gång innan intervjuns start.  

 

Informationskravet: Informanterna blev informerade om studiens syfte 

innan intervjun ägde rum.  
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Samtyckeskravet: Deltagarna blev upplysta om sin roll i arbetet, vilka 

rättigheter och villkor de hade utifrån samtyckeskravet. De blev 

informerade om att deltagandet var helt frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta intervjun när som helst.  

 

Konfidentialitetskravet: Deltagarna blev underrättade om att de uppgifter 

som kom fram i studien skulle hanteras konfidentiellt. De blev informerade 

om att det inte går att garantera full anonymitet men att materialet skulle 

hanteras förtroligt. Inga namn skulle avslöjas och inga kopplingar till 

förskolan kommer kunna göras. Informanterna fick också information om 

att det insamlade materialet inte skulle brukas efter arbetet avslutats.  

 

Nyttjandekravet: Slutligen fick de medverkande i studien information om 

att materialet endast skulle nyttjas för forskningsändamål.  

 

Spela in, transkribera och analysera 

Med informanternas medgivande spelades intervjuerna in på telefon för att 

underlätta transkribering och analys av materialet. En förutsättning när man 

ska använda teknik som komplement till intervjun är att man i förväg kollar att 

utrustningen fungerar menar både Stukát (2005) och Kvale och Brinkmann 

(2014). Innan intervjutillfällena dubbelkollades alltid telefonens batteritid samt 

hur nära den skulle ligga den som intervjuades för att rösten skulle vara klar 

och tydlig på inspelningarna. Vid intervjutillfällena användes dessutom penna 

och papper för att göra anteckningar om frågor eller funderingar som uppkom, 

något som förespråkas av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). Det visade 

sig också effektivt att föra anteckningar om den intervjuades gester och 

minspel, dessa anteckningar fungerade sedan som minnesanteckningar vid 

analysen av materialet. Att föra anteckningar under intervjuns gång skulle 

kunna tänkas störa den person som intervjuas. Vid enstaka fall i denna studie 

kunde informanten komma av sig i sitt berättande när jag började anteckna. I 

dessa fall undvek jag att anteckna tills den aktuella frågan var 

färdigbehandlad. 

 

Transkriberingen av intervjuerna skedde så snabbt som möjligt för att, enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kunna göra en första analys av 

råmaterialet. På detta vis går det att lära känna materialet, innan en djupare 

analys görs. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver transkriberingsprocessen 

som att texten byter form och många missar kan då uppstå eftersom tal och 

skriftspråket skiljer sig markant. För att undvika att materialet blir 

vilseledande gjordes transkriberingen så ordagrann som möjligt, men uttryck 

som "hm" samt mina egna bekräftanden på det informanten berättade togs 

bort då det inte skulle påverka materialet i övrigt. För att bevara formen på 

intervjun sparades dock vissa skratt och pauser. Transkriberingarna gjordes 

manuellt på dator och anledningen till detta var för att, i linje med Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) bli bekant med materialet.   
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Efter den första analysen var gjord behandlades texterna ytterligare några 

gånger för att sedan bearbetas utifrån de olika kategorier som Rennstam och 

Wästerfors (2011) framhåller: sortera, reducera och argumentera. Markeringar 

gjordes i texterna där studiens syfte tydligt framgick och därefter 

sammanställdes alla delar i ett dokument. Det blev dock enklare att sortera 

materialet i olika dokument där det gick att strukturera de uttalanden som 

kunde kopplas till varandra. Frågeställningar som kunde kopplas till studiens 

syfte fick då stå som huvudrubriker för att påminna om vad som var relevant 

att ta ut, för att studien inte endast skulle bestå av likheter och skillnader 

mellan deltagarna.  

 

Validitet, reliabilitet och generalisering  

I syfte att stärka studiens validitet har relevanta frågor utformats i 

intervjuguiden. Det har även lagts ner mycket tid på förberedelser inför 

undersökningen, men de noggrant utförda transkriberingarna kan också 

tänkas stärka validiteten. Studiens reliabilitet, undersökningen tillförlitlighet 

kan till viss del ha påverkats av att det endast var en person som utförde 

transkriberingarna. Brinkkjær och Høyen (2013) beskriver att studiens 

reliabilitet handlar om att undersökningen ska kunna upprepas med samma 

resultat. Intervjuguiden skulle kunna tänkas underlätta processen att replikera 

studien när det kommer till tillvägagångssätt, även om resultaten inte skulle 

bli identiska.  

 

Generalisering är något som går hand i hand med validiteten, menar Brinkkjær 

och Høyen (2013) och resultatet skall vara representativt och kunna återges i 

andra kontexter. Huruvida generaliseringen är låg eller inte i denna studie går 

att tolkas utifrån det urval som gjorts, totalt sju personer har deltagit i studien. 

Det kan ses som tillräckligt utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) som 

menar att en typ av mättnad uppnåtts när det går att känna igen de 

intervjuades svar. På de sju intervjuer som gjordes går det att urskilja en 

helhetsbild av resultatet, men det återfinns även en del variationer bland 

svaren.  

 

Metoddiskussion  

Eftersom Stukát (2005) såväl som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) 

framhåller fördelar med att intervjun sker på den intervjuades arbetsplats, var 

det på denna plats intervjuerna skedde. Deltagarna kunde känna sig trygga 

där och det var inga problem med att hitta platser att prata ostört på. På de 

flesta förskolor fanns det lediga kontor där vi kunde sitta enskilt. Intervjun 

med genuspedagogen skedde också på hennes arbetsplats, en öppen förskola 

efter att verksamheten slutat för dagen. Den intervjun blev dock avbruten vid 

två tillfällen. Då arbetsplatsen låg i anslutning till ett äldreboende kom en 

person som gått vilse och bad om hjälp att hitta rätt. En andra gång blev vi 

avbrutna av telefonen som ringde då informanten väntade ett viktigt samtal. 

Det bidrog till att vi "kom av" oss lite, men genom att upprepa frågan kom 

intervjun snabbt igång igen.  
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Om intervjuns längd på förhand redan är bestämd finns en risk att intervjun 

avslutas väldigt abrupt, det kan också påverka huruvida deltagarna vill delta 

eller inte menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011). I detta fall fanns inga 

direkta svårigheter att hitta tid efter att personerna tackat ja till att vara med i 

studien. Förskolecheferna såg till att det fungerade i barngrupperna under 

intervjun. Det var endast vid ett tillfälle en intervju fick bokas om, då det hade 

kört ihop sig i barngruppen. En annan deltagare informerade innan intervjuns 

start att hon skulle iväg efter intervjun, vilket kan ha påskyndat hennes svar en 

del. En del förskolechefer tog väldigt lång tid att få godkännande av, vilket 

resulterade i att tiden för att samla in empiri var knapp. En förskolechef gav 

sitt godkännande för studien två dagar innan empirin skulle vara färdigställd. 

I detta fall beslöt jag mig för att fokusera på de 7 intervjuer jag redan gjort och 

fördjupa mig i analysen på dem istället, i linje med vad Kvale och Brinkmann 

(2014) och Stukát (2005) förespråkar. De framhåller just vikten av att analysera 

sitt material grundligt och de menar att många studier med stort urval kan 

förlora djupet i analysen.  Efter att ha utfört några intervjuer började det som 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (a.a.) beskriver som en slags "mättnad" 

uppnås, där många utav svaren liknande varandra. Detta bidrog också till att 7 

intervjuer blev det slutgiltiga antalet.  

 

De fördelar som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) framhåller kring 

semistrukturerade intervjuer blev tydliga vid utförandet av intervjuerna. 

Intervjufrågorna underlättade analysarbetet då det med enkelhet gick att 

sortera ut de relevanta svaren. Eftersom frågorna inte var strikta kunde 

frågorna också omstruktureras och omformuleras under intervjuns gång, för 

att lättare komma åt de svar som studien syftade till. Att omstrukturera 

frågorna blev en aning rörigt vid de första intervjuerna men efter ett par 

gånger gjordes en markering efter varje fråga som bearbetats, vilket 

underlättade processen.  

 

Följdfrågorna som användes var till exempel "hur menar du?" "kan du ge 

något exempel" eller "kan du utveckla lite". Dessa banade vägen för att få ett 

bra flyt i samtalet och de bidrog även till att jag fick mer utvecklade svar. De 

svar jag fått under intervjuerna upplever jag som genuina och ärliga. Vid ett 

tillfälle går det dock att se hur jag misslyckats med att hålla en neutral och 

opartisk roll som intervjuare. En av deltagarna i studien valde att berätta något 

väldigt personligt, var på jag delgav mig av egna erfarenheter rörande ämnet. 

Stukát (2011) menar att ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer kan 

generera ett större djup då det är ett närmare samspel mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad. Kanske var detta en bidragande faktor 

till att jag klev ur min roll som intervjuare. En annan faktor till detta kan vara 

att min kunskap inom området intervjuer kan ses som bristfällig. Trots att jag 

var påläst och väl förberedd inför intervjuerna var det svårt att förbereda sig 

för händelser som inte går att förutspå. Det skulle å andra sidan kunna tänkas 

att den intervjuade blir trygg i situationen om den som intervjuar visar en mer 

personlig sida.  
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Även under transkriberingen kunde jag granska min roll som intervjuare och 

det visade sig vara fördelaktigt att intervjuerna spelades in. När första 

intervjun spelades upp kunde jag snabbt höra att jag lät stressad när frågorna 

ställdes. Informanten var inte tyst särskilt länge innan nästa fråga ställdes, 

vilket kan tänkas ha hämmat informanternas svar. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att just tystnaden kan användas för att få informanten att tänka efter lite 

extra och utveckla sina svar ytterligare. Det var något som fick följa med i 

tanken under de resterande intervjuerna. 

 

Det hade varit intressant med fler genuspedagoger i studien för att synliggöra 

eventuella likheter och skillnader mellan dem och förskollärarna. Eftersom det 

fanns så få genuspedagoger i området var det inte heller praktiskt möjligt att 

lösa. Ett alternativ hade varit att använda telefonintervjuer som alternativ 

metod om det hade varit fler genuspedagoger som tackat ja till att vara med i 

studien. Vid telefonintervjuer krävs dock en djupare reflektion över det 

material som samlats in eftersom många nyanser av det den intervjuade säger 

kan gå förlorade (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). En fördel som 

författarna dock lyfter med internetstödda intervjuer (telefon, mail, skype etc.) 

är att deltagarna får friheten att svara när de själva har tid. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke att många tekniska fel kan uppstå och resultaten kan gå 

förlorade. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar den kvalitativa intervjun som 

ett sätt att förstå olika perspektiv i den intervjuades värld. Det var därför 

relevant för studien att även ta med genuspedagogens tankar och erfarenheter, 

eftersom pedagoger med olika utbildningar kan generera ett mångsidigt 

resultat.  
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 Resultat 
Resultatet från studien redogörs nedan tillsammans med en analys av empirin. 

Rubriker är utformade efter studiens syfte, men andra intressanta aspekter 

som framkom under processen kommer också att presenteras.  

Alla namn är fingerade.  

 

En kort beskrivning av deltagarna 

Tina och Susanne är relativt nyexaminerade och har arbetat som förskollärare 

ca 1 år eller mindre. De både har dock längre erfarenhet av barnskötaryrket.  

Ros-Marie och Erika har arbetat som förskollärare i 3 år medan Maud har 

arbetat i 6 år. Britt har 8 års erfarenhet av förskolläraryrket och har i sin 

examen dubbel examina, vilket gett henne möjligheten att även arbeta i 

grundskolans tidigare år. Slutligen har vi genuspedagogen Märta, hon har 

arbetat som förskollärare i nästan 40 år och som genuspedagog i 13 år.  

 

Förskollärares tankar om barnlitteratur 

Nedan redogörs pedagogernas upplevelser om genusarbetet i förskolan och 

hur barnlitteratur skulle kunna användas som ett pedagogiskt verktyg att 

uppnå jämställdhetsmålen. Fyra av sju deltagare menar att genusarbetet inte är 

något som uppmuntras från ledningen trots de mål som står framskrivet i 

läroplanen. Samtliga deltagare uttrycker tydligt att det är viktigt att arbeta 

jämställt, det återfinns både likheter och skillnader i deltagarnas uttalanden 

om hur det arbetet kan te sig.  

Vad kännetecknar en bra barnbok? 

Samtliga deltagare ansåg att en bra barnbok inte endast behandlar stereotypa 

mönster, till exempel i familjekonstellationer. Att visa olikheter i hemmet 

återfanns som centralt bland många av de intervjuade förskollärarna, men 

även olikheter i samhället tyckte många var viktigt att förmedla till barnen. 

Susanne uttrycker det på detta vis:  

 
En bra barnbok handlar väl om att visa olika sidor av allt. Olika 

familjekonstellationer, hur samhället kan se ut på olika sätt och så. Många böcker är 

väldigt stereotypa, med killar som kör grävmaskinen osv. Men jag tycker absolut 

inte man behöver göra tvärt om, bara för att.  Jag tycker man ska lyfta och blanda, 

så att man ser att det finns både tjejer och killar som kör grävare till exempel. Det är 

ju ingen skillnad på att vara kille eller tjej.  

 

Här visar Susanne att genusarbetet handlar om något mer än att eliminera 

stereotypa böcker. Att hålla verksamheten och dess innehåll könsneutral och 

således fri från stereotypa mönster var dock något andra deltagare 

prioriterade. Detta kommer att behandlas längre fram i resultatkapitlet. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att det var mer jämställt om karaktärerna i 
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barnlitteraturen bestod av både flickor och pojkar, medan en annan pedagog 

föredrog att använda karaktärer som inte målats upp som varken pojke eller 

flicka. Tina berättade följande:  

 
En bra barnbok lämnar en fråga hos barnen. Den styr inte barnen till att tänka det 

ena eller det andra utan de får själva välja vad de vill tro. Karaktärer som inte är av 

bestämt kön eller har könsneutrala namn är bra, djur brukar ofta vara neutrala till 

exempel. ...säger vi "den här flickan" så är det klart att de tänker att det är en flicka 

vi läser om 

 

I Tinas uttalande går det att se hur barnen görs delaktiga i genusarbetet. 

Istället för att pedagogen på förhand bestämmer vilket innehåll barnen ska få 

ta del av i litteraturen visar detta arbetssätt hur det är barnens tolkningar som 

blir relevanta. Ett liknande arbetssätt går att se i Ros-Maries berättelse, som 

berättar hur hon använt sig av barnböcker med normbrytande karaktärer för 

att initiera samtal bland barnen. Hon uttrycker sig vidare:  

 
Det jag gillar mest med böcker är när barnen själva kan se skillnader i böcker och 

sitt eget liv och reflektera över det. De vill ofta berätta för mig och för varandra hur 

de upplever saker och ting och därför tycker jag det är viktigt att ge barnen tid att 

diskutera när vi läser. Så att det inte blir så stressat, att man ska ta sig igenom boken 

och barnen ska vara tysta och vila.. Men ofta blir det nog så, att boken används i det 

syftet. 

 

I Ros-Maries uttalande går det att tolka att barnens röster och åsikter ofta 

tystas ner istället för att uppmärksammas, trots att diskussionen enligt 

samtliga deltagare i studien verkar vara det väsentliga när det kommer till 

barnlitteraturen som verktyg för genusarbetet.  

 

Britt och genuspedagogen Märta var de enda som poängterade hur en bra 

barnbok ska visa barnen att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. 

Det nämndes böcker som Lasse-Maja, där författaren lyckas förmedla att 

flickor och pojkar kan göra samma saker. Att män och kvinnor till exempel ska 

kunna jobba inom samma yrke framhöll de båda som viktigt. Såhär uttryckte 

sig Britt:  

 
Vi försöker lyfta saker som att kvinnor faktiskt kan köra lastbil men vi förmedlar 

kanske annat när det är så få män som arbetar inom förskolan. De behövs också för 

att visa att även män kan göra kvinnokodade yrken, att det inte bara är kvinnan 

som kan göra typiska "manliga" yrken.  

 

Här lyfter Britt en aspekt om att fler män i förskolan skulle kunna tänkas ha en 

inverkan på genusarbetet i förskolan. Det går att tolka hennes uttalande som 

att kvinnor ensamma inte fullt ut kan representera en jämställd verksamhet 

utan män, som i sin tur ska agera som normbrytande förebilder för barnen, 

tillsammans med kvinnan.  
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Kan barnlitteratur fungera som verktyg i genusarbetet?  

Erika och Maud upplever att nya barnböcker i förhållande till de äldre är mer 

genomtänka och kan fungera som ett bra arbetsmaterial och grund för 

boksamtal. Maud tog även upp annat material som kan användas tillsammans 

med boken, så som målarböcker med normbrytande bilder. Totalt var det sex 

av sju deltagare som ansåg att barnlitteraturens yttersta funktion är för att 

skapa diskussioner och skapa en gemensam förståelse kring de olikheter 

barnen möter. Barnlitteraturen skulle bland annat kunna användas för att 

diskutera normer och vad som anses vara kvinnligt och manligt. Ros-Marie var 

dock den enda förskolläraren som menade att diskussioner var bättre lämpad 

för äldre barn. För yngre barn underströk hon vikten av att visa litteratur och 

bilder med olika innehåll, för att inte mata barnen med stereotypa 

föreställningar. Hon berättar: 

 
Blir de små barnen matade med stereotypa intryck och strukturer så börjar de väl 

också tro på det. Får de istället möta variationer på hur till exempel en familj kan se 

ut så får de säkert också större förståelse för olikheter.  

 

Maud tog steget längre med barnlitteraturen och berättade hur hon utöver 

läsandet, kunde använda den i barns lek för att påminna dem om något de läst 

ifall hon såg väldigt stereotypa beteenden i leken. Det blir tydligt att dialogen 

tillsammans med barnen blir viktig i arbetet och diskussionens betydelse blev 

också tydlig i några andra deltagares berättelser. Susanne berättar om när de 

läste boken "Min familj":  

 
När vi läste boken blev det mycket prat och fniss och "aha, kan det vara så...." När 

ett barn berättade för gruppen att hans moster levde med en annan kvinna och 

andra barn kunde relatera till det så kändes det som att det blev verkligare för de 

andra barnen... När ett annat barn kan berätta att "såhär kan det vara" så blir det 

nog lite mer på deras nivå. 

 

Ett liknande exempel nämner Maud, hon berättar om ett barn som har en 

faster som är gift med en annan kvinna.  

 
Ett barn sa då "två tjejer kan inte vara tillsammans" och Liam klev då in med sin 

erfarenhet och berättade att, jo så kan det visst vara! Det är hans norm och det är 

inte konstigt för honom som är uppvuxen med det. Vi behöver inte läsa för honom i 

syfte att han ska förstå att det kan se olika ut. och jag tror att när det kom från Liam 

så lyssnade barnen nog mer på honom, att det blir mer verkligt och pålitligt. 

 

Det kan tänkas att barnet som är uppvuxen med den normen inte ser det som 

något konstigt eller avvikande medan andra barn, som aldrig varit nära den 

verkligenheten har svårare att förstå. Precis som Susanne uttryckte sig, så tror 

även Maud att pojkens uttalande är mer verkligt och trovärdigt för de andra 

barnen, än om pedagogen skulle sagt samma sak. Varför både Susanne och 

Maud tror att barnen litar mer på andra barn än pedagogerna skulle kunna 

bero på att barnen befinner sig på en jämlik nivå, med någorlunda lika 

erfarenheter.  
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Fyra av deltagarna ansåg att barnlitteratur kunde användas för att lyfta olika 

familjekonstellationer. Maud och Susanne berättade hur de läst boken "Min 

familj" för att sedan låta barnen rita "sin familj" eller hur familjer skulle kunna 

se ut. De både tryckte på att aktiviteten var väldigt "fri" och vem/vad som helst 

fick ingå i deras familj. Andra sätt att arbeta med barnlitteratur som kom upp 

var temaarbeten och dramatiseringar. Att dramatisera och "leka boken" som 

Ros-Marie uttryckte sig skulle kunna innebära att barnen får vara med och 

förändra handlingen och tillsammans resonera kring olika händelser i böcker. 

Ros-Marie exempel som att använda sig av en barnbok för att dramatisera 

konflikter och flera olika tillvägagångssätt för att lösa dessa.  

 

Genuspedagogen Märta beskrev barnlitteraturen som ett användbart verktyg i 

arbetet att synliggöra könsroller och strukturer. Som läsare bör man ta på sig 

sina genusglasögon och fundera över hur pojkar och flickor framställs. Att 

byta namn på karaktärerna var något hon menade att alla kan göra. Hon 

förklarar det på följande sätt: 

 
Om det handlar om Pelle, så byt namn och säg Stina och läs igen. Funkar det? Att 

byta ett namn går hur fort som helst och märker barnen av att du ändrat namn så är 

det samtidigt ett väldigt bra tillfälle att diskutera normer på.  

 

Här visar genuspedagogens uttalande på att pedagoger i förskolan egentligen 

besitter en stor makt när det kommer till vilka strukturer barnen möter i 

förskolan. I detta uttalande visar hon också att det inte egentligen krävs så 

mycket av en pedagog för att uppnå ett mer jämställt innehåll. 

 
 (O)medvetna pedagoger  

De intervjuade förskollärarna berättade hur böckerna väljs in till förskolan. I 

de allra flesta fall fick barnen vara med i processen, men pedagogerna hade då 

till uppgift att granska de böcker som väljs ut. I fyra fall försökte pedagogerna 

välja ut så könsneutrala böcker som möjligt medan två inte ansåg sig ha tiden 

att hinna gå igenom alla böcker. Britt var en av dem som inte tyckte tiden 

räckte till för att granska böckerna. Erika var den enda förskollärare som inte 

alls ansåg att valet av litteratur var genomtänkt. Hon menade att tiden inte 

räckte till för detta och att hon snarare utgick från vad barngruppen visade för 

intresse just då.  

 
Tiden på förskolan är knapp .. Men jag tycker det är viktigt att samtala kring 

normer. Det är viktigt att man kan sitta ner och samtala, men då vill man ju också 

ha bra böcker att samtala kring. Vi får bli bättre på att hitta bra böcker.. 

 

I Erikas uttalande går det att se en önskan om att vilja arbeta mer 

genusinriktad med hjälp av barnlitteratur. Förutom tidsbrist så kanske det 

även råder en osäkerhet i hur arbetet med barnlitteraturen ur ett 

genusperspektiv skulle kunna ske. 
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Ros-Marie beskrev hur hon ibland möttes av stereotypa böcker på förskolan 

och hon menar att även om förskollärarna försöker granska valet av litteratur 

måste barnen också få välja vad de vill. Såhär säger hon om det: 

 
Då får man helt enkelt vara lite finurlig och kreativ när man läser istället! Det går 

alltid att hitta på egna vändningar i historier, och särskilt om det är nya böcker för 

barngruppen.   

 

I detta utlåtande går det att se hur Ros-Marie använder sig av ett 

kompensatoriskt arbetssätt där hon trots stereotypa böcker kan ändra 

litteraturens innehåll. Denna medvetenhet liknar den medvetenhet som 

genuspedagogen uttryckte, som också menade att byta namn på karaktärerna 

kan generera ett annat innehåll.  

 

Utöver barnlitteraturens inflytande var tre av studiens deltagare inne på hur 

miljön också påverkar barnen och de har arrangerat sina miljöer på tre olika 

sätt. Erika berättade att hennes avdelning endast har könsneutrala leksaker, så 

som klossar, byggsaker och naturmaterial. Det motiveras genom att barnen får 

använda sin fantasi och slipper bli begränsade i leken. Färdigt material kan 

hämma barnen i leken ansåg hon och med detta arbetssätt kan klossarna 

representera både bilar och dockor, beroende på vad barnet är ute efter. Maud 

ansåg däremot inte att det är rätt metod att nå jämställdhet på. Hon 

förespråkar snarare att erbjuda allt till både flickor och pojkar. Den tredje 

pedagogen, Britt beskrev sin arbetsplats som en blandning av både Erika och 

Mauds avdelningar. Britt förklarade att deras avdelning fortfarande har de 

stereotypa leksakerna men att ytorna är könsneutrala. Det finns en tanke 

bakom färgsättningar på golv, mattor, väggar, gardiner och dylikt.  

 

Miljön visade sig vara betydelsefull även vid läsningen enligt tre av 

förskollärarna i studien. De beskrev hur en mysig och spännande sagohörna 

skulle kunna användas för att ge läsandet ännu större plats i verksamheten. 

Susanne tror att det skulle gynna både barnen som pedagogerna och att 

engagemanget från båda skulle öka.   

 

Bortprioriterad läsning 

Merparten av studiens deltagare ansåg att läsandet på förskolan inte 

prioriterades tillräckligt. Det syfte läsandet fyllde enligt dem var under vilan, 

som mer handlade om att barnen skulle sitta stilla, vara tysta och lyssna. Det 

blir en form av envägskommunikation och det krävs mer än så för att skapa en 

lärande situation. Tina lyfter en aspekt:  

 
Jag tycker inte läsandet ska handla om den traditionella vilan som finns på många 

förskolor, att sitta still och lyssna. Det borde handla om samtal och man ska kunna 

återkoppla till det man läser och prata under bokens gång. Jag tycker det är viktigt 

att ha små grupper och en utbildad pedagog som vet vad man ska lyfta i boken. 

Utan kunskapen och glasögonen så blir det svårt att lyfta rätt saker för att det ska 

bli en lärande situation.  
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Personalbrist och tidsbrist var vanligt förekommande förklaringar på 

problemet som många av studiens deltagare uttryckte. Genuspedagogen 

Märta lyfter även hon att läsningen måste bli något mer än en faktor för läsvila 

och det krävs att pedagogerna är medvetna. För att nå dit och för att få 

genusglasögonen måste genusarbetet lyftas och prioriteras anser hon. Trots att 

barnen visar stort intresse för läsningen ansåg många av deltagarna att tiden i 

förskolan är knapp och att läsningen därför bortprioriteras. Britt och Susanne 

lyfte faktorer som inlevelse och engagemang som centrala för att läsandet ska 

bli effektivt. Britt berättar följande: 

 
Barn älskar högläsning och att höra berättelser, och därför är det så effektivt att 

använda sig utav det i genusarbetet. De lyssnar särskilt intensivt om man som 

läsare verkligen lever sig in i sagan med röstläge, tonfall och så, men det kräver att 

man får tid att läsa boken i förväg och hinner planera lite. Oftast finns inte den 

tiden.  

 

En tolkning av uttalandet ovan är att personalbrist och tidsbrist verkar hänga 

ihop. Britt lyfter här vikten av att ha en medveten pedagog som läser, som kan 

leva sig in i boken med tonläge och kroppsspråk. Hon lyfter även att det 

medvetna läsandet prioriteras bort på grund av tidsbrist, men om tidsbristen 

är grundorsaken för den uteblivna läsningen går inte att svara på genom 

enbart tolkningar. 

 

Influerande litteratur 

Samtliga deltagare i studien upplever att litteraturen barn möter på förskolan 

påverkar barnen på ett eller annat sätt, eller mer eller mindre. Det visade sig 

tydligt i nästan alla deltagares uttalanden. Det rådde dock skillnader mellan 

deltagarna rörande vilken utsträckning de anser att litteraturen påverkar 

barnen. Tre deltagare kunde berätta med enkelhet hur de vid flertal tillfällen 

kunnat se hur litteraturen påverkat barn i leken. Det var inte ovanligt att 

barnen tog med sig sagan in i leken och kunde bearbeta och/eller förändra 

innehållet där. Erika menar att barn bearbetar intryck i leken och det var 

självklart för henne att litteraturen får plats i barnens lek. Andra deltagare 

hade inte uppmärksammat om litteraturens innehåll syns i lek eller andra 

aktiviteter. Susanne berättar här om ett exempel där litteraturen har fångat 

barnen:  

 
Vi har läst en bok som handlar om några barn som sover över på en skola. Det är 

något barnen har snappat upp och också vill göra, så vi håller på undersöker med 

chefen om det skulle vara möjligt att åtminstone ha en "myskväll" på förskolan 

tillsammans med föräldrarna.  

 

Även om den här boken uppenbarligen hade påverkat barnen menade 

Susanne att det är skillnad på böcker och böcker. Hon såg en större effekt på 

barnen när hon hade arbetat med värdegrundsböcker i ett större sammanhang. 

Där hade pedagogerna jobbat vidare med böckerna utöver läsandet.  
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I två fall nämnde pedagogerna att de till viss del tror att litteraturen påverkar 

barnen, men att den inte påverkar alls lika mycket som tv och annan media. En 

hypotes som Erika hade var att sagan ofta är "på låtsas" och därför inte når 

fram lika mycket som exempelvis film. Genuspedagogen Märta var också 

tveksam till om litteraturen påverkar barnen i samma utsträckning som tv, 

såhär förklarar hon det: 

 
Det är väl så att man läser mindre och mindre för barnen och tv, film och ipad får 

större plats i barnens vardag. På tv blir de hela tiden omedvetet påverkade av ideal, 

som hur en tjej "ska" se ut. Smala midjor... Stor byst... I boken kan man påverka mer 

och därför tycker jag det är så viktigt att fortsätta läsa för barnen. 

 

Märta ser en uppenbar problematik i att läsandet bortprioriteras och att boken 

byts ut mot ipad och tv. Litteraturens innehåll kan verka mer rörlig och 

kontrollerbar än ipad och tv, som snarare kan uppfattas ha ett fast innehåll.  

 

Till skillnad mot Erika, menade Maud att boken kan verka verklig för barnen. 

Böcker är bland den närmsta värld barnen har utöver det de ser på tv och vad 

som händer på förskolan till exempel. Till vilken grad litteraturen påverkar 

barnen var svårt att svara på, men såhär beskriver Maud hur det skulle kunna 

vara:  

 
För oss är det en saga men för barnen är det nog mer verkligt.. Böcker är en stor del 

av deras liv och jag tror faktiskt att böcker i viss mån kan påverka barnen. Skulle vi 

till exempel läsa böcker med mycket våld så tror jag det skulle visa sig på 

barngruppen. På samma vis kan säkert bra böcker, med jämställt innehåll förmedla 

mycket bra till barnen med.  

 

Erikas uppfattning är att barnen uppfattar litteraturen som fiktion, och kan 

därmed ha svårt att relatera till den. Mauds uppfattning var snarare att barnen 

kan ta sig an litteraturen på ett djupare plan, för att innehållet ofta behandlar 

saker barnen kan relatera till. Susanne är inne på samma spår som Maud, att 

litteraturen är bland de närmsta barnen har. Därför menar hon att det är 

viktigt att välja bra litteratur som förmedlar jämställda bilder av samhället. 

Trots att det finns en hel del litteratur som är väl genomtänkt idag, menar hon 

att det i första hand fortfarande är väldigt stereotypa bilder barn möter i 

böckerna. Bilder som kan ge barnen uppfattningar att rosa/blå är könade 

färger och att pojkar har hand om maskiner samt att flickor är mer 

omhändertagande.  

 

Britt beskriver hur litteraturen skulle kunna påverka barnen på andra sätt. Hon 

menar att barn relaterar till vissa karaktärer och att de börjar identifiera sig 

med dessa, för att senare också hitta sin egen identitet. Goda förebilder kan 

alltså ge goda självbilder menar hon. Såhär förklarar hon det: 

 
Vem har inte drömt sig iväg och tänkt "tänk om jag vore lika stark som Pippi 

Långstrump..." eller "tänk om jag också vore lika modig..."  
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Britt menar att barnen kan känna igen sig i vissa figurer och barnböcker och på 

så vis går det att påverka vilka förebilder barnen möter. En annan aspekt som 

Tina tar upp är att böckerna inte kan sudda ut det vårdnadshavare förmedlar 

till sina barn. Hon menar att det är föräldrarna i första hand som påverkar vad 

barnet tror om sig själv och sin omvärld. Till viss del menar hon att boken kan 

påverka och influera barnet, hon problematiserar det på detta vis:  

 
Har du på förskolan läst en bok om Kalles pappa som tvättar och barnet hemma 

möts av "ja, men här hemma är det mamma som tvättar" så tror jag att det 

automatiskt blir ett motstånd från barnet. Vem är mest trovärdig? Pappa? Eller 

boken?  

 

Tina illustrerar här hur litteraturen kan stöta på motstånd. För att undvika 

detta menar Tina att det kräver ytterligare arbete med litteraturen, att barnen 

behöver bearbeta innehållet på flera olika sätt för att innehållet ska verka 

trovärdigt.   

 

Sammanfattning  

Det övergripande syftet barnlitteraturen har enligt de intervjuade 

förskollärarna, är att agera som ett underlag för diskussion i barngruppen. En 

uppfattning som yttrade sig var att barnböcker kan användas i syfte att 

synliggöra normer, vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. En annan 

uppfattning som framkom var hur barnböcker ska kunna förmedla olikheter i 

samhället. En bra barnbok ska, enligt några av informanterna kunna visa att 

familjer kan se ut på olika sätt, till exempel genom att lyfta samkönade 

föräldrar. Varför det ansågs viktigt att visa olikheter inom familjen kan tolkas 

som att det alltid ligger nära barnens verklighet.  

 

Vad de intervjuade förskollärarna uppfattade kännetecknade en bra barnbok 

skilde sig en aning. Några uppfattade en bra barnbok som könsneutral, medan 

några ansåg att det är mer jämställt med både flickor och pojkar i fokus. Det 

ska då dock framgå att flickor och pojkar kan göra samma saker menade dessa 

förskollärare. En annan uppfattning var att det är viktigt att barnen får möta 

variation i sagorna, variationen kan då tänkas leda till en större förståelse för 

olikheter.  

 

Ibland räcker inte tiden riktigt till för att förskollärarna ska hinna granska de 

böcker som finns på förskolan, vilket de intervjuade förskollärarna uppfattade 

bidrog till att det medvetna läsandet bortprioriterades. Den intervjuade 

genuspedagogen i studien menade dock att det egentligen inte krävs särskilt 

mycket av förskollärarna för att kunna förändra innehållet i en stereotypisk 

bok. Genom att byta namn, ändra röstläge och tonläge kan en helt annan bild 

av sagan målas upp. Med denna medvetenhet skulle kanske inte längre 

tidsbristen bli ett lika stort problem. Däremot skulle situationen med 

bortprioriterade genuspedagogerna kunna bli ett problem när de inte finns 

tillgängliga att stötta förskollärarna i genusarbetet.  
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 Diskussion 
Under följande kapitel förs en diskussion mellan studiens resultat och den 

tidigare forskning som är presenterad i bakgrunden. 

 

Genusarbetet i förskolan 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) och Eidevald (2009) har i 

sina studier kommit fram till att pedagogerna i förskolan ofta känner sig 

otillräckliga i genusarbetet. De vet vad de ska säga om ämnet, men har svårt 

att realisera målen i praktiken. Det går att se spår av detta i denna studie. En 

av de intervjuade förskollärarna uttryckte att hon inte alls har ett 

genuspedagogiskt tänk i sitt val av barnlitteratur, men att hon har viljan att 

börja arbeta mer medvetet. Till skillnad mot Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (a.a.) och Eidevald (a.a.) så kunde dock inte denna förskollärare 

svara på hur hon skulle kunna tänkas arbeta vidare med genus. Ärlemalm-

Hagsér och Pramling Samuelsson (a.a.) samt Eidevalds (a.a.) studier bekräftar 

möjligen en hypotes om att genusarbetet i förskolan borde prioriteras, om 

genusfrågorna ska ha chans att behandlas i samma utsträckning som andra 

delar av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011). En djupare förståelse för 

ämnet skulle också kunna innebära djupare analyser från förskollärarna, vilket 

i sin tur skulle kunna bidra till en mer jämlik förskola. I linje med SOU 

(2010:83) skulle här genuspedagogen kunna spela en stor roll i genusarbetet 

genom att stötta förskollärarna i frågorna rörande genus. Genuspedagoger blir 

dessvärre ofta bortprioriterade av kommuner på grund av besparingar (SOU, 

a.a.). Även genuspedagogen i denna studie upplevde att hon inte prioriteras i 

den utsträckning hon borde. Vilket resulterar i att hennes tid i barngruppen är 

knapp, och tiden för att vägleda förskollärarna i att hålla jämställdhetsarbetet 

levande är nästan obefintlig.  

 

Förskollärares tankar om barnlitteratur i genusarbetet 

Hur förskollärarna såg på barnlitteratur som ett verktyg för genusarbetet 

skilde sig en aning. En del av förskollärarna ansåg sig vara väl medvetna om 

barnlitteraturens användningsområden, medan någon inte såg sig vara 

genusmedveten alls i sitt val av barnlitteratur. Majoriteten av deltagarna var 

dock överens om att barnlitteraturens yttersta funktion i genusarbetet var att 

initiera samtal med barnen. Särskilt viktigt ansågs det vara att kunna belysa 

olikheter i samhället. Främst pratade de intervjuade förskollärarna om att 

synliggöra hur olika familjekonstellationer kan se ut.  

 

Trepanier-Street och Romatowski (1999) menar att barnlitteratur är användbart 

för att få barnen att självständigt börja reflektera över sin roll rörande genus. 

Genom att läsa böcker med avsaknad av stereotypa könsroller anses det vara 

möjligt att få barnen delaktiga i genusarbetet, menar Trepanier -Street och 
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Romatowski (1999).  De lyfter andra viktiga aspekter som att visa barnen att 

samhället och världen kan se ut på olika sätt. Detta är avgörande för att barnen 

ska förstå sina rättigheter och inte känna sig begränsade på grund av sitt kön. 

Att förskollärarna i denna studie främst resonerade kring att belysa olika 

familjekonstellationer skulle kunna förklaras som att familjen är det närmaste 

barnen har. Av den anledningen kanske det är mest naturligt att starta 

förändringsarbetet där. Den traditionella bilden av kvinnor/män och 

pojkar/flickor kan ha en inverkan på barns syn på genus menar Kåreland 

(2005). Hur pedagoger då väljer att arbeta med dessa frågor kan därför bidra 

till att barnen får olika insikter i sitt identitetssökande (Sandström, Stier & 

Sandberg, 2013). Det är således viktigt att pedagogen reflekterar över hur 

genus konstrueras, då det är dennes tolkning av karaktärerna i litteraturen 

som påverkar barnen (Kåreland, a.a.). I linje med Kåreland menar även 

Eidevald (2011) att de traditionella beskrivningar av kvinnor och män, 

påverkar barnen i hur de uppfattar sitt kön och därmed påverkar deras 

identitetsutveckling. En förskollärare i studien menade också att barn relaterar 

till vissa karaktärer och identifierar sig med dessa för att sedan bygga sin egen 

identitet. Utifrån vad Eidevald (2011) menar, skulle eventuellt goda förebilder i 

böcker kunna resultera goda självbilder hos barn.  

 

Några av de intervjuade förskollärarna ansåg att även om det under de senaste 

åren kommit mycket bra barnlitteratur som bryter normer, finns det 

fortfarande en uppsjö av väldigt stereotypa böcker. Tepper och Wright Cassidy 

(1999) och Kåreland (2005) har gjort studier som visar hur flickor och kvinnor 

är underrepresenterade i titlar, bilder och bland karaktärerna. I förhållande till 

det Eidevald (2011), Sandström, Stier och Sandberg (2013) samt Kåreland 

(2005)  menar, om att barns identitetskapande blir påverkat av litteraturen går 

det att ana ett dilemma. Om flickor och kvinnor blir förminskade i dessa 

sammanhang skulle det kunna innebära att barnen får uppfattningen om att 

det manliga är värt mer än det kvinnliga. Eftersom studier visar på att barnen 

relaterar till karaktärerna och ser dem som förebilder (Tepper & Wright 

Cassidy, a.a.). Till skillnad mot den maskulina överordningen i 

barnlitteraturen så finner Månsson (2000) däremot inte någon generell 

pojkdominans i sin studie. Det förklaras genom att pojkar inte ska ses som en 

enhetlig grupp, utan ålder och individuella drag väger också in. Någon 

generell pojkdominans uttryckte inte heller deltagarna i denna studie. Varken i 

verksamheten eller i litteraturen, de talade snarare om stereotypa mönster i 

barnböckerna.  

 

Då barnlitteratur är en av flera faktorer som bidrar till att stereotypa 

könsmönster vidbehålls kan det ses som viktigt att försöka hitta jämställda 

böcker. Änggård (2005) lyfter att de stereotypa drag som generellt sett präglar 

sagorna kan ha en inverkan på barnen. Eidevald (2011) menar att det därför är 

viktigt att låta flickor och pojkar få möta litteratur och andra aktiviteter som 

bryter dessa normer i så stor utsträckning som möjligt. En av de intervjuade 

förskollärarna ansåg att förutbestämda roller hämmar barnens fantasi. I sitt 

arbete använde hon därför böcker med könsneutrala figurer, könsneutrala 

namn eller djur i huvudrollerna. Det går att dra paralleller mellan 
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förskollärarens uttalande och Kåreland (2005) som också förespråkar djur i 

huvudroller då de ofta framställs som könsneutrala. Eidevald (2009) går 

däremot emot detta och hävdar att det nästan uteslutande alltid är manliga 

huvudroller i barnböckerna, även på djur. Vilket kan tänkas försvåra jakten på 

jämställda böcker.  

 

Pedagogen som förebild 

Utöver den litteratur barnen möter på förskolan belyser Eidevald (2011), såväl 

som Francis (2010) även hur stereotypa leksaker kan påverka barns 

könsidentitetsutveckling. Francis (a.a.) visar hur teknik/vetenskapsinriktade 

leksaker riktar sig till pojkar medan flickornas leksaker mer ofta kan kopplas 

till romantik och omsorg. Denna dikotomi kan i sig också bidra till en vidare 

produktion av de könsnormer som påverkar könsidentitetsutvecklingen. Ett 

alternativ då kan vara ett erbjuda barnen material som saknar tydlig 

könskodning menar Eidevald (2011). Detta återfinns i ett av förskollärarnas 

uttalanden, där det beskrivs hur stereotypa leksaker plockats bort från 

avdelningen då dessa sågs hämma barnens fantasi. De fördelar som sågs med 

könsneutrala leksaker var att barnen inte blev begränsade i sin lek. Klossarna 

kunde lika gärna agera docka som bil, beroende på vad barnet ville leka. Två 

av de övriga deltagarna i studien ansåg däremot inte att det går att nå 

jämställdhet genom att plocka bort stereotypa leksaker eller böcker. För dessa 

två var det viktigt att allt ska finnas tillgängligt och att barnen erbjuds 

valmöjligheter. De menade också att samtal och diskussion med barnen ligger 

till grund för att de ska förstå att flickor och pojkar har samma rättigheter.  

 

SOU (2006:75) framhåller barnlitteratur som underlag för diskussion då den 

kan innehålla både normbrytande och stereotypa drag. Förskollärarnas tankar 

om stereotypa leksaker skulle därför kunna bidra till diskussioner i 

barngruppen som ger barnen insikt i arbetet. Detta ligger i linje med 

Trepanier-Street och Romatowski (1999), som lyfter barnens roll i genusarbetet. 

Majoriteten av deltagarna i studien såg på barnlitteraturen som ett bra 

underlag för diskussion då den kan belysa väldigt olika saker. SOU (a.a.) 

betonar också att pedagogerna har en viktig roll när barnlitteraturen ses som 

en pelare i genusarbetet. Pedagoger kan göra medvetna val i litteraturen, 

genom att exempelvis byta karaktärer eller förändra delar av boken. Två av de 

sju deltagarna visade denna typ av medvetenhet. En av de intervjuade 

förskollärarna ansåg att läsaren får vara lite påhittig när den möts av 

stereotypa böcker. Den intervjuade genuspedagogen berättade också om hur 

hon vid flera tillfällen bytt ut namn på karaktärerna i sagor för att uppnå 

jämställdhet i boken. Detta ligger i linje med Kåreland och Lindh-Munter 

(2005) som menar att stereotypa karaktärer kan få andra egenskaper med hjälp 

av den som läser. Genom att göra till rösten kan till exempel en traditionellt 

passiv prinsessa målas upp som modig genom att få en stark och klar röst. 

Män i förskolan 

I jämställdhetsarbetet är avsikten att erbjuda flickor och pojkar samma 

möjligheter och med hjälp av sagans värld kan alternativa bilder av flickor och 
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pojkar synliggöras (Kåreland & Lindh-Munter, 2005). En av förskollärarna och 

genuspedagogen i studien var inne på att bra barnlitteratur ska förmedla att 

flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. Det ansågs vara viktigt att 

litteraturen visar att flickor och pojkar kan göra samma saker och den ska 

också förmedla att kvinnor och män kan jobba inom samma yrke. Eidevald 

(2009) lyfter att de stereotypa böcker och bilder barnen möter kan påverka 

barnens syn på vad som till exempel anses vara ett manligt och kvinnligt yrke. 

Det råder en hel del förväntningar på hur det är att vara flicka/pojke och 

man/kvinna, men det skulle kunna tänkas uppstå problem om 

könstillhörigheten ställs i relation till individen. Eidevald (a.a.) nämner ett 

exempel om att manliga förskollärare benämns som just det, manliga.  

 

De rådande könsnormer som bidrar till förväntningar på könet lever vidare 

om inte pedagogerna agerar som förebilder menar Hedlin (2006). Kanske 

skulle därför fler män i förskolan vara en lösning på problemet. I denna studie 

är samtliga deltagare av kvinnligt kön och inga manliga förskollärare 

kontaktades av förskolechefen. En förklaring till det skulle kunna vara att 

förskolläraryrket är ett traditionellt kvinnligt kodat yrke och att det därför inte 

fanns några män att tillgå. Denna uppdelning av de biologiska könen som 

visar sig tydligt på arbetsmarknaden kallar Hirdman (2001) för "isärhållande".  

 

En av de intervjuade förskollärarna ansåg att män i förskolan behövs för att 

visa barnen att även män kan utföra traditionellt kvinnokodade yrken. Det 

räckte inte med att kvinnan kan föregå med gott exempel och agera 

normbrytande, utan för att uppnå jämställdhet krävs både män och kvinnor 

som normbrytande förebilder. Men att manliga förskollärare som Eidevald 

(2009) beskriver, tilldelas en speciell tillhörighet i förskolan tror inte Hellman 

(2010) är lösningen på uppdelningen av män och kvinnor. Om kvinnliga och 

manliga förskollärare skiljs åt kan det ge en skakig bild av att barnen är i behov 

av män och manliga förebilder i förskolan, trots att det inte är bevisat av 

forskning (Hellman, a.a.).  

 

Det är dock inte helt omöjligt att fler män i förskolan skulle kunna bidra till att 

kvinnor och män till slut kan ses som individer och inte som kvinna respektive 

man. Med fler män som bryter könsnormer i förskolan, desto mindre kommer 

kanske förskolläraryrket ses som kvinnligt kodat. Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) menar att det kan tänkas vara problematiskt att 

generalisera män/kvinnor och flickor/pojkar, om målet är att sträva bortanför 

de normer vi möter i samhället. Genusvetenskap är däremot ett tämligen nytt 

forskningsområde (Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (a.a.) och 

kanske är det därför oundvikligt att göra dessa generaliseringar för att kunna 

närma sig området överhuvudtaget och starta förändringsarbetet. De normer 

och oskrivna regler som finns i vårt samhälle idag behöver inte nödvändigtvis 

existera i framtiden. Samma generaliseringar måste kanske även behandlas i 

barnlitteraturen för att flickor och pojkar slutligen ska ses som jämlikar, utan 

förväntningar på sig utifrån biologiskt kön.  
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Barnlitteraturens användningsområden 

Det var inte endast diskussionen som ansågs vara en viktig del i arbetet med 

barnlitteratur. En förskollärare menade att barnlitteratur även kan stärka 

barnens självkänsla, om den används på rätt sätt. Något som även SOU 

(2006:75) och Kåreland (2015)  belyste. De karaktärer barnen möter i litteratur 

har visat sig ha effekt på barnen då de relaterar till dessa (Tepper & Wright 

Cassidy, 1999). Kanske kan därför huvudroller med normbrytande karaktär, så 

som Pippi Långstrump (som Britt talade om) agera goda förebilder och hjälpa 

till att producera goda självbilder.  

 

I studien framkom fler alternativa sätt att arbeta med barnlitteratur i 

genusarbetet. Att dramatisera boken var en metod. Några av de intervjuade 

förskollärarna kunde bidra med exempel när de dramatiserat boken. Att 

barnen fick ta del av innehållet genom att förändra handlingen och 

tillsammans resonera kring konfliktlösning kan jämföras med Kåreland och 

Lindh-Munter (2005) som förespråkar detta arbetssätt. Kåreland och Lindh-

Munter (a.a.) föreslår dock könsuppdelade grupper där flickor och pojkar 

enskilt får diskutera exempelvis kvinnlig underordning. Detta var inte något 

som återfanns bland de intervjuades uttalanden. Det kan dessutom tänkas 

upplevas kränkande att barnen ska kategoriseras utifrån kön på detta vis.  

 

Andra alternativa metoder som framkom i studien var att använda sig utav 

barnens favoritkaraktärer utanför sagan. En av de intervjuade förskollärarna 

hade med sig färdigt material till intervjun. Det var normbrytande 

målarböcker som med fördel kan användas tillsammans med böcker. 

Målarböckerna innehöll superhjältar i olika vardagssammanhang och en av 

bilderna föreställde till exempel en man som bakade bullar. Det går att se 

likheter i Siibek och Vinter (2014), där författarna menar att det med fördel går 

att använda barnens favoritkaraktärer i genusarbetet för att bryta fastrotade 

normer. Genom att till exempel placera Batman eller Spindelmannen i 

vardagliga kontexter går det att synliggöra olikheter på ett tydligt sätt som 

intresserar barnen. Det kan därför tänkas vara passande att använda sig utav 

barnens favoritkaraktärer i andra sammanhang för att initiera samtal kring 

vilka mönster som går att finna i litteraturen. 

 

Simonsson (2006) talar också om hur pedagoger har möjlighet att påverka 

barnens uppfattningar kring könsmönster. Det är i första hand förskollärarna 

som styr vilken typ av litteratur barnen möter i förskolan och genom att göra 

medvetna val kan barnens uppfattningar antingen bekräftas eller begränsas. 

Då flera av studiens deltagare ansåg sig vara genusmedvetna i sitt val av 

litteratur skulle flera paralleller kunna dras till Simonsson (a.a.) uttalande. Vid 

medvetna val från förskollärarnas sida följer goda chanser att barnen börjar 

reflektera runt de olika frågor som kan komma upp i samband med läsningen. 

På detta sätt skulle barnen kunna göras delaktiga i genusarbetet, vilket 

förespråkas av Trepanier-Street och Romatowski (1999). Samtliga av studiens 

deltagare såg på barnlitteratur som ett underlag för diskussion och många av 

deltagarna visade en genusmedvetenhet i sitt val av barnlitteratur. Trots detta 
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var det endast två av deltagarna som kunde nämna närmare exempel på hur 

de arbetat med barnlitteraturen i genusarbetet. Det går (även här) att se spår av 

det resultat som både Eidevald (2009) och Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) kommit fram till i sina studier, förskollärare vet vad de ska 

säga om ämnet, men har svårt att realisera det i praktiken.  

Bortprioriterad läsning 

Att deltagarna i studien såg på barnlitteratur som ett effektivt redskap i 

genusarbetet visade sig på flera sätt. Några av förskollärarna pratade om att 

miljön spelar stor roll för vilket resultat de vill uppnå. En mysig och 

spännande sagohörna verkade fånga såväl barn som vuxna. Förskollärarna 

uppfattade också att läsandet i förskolan fick större utrymme när den 

prioriterades på liknande vis. Merparten av studiens deltagare ansåg dock att 

det medvetna läsandet på förskolan inte var tillräckligt prioriterat. Det syfte 

läsandet fyllde enligt dem var under vilan, som till största del handlar om att 

barnen ska sitta stilla, vara tysta och lyssna. Tidsbrist och personalbrist var 

vanligt förekommande förklaringar på detta problem. Något som även går att 

återse i Kåreland (2015). Den intervjuade genuspedagogen i studien lyfte att 

läsningen måste bli något utöver en faktor för läsvila och det krävs medvetna 

pedagoger. För att nå dit och för att få genusglasögonen måste genusarbetet 

lyftas och prioriteras generellt menar hon.  

 

Barnen visar stort intresse för läsningen, menade samtliga deltagare och trots 

detta blir läsningen bortprioriterad på grund av tidsbrist. En av förskollärarna 

beskrev även hur faktorer som inlevelse, röstläge och tonfall var centrala för att 

fånga barnen i läsningen. Detta kräver i sig förberedelser, och att pedagogen 

hinner läsa boken i förväg. Något som kräver tid, som enligt förskollärarna 

inte finns. Däremot så visar genuspedagogen i studien att det inte alls krävs 

särskilt mycket förberedelser från pedagogens sida. Ibland räcker det att byta 

ut ett namn för att bokens innehåll ska få en helt ny innebörd.  

 

Det kan ses som något avvikande att förskollärarna i studien såg på boken som 

en viktig del i genusarbetet, samtidigt som läsningen i många fall 

bortprioriteras på grund av tidsbrist. Andra aspekter på varför läsningen inte 

prioriteras kan vara personalbrist, som Kåreland (2015) nämnde. En av de 

intervjuade förskollärarna nämnde vikten av att ha en utbildad pedagog som 

läser för barnen. Det är viktigt att förstå vilka saker som ska lyftas i boken för 

att det ska bli en lärande situation menade hon. Detta går i linje med SOU 

(2010:83) som menar att vardagskunskapen pedagoger besitter kan ses som 

otillräcklig. Kunskapen om hur könsstrukturer skapas och besvaras måste 

fördjupas om det ska vara möjligt att upptäcka och identifiera könsmönster i 

förskolan, eller i böcker i detta fall. Även här skulle genuspedagogen kunna ta 

del av arbetet, genom att stötta förskollärarna att hålla genusfrågorna vid liv.  

 

Påverkas barn av litteraturen?  

Huruvida de intervjuade pedagogerna uppfattade att litteraturen påverkade 

barnen skilde sig en hel del. Några av de intervjuade förskollärarna kunde ge 
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exempel när de sett att litteraturen influerat barnen i lek eller annan aktivitet. 

Några andra deltagare trodde att saker som tv, film och ipad påverkar barnen 

mer än litteratur. En förskollärare berättade hur barnen ofta "leker" böckerna 

genom att agera sina favoritkaraktärer. Siibek och Vinter (2014) menar att det 

är förhållandevis vanligt att barnen realiserar karaktärer genom lek och 

rollspel, men det kan också bidra till större könsuppdelning. Om detta sätts i 

relation till det Kåreland och Lindh-Munter (2005) förespråkar, kan det dock få 

en annan innebörd. Genom att antingen erbjuda barnen jämställda böcker eller 

som pedagog kunna justera stereotypa karaktärer genom exempelvis 

röstförvrängning, skulle det kunna resultera i att barnen tar med sig det in i 

leken. På så vis kan barnen göras medarbetare i genusarbetet, som Trepanier-

Street och Romatowski (1999) förespråkar och kanske skulle också 

jämställdhetsarbetet visa sig tydligare i verksamheten. 

 

Slutsatser 

Redan när det lilla barnet är två år börjar medvetenheten kring kön att smyga 

sig på var något som Kåreland och Lindh-Munter (2005) nämnde. Det skulle 

kunna ses som att förskolan har en viktig del i detta eftersom det är genom 

samspel och sociala handlingar barn utvecklar sin könsidentitet. Huruvida 

förskollärarna i denna studie upplevde att genusarbetet prioriterades 

varierade rejält mellan kommunerna. Intervjuerna har skett inom tre olika 

kommuner och det var endast inom en kommun som deltagarna ansåg att 

genusarbetet prioriteras. Genuspedagogen var en av dem som inte ansåg att 

kommunen prioriterade arbetet, då hennes kompetens inte nyttjades. Liknande 

problem fastställs av SOU (2010:83), att genuspedagoger bortprioriteras på 

grund av kommunens besparingar. 

 

Om de intervjuade förskollärarna ansåg sig ha ett genuspedagogiskt tänk i sina 

val av barnlitteraturen varierade rejält. En av förskollärarna ansåg sig inte alls 

vara särskilt medveten i valet av litteratur. Det visade även på andra plan att 

genusarbetet inte var fullt ut prioriterad i vissa av förskollärarnas uttalanden. 

Det skulle kunna tolkas som att förskollärarna känner en osäkerhet kring sin 

egen kunskap inom ämnet och det går även att dra paralleller till både 

Eidevald (2009) och Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) som i 

sina studier kommit fram till att pedagogerna behöver mer stöttning i 

genusarbetet. Här skulle eventuellt genuspedagogerna kunna fungera som 

stöd för förskollärarna, så länge de inte blir bortprioriterade av kommunerna 

på grund av besparingar.   

 

Förskolan har en central roll i hur barn uppfattar sig själva och de strukturer 

som finns i samhället. Den manliga överordningen som återfanns bland en del 

av barnböckerna skulle kunna leda till oanade konsekvenser om inte 

förskollärarna får stöttning att arbeta proaktivt med detta. Hirdman (2001) 

menar att denna överordning visar sig i hierarkin genom att det manliga 

värderas högre än det kvinnliga. I vardagskontext kan det handla om att män 

får högre lön än kvinnor, samt att männen också besitter mer formell makt. I 

dessa fall ses mannen som normen och kvinnan som ett undantag. Å andra 



  

 

31 
 

sidan utgör kvinnan normen i förskolan och besitter därför även dem en väldig 

makt. Genom att agera goda förebilder för barnen skulle medvetna 

förskollärare kunna vägleda barnen till att bli goda samhällsmedborgare i ett 

framtida jämställt samhälle. Utan att behöva män i förskolan för att visa på 

jämlikhet.  

 

Det är när dessa könsmönster skapas och bevaras som skillnader mellan 

kvinnor och män uppstår (Hirdman, 2001). Det kan av den anledningen antas 

att genusarbetet i förskolan borde prioriteras ytterligare för att förskollärarna 

ska veta hur de ska bryta normer och föregå med gott exempel för barnen.  
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 Vidare forskning 
Då studien utgått från förskollärares uppfattningar om genusarbetet i 

förskolan med fokus på barnlitteratur som verktyg skulle det vara intressant 

med en mer objektiv bild av arbetssättet. Eftersom intervjuer inte säger allt 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skulle det vara intressant att 

komplettera intervjuerna med observationer av förskollärarna. Hur en person 

säger att hen skulle agera kan inte garantera hur hen skulle ha gjort i 

praktiken. Oreflekterade handlingar skulle eventuellt kunnat visa ännu större 

skillnader i forskningsresultatet. 

 

Intressant skulle det även vara att undersöka hur barnen upplever 

barnlitteraturen och de stereotypa mönster som visar sig. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om kvinnor och män har samma uppfattningar 

gällande genusarbetet i förskolan. Eftersom denna studie endast innehöll 

kvinnliga deltagare skulle det kanske vara intressant med en studie endast 

med män. Det skulle vara spännande att se om det finns skillnader mellan 

kvinnor och mäns upplevelser kring att bryta stereotypa könsmönster i 

förskolan. 
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BILAGA 1: Missiv till förskolechef 

Hej [namn på förskolechef]  

 

Mitt namn är Rebecka Hansson och jag studerar till förskollärare på 

Mittuniversitet i Sundsvall och ska nu skriva mitt examensarbete i 

pedagogik. Ämnet jag kommer att behandla är "barnboken som verktyg 

för genusarbetet i förskolan" där syftet är att ta reda på om och hur 

förskollärare använder barnboken som ett verktyg för att motverka 

traditionella könsmönster i förskolan. För att undersöka detta vill jag 

intervjua några verksamma förskollärare kring deras tankar om detta.  
Jag har en vision om att börja intervjua v. 44-45 för att hinna med 

transkribering och analys inom en rimlig tidsplan. Det skulle vara mycket 

uppskattat att få genomföra några av dessa intervjuer på er förskola. Vid 

intervjuerna kommer jag att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

De utgår från att deltagandet är frivilligt och den som intervjuas kan när som 

helst välja att avbryta intervjun och sitt deltagande. Deras deltagande kommer 

även att behandlas konfidentiellt, inga namn på varken förskollärare eller 

förskolor kommer komma fram och resultatet kommer endast att användas i 

mitt examensarbete. 

 

Jag ringer dig inom de närmsta dagarna för att stämma av kring hur vida det 

finns möjligheter att genomföra intervjuerna.  

Tack på förhand!  

 

MVH Rebecka Hansson - 07x-xxx-xxxx 

 

 



  

 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor 

 

 

Hur länge har du jobbat som förskollärare/Genuspedagog?  

 

Hur arbetar ni med genusfrågor på förskolan?  

a) syns det någon effekt av arbetet?  

 

Uppmuntrar ledningen genusarbete? 

 

Vad tänker du om arbetet för att motverka traditionella 

könsmönster/könsroller i förskolan? 

 

Vad anser du kännetecknar bra barnlitteratur ur ett genusperspektiv? 

a) kan du ge något exempel på bok du tycker är jämställd? 

b) varför är just den boken bra? 

 

Hur väljs litteraturen ut till förskolan? 

a) Har du ett genuspedagogiskt tänk i ditt val av barnlitteratur? 

 

Hur kan barnboken användas som ett verktyg för genusarbetet? 

a) kan du ge något exempel på när du använt barnboken i genusarbetet?  

b) hur reagerade barnen?  

c) följdes arbetet upp på något vis?  

 

 Vad visar barnen för intresse för läsningen?  

a) upplever du att barnen blir influerade av läsningen? som ger uttryck i lek 

eller annan aktivitet?  

 

 Tror du barnen blir påverkade av litteraturens innehåll? 

 a) på vilket sätt? 
 

 


