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Abstrakt 
Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare funderar kring och arbetar med 
genus samt se hur detta återspeglas i den litteratur de erbjuder eleverna. Vi intervjuade sju 
förskollärare och som komplement gjordes en inventering av avdelningarnas barnböcker. Vi 
kom fram till att det, i likhet med vad tidigare forskning säger, varierar stort mellan lärarnas 
engagemang i frågan och att det inte finns någon tydlig koppling mellan deras tankar kring 
genus och deras val av böcker. Bara i ett fall syntes en tydlig koppling mellan en medveten 
genuspedaogik och bokbeståndet.  
 
Nyckelord: genus, kön, jämställdhet, litteratur.



Girls Will Be Boys Will Be Girls Will Be… 
 
For every girl who is tired of acting weak when she is strong,  
there is a boy who is tired of appearing strong when he feels vulnerable. 
For every girl who is tired of people not trusting her intelligence,  
there is a boy who is burdened with the constant expectation of knowing everything. 
For every girl who is tired of being called over-sensitive,  
there is a boy who is denied the right to be gentle and weep. 
For every girl who is called unfeminine when she competes,  
there is a boy for whom competition is the only way to prove his masculinity. 
For every girl who throws out her E-Z-Bake Oven,  
there is a boy who wishes to find one. 
For every girl who takes a step toward her liberation,  
there is a boy who finds the way to freedom has been made a little easier. 
Henkel. K, Bunnel. J & Reinheimer. I, 2004 



Förord 
Det har varit intressant och givande att jobba med denna studie. Vi har många att tacka för 
denna fantastiska resa: först och främst varandra för ett mycket gott samarbete, sedan vill vi 
även tacka de lärare som ställt upp och låtit oss intervjua dem samt Annika Eriksson för att 
hon trott på oss och stöttat oss hela vägen. 
 
Luleå 2008 

Veronica Holmqvist och Hanna Ingman  
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Inledning 
Under lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi blivit medvetna om 
hur viktigt genusarbetet är för jämställdheten i skolan och världen i övrigt. Samtidigt har vi 
under de teoretiska lektionerna insett hur central litteraturen är i skolan och hur mycket den 
påverkar elevernas utveckling. Kåreland (2005) beskriver hur viktig skolan är i elevernas 
möte med litteratur. 

 
”Att skolan har en vitig roll i fråga om att förmedla litteratur till barn och unga och 
att utveckla deras läsintresse är en självklarhet. Om barns litteraturintresse ska kunna 
väckas och om litteraturen ska kunna påverka deras uppfattning om genus, är det 
naturligtvis också av betydelse vilka böcker som erbjuds barnen och hur böckernas 
innehåll ser ut.” (Kåreland, 2005, s.16) 
 

Då dessa två områden framstår som så viktiga blev vi intresserade av att se om och i så fall 
hur de kombineras i skolorna.  
 
När Astrid Lindgren skrev Pippi Långstrump skakade hon om allas genusvärderingar. ”Pippi 
går inte att placera in i någon given genusordning. Hon stämmer på intet sätt med de 
egenskaper och beteenden som en nioårig liten flicka förväntas besitta och visa upp.” 
(Kåreland, 2005 s.137) Än idag påverkas miljontals barn av denna speciella flicka och vi ser 
henne som en milstolpe i både genusvetenskapen och barnlitteraturen och har därför låtit 
henne vara en del av vår studie och vår inspiration. 
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Bakgrund 

Värdegrund 
Det svenska begreppet värdegrund nämns första gången i Läroplanskommitténs utredning 
Skola för bildning (Thornberg, 2006). Sedan folkskolereformen 1842 har det sagts att skolan 
skall verka för att fostra eleverna i vad som brukar kallas samhällets normer och värderingar 
(Lindgren, 2003). Hur det har formulerats har däremot ändrats genom tiderna. I vårt första 
statliga styrdokument från 1842 står den moraliska fostran i centrum, där kyrkan står bakom 
folkskolestadgan och eleverna ska uppfostras till kristna och gagnelige[1] 
samhällsmedlemmar. Vid anställning av lärare ska gudsfruktan vara den främsta 
kvalifikationen. När det år 1919 är dags att skriva nästa undervisningsplan står kyrkan inte 
längre ensam bakom vad skolan bör förmedla. Utöver den kristna tron läggs även vikt vid att 
”utveckla god fosterlandskänsla och till att värna arbetets dygd och ära” (Linde, 2001 s.36).  
 
Efter världskrigen får demokratin en framträdande roll, 1946 års skolkommission skriver att 
”Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste i sin tur 
bygga på fria personligheter. Skolans uppgift blir att fostra demokratiska människor” (SOU 
1948:27 s. 3 i Linde, 2001 s.38). I läroplanen för grundskolan från 1962 börjar begrepp som 
likaberättigande, tolerans och respekt för människans egenvärde träda fram. 1969 byts 
begreppet fostra ut och det talas om att skolan ska främja elevernas personliga, individuella 
och sociala utveckling. I 1980 års läroplan tar man tillbaka begreppet fostra. Många av de 
värden som tas upp i läroplanerna från 1962 och 1969 återkommer men det förtydligas att 
eleverna ska fostras till insikt om att ingen ska utsättas för förtryck (Linde, 2001). 
 
Skolans två senaste läroplaner, Lpo 94 samt Lpfö 98 inleds bägge med ett kapitel om skolans 
värdegrund och uppdrag. I dessa kapitel slås det fast att skolan vilar på demokratins grund och 
att verksamheten enligt Skollagen (1985:1100) ska utformas med “grundläggande 
demokratiska värderingar”. Värden som lyfts fram är till exempel ”människolivets 
okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 
svaga och utsatta” (Utbildningsdepartementet, 1994 s.5 & Utbildningsdepartementet 1998 s.7) 

Jämställdhet 

Jämställdhet är en viktig del av lärarens dagliga arbete. I skollagen har jämställdhet högsta 
prioritet och omnämns redan i första kapitlet. ”Särskilt ska den som verkar inom skolan /…/ 
främja jämställdhet mellan könen /…/.” (Skollagen 1 kap. § 2). Jämställdhet tas även upp på 
flera ställen i läroplanerna för både förskolan och grundskolan. 

 
 ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s.4)  
 
”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet.”(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 4) 
 

                                                 
1  Ett fornsvenskt uttryck, ”som ger gott och nyttigt resultat särsk. sådant som är till fördel för 
ngn annan än en själv” (Engström 2005) 
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I ett demokratiskt samhälle är jämställdhet en självklarhet. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män handlar om att de ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och kan 
beskrivas ur två aspekter kvalitativ och kvantitativ. I den kvalitativa aspekten ligger vikten vid 
att inte tillskriva människor egenskaper utifrån deras kön medan det i den kvantitativa 
aspekten fokuseras mer på till exempel arbetsvillkor och framförallt lika lön för samma arbete 
oavsett kön (Forsberg, 2002). I skolan kan jämställdhet handla om att hjälpa flickor att växa 
upp till självständiga kvinnor och att hjälpa pojkar ta större ansvar och visa empati 
(Myndighetsutveckling för skolutveckling, 2004). Jämställdhet är en pedagogisk fråga och 
alla pedagoger inom skolan har skyldighet att på ett professionellt sätt hantera detta område. 
Pedagogerna har även en skyldighet att hålla sig uppdaterade inom den senaste forskningen 
för att följa samhällets utveckling (Broman, 2001).  
 
Jämställdhetsarbete nämns första gången i Lgr69 där det centrala är att flickor och pojkar ska 
behandlas lika samt att skolan ska motarbeta könsrollsattityder (Skolöverstyrelsen, 1969). 
Lgr80 uppmanar flickorna att välja mindre traditionella utbildningsvägar (Skolöverstyrelsen, 
1980). I vår nuvarande läroplan, Lpo94, är jämställdhet inskriven under värdegrunden 
(Utbildningsdepartementet, 1994). I Lpo94 kan man se kopplingar till Lgr69 där skolan ska 
främja flickor och pojkars lika rätt och möjligheter samt motverka traditionella könsmönster. 
Riktlinjer att sträva mot är att undervisningen skall ske under demokratiska former där 
samtliga elever oavsett kön ska ha samma inflytande i undervisningen 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Genom samtliga läroplaner från år 1969 finns alltså 
jämställdhet med men är formulerade på olika vis. 
 

Genus – arv eller miljö? 
 
Med genus menar vi de egenskaper som tillskrivs en människa utifrån beroende på dess 
biologiska kön, med andra ord det som anses vara feminint respektive maskulint. Genus kan 
sägas vara vårt sociala kön (Henkel, 2007).  
 
Enligt Rithander (1991) skapas vårt genus i samspel med andra individer samt miljön 
omkring oss. Barn iakttar de vuxna omkring sig och lär sig hur respektive kön beter sig, vårt 
biologiska kön blir socialt genus Vidare beskriver Rithander hur det redan från födseln startar 
med uppdelning utifrån kön efter omgivningens förväntan. En nyfödd flicka beskrivs ofta som 
mjukare och skörare medan en pojke beskrivs som kraftfull och mer vaken. Vid senare ålder 
uppmuntras flickorna till empati och omsorg medan pojkarna ska visa styrka och mod och det 
är inte acceptabelt att gråta eller visa känslor (Rithander, 1991).   
 
Människans hjärna är unik bland däggdjuren. Det som gör den unik är förmågan att tänka, 
reflektera och kommunicerar via språk. Århem (1991) beskriver hur manligt och kvinnligt 
tänkande styrs av hormonutsöndring från äggstockarna och testiklarna. Undersökningar har 
gjorts för att se om det finns nedärvda beteendeskillnader det vill säga biologiska skillnader 
hos nyfödda barn. Studien gick ut på att se hur ett nyfött barn agerar de första dygnen, i 
studien påvisades skillnader vad gäller vakenhet, rörlighet och grimasering (a.a.). 
 
Huruvida genusskillnaderna mellan män och kvinnor beror på biologiskt arv eller social miljö 
kan och har alltså diskuterats. Henkel (2007) menar dock att det i det pedagogsiska arbetet 
med jämställdhet inte är så viktigt vad det beror på utan det i stället går att förändra och vidga 
könsrollerna.  
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Barns medvetande om kön 

Barn är könsmässigt medvetna redan vid två års ålder, de är medvetna om kön som kategori. 
Utifrån ett par undersökningar gjorda av Birgitta Fagrell och Petra Gäreskog beskriver 
Kåreland (2005) hur barn ser på manlighet respektive kvinnlighet. Män beskrivs av barnen 
utifrån kroppsliga attribut såsom skäggväxt, muskler och hår, de lönearbetar och tar hand om 
sig själva. Bråkighet var något barnen och framförallt flickorna, relaterade till pojkar. Kvinnor 
beskrivs utifrån yttre attribut som smink, kläder och smycken de både lönearbetar och tar 
hand om arbetet i hemmet. Kvinnor kopplas av barnen samman med omsorg och blir oftare 
ledsna. Snällhet kopplade barnen samman med flickor. Både pojkarna och flickorna i 
undersökningarna såg de manliga kompetenserna som mer värda än de kvinnliga, pojkarna 
tyckte dessutom att de hade en större kapacitet än flickorna.  
 
Intressant att lägga märke till är att förskolebarnen, i motsats till hur det ser ut i samhället där 
mannen är norm, beskrev männen och inte kvinnorna med negationer. Detta tror Kåreland 
(2005) beror på att förskolan är en miljö där barnen till största del består av kvinnor så 
mannen blir det avvikande. 
 
I skolan rör sig pojkar och flickor spontant i enkönade miljöer som utvecklar pojk- och 
flickkulturer. Redan i femårsåldern är de medvetna om vilken genusordning som råder, de vet 
vad som gäller för flickor respektive pojkar och upprätthåller samt befäster de gränserna Att 
träda över förväntningarna för respektive kön är mer accepterat för en flicka än en pojke. 
Numer är det vanligt att man försöker påverka flickorna att vara mer som pojkar medan 
pojkar inte ska visa sin feminina sida.  (Kåreland, 2005)  
 
Enligt Odlefors och Hjort i Kåreland (2005) är det mest betydelsefullt för barnen att få leka 
med andra barn av samma kön och i ungefär samma ålder. Deras forskning visar också att 
pojkar oftast leker traditionella pojklekar och flickor traditionella flicklekar, både pojkar och 
flickor tar dessutom avstånd från de andras lekar. I sin forskning kunde Hjort dessutom se att 
barnen behöll sina roller om de någon gång lekte tillsammans.  
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Den ojämställda skolan 

Uppmärksamhet 

Många forskare beskriver hur det i skolan är stor skillnad på hur mycket uppmärksamhet 
pojkar och flickor tar och får i skolan. När, hur, varför och hur ofta elever i skolan tilltalas och 
får tillfälle att tala varierar stort. Av den totala undervisningstiden går två tredjedelar till 
pojkarna (Forsberg 2002, Gulbrandsen, 1994 & Steenberg, 1997). Detta beror inte enbart på 
att pojkarna är bättre på att ta för sig än flickorna. En studie av Einarsson och Hultman (1984) 
visar att flickor räcker upp handen och får ordet mer än dubbelt så ofta som pojkarna men att 
pedagogerna ger direkta frågor till pojkarna tre gånger så ofta som till flickorna som ett medel 
att hålla koll på de stökiga eleverna. En annan orsak till att pojkarna får mer uppmärksamhet 
menar Broman (2002) är att de ses som mindre socialt mogna än flickorna och därför i större 
behov av uppmärksamheten. Att pedagogerna ger mer tid åt pojkarna och tillåter dem att ta 
mer plats i skolan lär flickorna att de kommer i andra hand. Detta bekräftas sedan av lärarna 
som många gånger kan avbryta ett samtal med en flicka för att gå och hjälpa en pojke 
(Rithander, 1995 i Svaleryd, 2003 & Gulbrandsen, 1993). 

Tolerans 

Att flickor anses mer socialt mogna leder även till att pedagogerna har en lägre tolerans för 
regelbrott av flickor än av pojkar. Flickor förväntas vara lugnare och ordentligare än pojkar 
och de får hårdare tillsägelser om de till exempel avbryter någon, vickar på stolen, springer i 
klassrummet och så vidare (Broman, 2002 & Gulbrandsen, 1993).  

Passiva flickor och aktiva pojkar 

Mycket forskning visar också att flickor på grund av att de anses lugnare och ordentligare ofta 
används som stötdämpare bredvid en eller flera stökiga pojkar (Broman 1998, Forsberg 2002, 
Gulbrandsen, 1993, Steenberg, 1997 & Svaleryd, 2003). Flickors passivitet ”uppmuntras” 
även av att de i skolan får beröm för hur de ser ut och hur prydliga deras arbeten är medan 
pojkar får beröm för deras prestationer och arbetenas innehållsmässiga del (Broman, 1998 & 
Svaleryd, 2002). 

Vinnare och förlorare 

Olofsson (2007) diskuterar vilka som vinner och vilka som förlorar på att bristen på 
jämställdhet. Hon kommer fram till att flickorna är vinnare när det gäller betygen, på grund av 
att de får mindre tid av lärarna i skolan förväntar de sig inte att få något gratis vilket leder till 
större flit och högre arbetsmoral samt gör att flickorna blir mer ansvarsfulla och ambitiösa.  
Baksidan blir att flickor får en högre stressnivå vilket kan leda till sjukdomar som utbrändhet. 
Pojkarna är vinnare i de vuxenstyrda aktiviteterna där de få mest uppmärksamhet medan 
flickorna vinner i den fria leken, lärarna håller oftast till där flickorna är medan pojkarna 
busar i kuddrummet (Olofsson, 2007). Trots att pojkarna får mer tid under vuxenstyrda 
aktiviteter menar Henkel (2007) att pojkarna är förlorare när det gäller språket. I de situationer 
där lärarna pratar med pojkarna används färre ord och en stor andel av dem är negativa vilket 
leder till att de får ett mindre ordförråd än flickorna. Pojkar uppmuntras heller inte att prata 
om känslor på samma sätt som flickorna vilket kan göra att de får svårt att uttrycka vad de 
känner i ord och därför tar till fysiska medel istället (Henkel, 2007) 
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Litteratur  

Barnbokens historia 

Barnboken hade från början ett fostrande syfte. Den första barnboken, Jungfruspegeln, som 
kom ut år 1591, skrevs i syfte att flickor av ädel börd skulle granska sig själva för att på så vis 
bli bättre människor. Under Upplysningen på 1700-talet började man i England diskutera 
barnuppfostran, speciellt pojkarnas. Flickornas uppfostran uppmärksammades inte eftersom 
de ändå skulle bli bortgifta. Den franske upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau menade 
att det enda vägen till god fostran var att läsa Robinson Crusoe. Boken skulle fostra pojkarna, 
med frånvarande fäder, till gentlemän. Under 1900-talet var sagan den stora litterära genren, 
de var verklighetsskildrade och fostrade barnen till lydnad. Astrid Lindgren bröt traditionen 
då hon började skriva barnböcker där barnet sattes i centrum. Syftet var att beskriva det lilla 
barnets begreppsvärld ur dess synvinkel. Den mest kända sagofiguren är Pippi Långstrump. 
När Pippi kom inridandes på sin häst Lilla Gubben med apan Herr Nilsson sittandes på sin 
axel kom det stora genombrottet för den tidens nya barnlitteratur (Larsson Palo, 2006-09-27). 

Barnböcker och könsroller 

Barnböcker var från början ofta uppdelade efter vilket kön de förväntades läsas av och 
personerna i böckerna har haft väldigt könsstereotypa roller. Furuland och Ørvig (1986) tar 
upp flera exempel på detta. Nu ska vi läsa är en lärobok som användes flitigt under 70-talet 
och senare 60-talet. I den boken har männen yrken som sotare, bonde och polis medan 
kvinnorna kort och gott är mamma, de tröstar, syr och lagar mat. Möjligen finns det en och 
annan fröken men då omnämns mannen som lärare. Furuland och Ørvig tar även upp 
exemplet Lasseman en bok som handlar om två pojkar och en flicka. Pojkarna beskrivs i 
aktiva termer medan flickan har en trasig docksäng som den ena pojken sedan lagar och 
flickan tittar beundrande på (Furuland och Ørvig, 1986) Svensk Läraretidnings förlag - 
Barnboksbiblioteket Saga gav ut böcker riktade till pojkar och flickor. Pekböckerna riktade 
till flickor hade skära bokryggar och innehöll bilder på kläder, tallrikar och pottor medan 
pojkböckerna hade blå ryggar och fylldes med bilder på bilar, båtar och flygplan. (Kåreland, 
2005) Bokförlaget Wahlström började ge ut böcker år 1914 till en början var alla böcker 
blågröna men 1923 började man ge flickböckerna röda ryggar och året efter fick pojkböckerna 
gröna. De gröna böckerna benämndes ”ungdomsböcker” med undertiteln ”böcker för pojkar” 
medan de röda kort och gott kallades ”Flickböcker” (Ahlborn, 1999).  Nettervik (1994) och 
Andræ (2001) diskuterar detta och säger att det tydligt går att se att mannen räknades som 
norm i samhället då de gröna böckerna ansågs vara litteratur som riktade sig till och även 
lästes av alla barn och ungdomar medan de röda böckerna enbart riktade sig till flickor. De tar 
även upp faktumet att det anses bra om en flicka intresserar sig för och läser pojkböcker 
medan motsvarande inte gäller för en pojke. Så varför fanns så dessa flickböcker när 
pojkböckerna eller ”ungdomsböckerna” redan lästes av alla barn och ungdomar? Vi besvarar 
den frågan med ett citat som även belyser det tidiga 1900-talets kvinnosyn. ”Det var ju viktigt 
att de blivande vårdarinnorna av hem och barn hade goda förebilder i böcker att identifiera sig 
med.” (Nettervik, 1994 s. 94) 
 
Efter att bokförlaget Saga’s böcker angripits i början av 1960-talet ersattes de med böcker 
som lanserades som läsning för båda könen. Strax efter detta publicerades även den första 
forskningen kring könsroller i litteraturen (Kåreland, 2005). 
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Idag kan vi genom ett besök bokhandlarna och biblioteken konstatera att denna strikta 
uppdelning börjar luckras upp även om Wahlstöms bokryggar fortfarande är röda och gröna. 
Som exempel på böcker som verkligen bryter mot denna uppdelning kan vi nämna Kenta och 
barbisarna av Pija Lindenbaum boken handlar om Kenta som hellre leker med flickorna i 
dockrummet samt Sagan om prinsessan Bulleribång av Lena Frlöander-Ulfs där det är 
prinsessan som slåss mot draken och klättrar upp i tornet för att rädda prinsen. 

Litteraturens påverkan på barn 

Vid läsning av skönlitteratur får människor insikt om andra människors livssituationer och 
lättare att sätta ord på sina egna tankar och känslor (Svedner, 1999). I kursplanen för ämnet 
svenska framgår det hur viktigt språket och litteraturen är i värdegrundsarbetet. Litteraturen 
hjälper eleverna att reflektera över, och bli medvetna om, sina tankar och känslor. Till 
exempel ger sagan goda möjligheter att stärka barns empatiska förmåga, samt möjlighet för 
dem att sätta sig in olika karaktärer, utveckla sina egna känslor, få perspektiv på olikheter med 
mera (Öhman, 1996).  
 
Språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel och ett redskap inte bara för intellektuella 
prestationer utan också när det gäller känslomässiga kontakter och för språkutvecklingen är 
det viktigt att läsning introduceras för barnen redan i tidig ålder (Kåreland, 1980). Mellan 
åldrarna fyra till tio år sker en snabb utvecklingsprocess hos barn kognitivt, emotionellt och 
socialt. Barnet ökar sin kunskap om den egna personligheten och omvärlden. Barnet får ett 
öppet och nyfiket förhållningssätt till sin omgivning och det är därför är det viktigt att i den 
här åldern stimulera barnet med god litteratur för att uppmuntra det till att vidga sitt tanke- 
och känsloregister. Genom att möta omvärlden via språket utvecklas också barnets fantasi. 
Även barnets emotionella utveckling påverkas av litteratur då den utvecklar barnets 
känsloregister (Mohl & Schack, 1981). 
 
När barn läser måste de i första hand uppfatta vad som meddelas, när det gjort det kan barnet 
få en känslomässig upplevelse av budskapet. Som lärare är det viktigt att se på upplevelsen av 
läsningen eftersom det är just den som resulterar i hur barnet tar till sig bokens budskap.  Barn 
kan också förstå omvärlden bättre då de läser böcker och möter kända och okända situationer. 
Men böckerna kan också ge en sned bild av verkligheten, beroende på hur miljön/handlingen 
beskrivs. Litteraturen lär barnen olika sätt att tänka, känna och uppföra sig. Hur mycket barnet 
kan ta till sig av olika böcker beror på barnets kognitiva utvecklingsnivå samt 
motivationstillstånd, därför är det viktigt att anpassa böckerna efter vilken nivå barnet 
befinner sig på och välja böcker som intresserar barnet. Är boken för svår kommer barnet ha 
tråkigt vilket leder till att det slutar engagera sig och tappar koncentrationen. (Mohl & Schack, 
1981) 
 
Barnböcker kan ha en terapeutisk effekt då de kan behandla barnets emotionella, sociala och 
upplevelsemässiga problem. Barnpsykiatrikerna Richard Gardner och Nathan Kritzberg 
menar att böcker kan användas i behandlingen av barn då litteraturen bekräftar problemet 
vilket gör det mer accepterat och det blir lättare att komma fram till en lösning. Särskilt 
folksagornas slut kan ha en stor terapeutisk effekt på bland annat autistiska barn eftersom 
konflikterna till slut löser sig i sagorna, trots att bokens innehåll framställs som någonting 
fasansfullt. Sagans slut uppmanar barnet att fortsätta kämpa vidare och slutar många gånger 
lyckligt. Ju yngre barnet är desto viktigare är ett lyckligt slut eftersom de har svårare att se 
och tänka vidare optimistiskt. (Mohl & Schack, 1981) 
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Huvudrollens betydelse för den unga läsaren 

Enligt Henkel (2007) kom det ut 229 bilderböcker för barn i Sverige år 2005 och av dem hade 
pojkar huvudrollen i 58 % och flickor i 34 %, i övriga 8 % var huvudrollsinnehavarna ett par. 
Även Wahlström (2003) skriver att sagor ofta har pojkar i huvudroller och flickor i biroller, 
dessutom är pojkarna oftast aktiva medan flickorna är passiva. Kåreland (2001) exemplifierar 
detta när hon skriver hur till exempel Malla beskrivs som en näpen grisflicka i vippande kjol 
medan Benny är en pigg grispojke som ger sig ut på äventyr.  
 
Vilket kön huvudpersonen i en bok har, har betydelse för barn eftersom de i första hand 
identifierar sig med just huvudrollen. Kåreland (2005) skriver att huvudrollens framträdande 
påverkar barns uppfattning och förståelse av världen, ”barnlitteratur uttrycker kulturella 
värderingar och tydliggör sociala mönster och förmedlar även samhällets syn på vad som är 
feminint och maskulint” (Kåreland, 2005 s.126). Att barnen tar till sig könsrollerna från 
sagorna märks bland annat tydligt i leken (Wahlström, 2003)  

Pippi Långstrump  

Sagan om världens starkaste flicka berättades första gången år 1941 när Astrid lindgrens 
dotter bad henne berätta en saga om en flicka som hette Pippi Långstrump. Till en början 
fanns sagan endast i muntlig form men 1944 fick dottern det första nedskrivna manuskriptet. 
Detta manuskript skiljde sig dock mycket från det som året efter vann första pris i en 
skrivtävlig anordnad av Rabén och Sjögrens bokförlag. Första året hyllades boken och Pippi 
beskrevs som en revolution i barnkamrarna Men det var inte alla som uppskattade Pippis 
självständighet och styrka, många upprördes av hennes brist på respekt för de värden som var 
rådande under mitten av 1900-talet. År 1946 beskrev psykologiprofessorn John Landquist 
boken som ”/…/ något obehagligt, som krafsar på själen” ord som även fick många andra att 
uttala och förfasa sig över Pippis roll som förebild för barn (Lundqvist, 1979).  
 
Vad är det som gör boken så speciell? Edström (1992) skriver att Pippi Långstrump 
förkroppsligar barns maktdröm när hon gör det många barn drömmer om att göra men inte 
vågar eller kan. Trots att hon är starkast i hela världen har hon fortfarande ett gott hjärta och 
visar omsorg för andra. Att det är en flicka som är starkast och gör uppror mot vuxenvärlden 
har naturligtvis betydelse för hennes popularitet. När boken gavs ut hade det under en lång tid 
varit en oskriven lag att flickor skulle uppföra sig väl och göra som de blev tillsagda medan 
det för pojkar ansågs godtagbart, ja nästan lämpligt att göra bus och spela spratt för att 
utvecklas till män. Dessa lagar hade länge varit synliga i böckernas värld men nu kom Pippi 
in och bröt mot dem genom att sätta den ene efter den andre vuxne på plats. (Edström, 1992). 
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Genusarbete genom litteratur 
 
Genusarbete handlar i grunden om att uppmärksamma individen och inte könet hos ett barn 
(Henkel, 2007). Eftersom könsidentiteten bildas vid sociala interaktioner har förskolan en 
viktig uppgift vid planeringen och utförandet av sin verksamhet. (Kåreland, 2005) ”Vuxnas 
sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 
till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt.”(Utbildningsdepartementet, 1998 s.4) 
 
Enligt tidigare forskning (Kåreland, 2005) är genus inte någon prioriterad fråga för flertalet 
pedagoger och deras val av litteratur tar heller inte hänsyn till genusfrågan. Variationen är 
emellertid stor mellan de som knappt associerar till begreppet genus och de som aktivt arbetar 
med frågan. Som exempel på en engagerad förskola nämner Kåreland ”Gäddan” där 
pedagogerna aktivt arbetar med litteraturen som en del i genusarbetet. Där väljer personalen 
alltid böcker utifrån ett genusperspektiv och följer även upp böckernas innehåll med samtal 
eller dramatiseringar. Ett inslag i deras litteraturpedagogik är att de byter ut namn eller 
aktiviteter i böckerna de låter även barnen diskutera pojkars och flickor sätt att vara. Att 
diskutera dilemman på detta sätt är även något som läroplanerna för både förskolan och 
grundskolan belyser att skolan ska göra ”Arbetslaget skall /.../ lyfta fram och problematisera 
etiska dilemman och livsfrågor”, (Utbildningsdepartementet, 1998 s.8)  
 
Det finns få böcker idag som kastar om de förväntade könsrollerna vilket försvårar arbetet 
med att visa en möjlighet av hur vi kan förändra könsrollerna i skolorna (Kåreland 2005) 
Henkel (2007) och Olofsson (2007) föreslår att läsaren byter kön på personerna i böckerna 
eller låter dem så andra egenskaper. Prinsessan i en bok får bli modig och stark medan den 
djärve manlige hjälten får en ömsint sida.  
 
Helén & Granholm (2007) samt Kåreland (2005) poängterar att genusarbetet måste börja i 
pedagoggruppen genom att dokumentera och diskutera litteraturen som erbjuds eleverna. De 
menar att det är viktigt att diskutera vilken slags roll barnen definierar sig med i böckerna och 
vad det innebär för dem samt om litteraturen skapar några särskilda förväntningar på barnen. I 
likhet med hur pedagogerna på ”Gäddan” arbetar tycker de även att böckerna sedan ska vara 
utgångspunkt för diskussioner med barnen kring kön och genus.  

Boksamtal - ett sätt att bearbeta litteraturen 

Dagens samhälle ställer krav på individer att kunna reflektera och stå för sina åsikter. 
Boksamtal ger tillfälle att träna sig i att just reflektera och argumentera för att så småningom 
kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Samtal kring litteratur handlar också om att sätt ord 
på de tankar och känslor som väcks av boken och författarens budskap ger läsaren möjlighet 
att tolka bokens syfte på olika sätt. Boksamtal handlar också om att vara en god lyssnare 
(Chambers, 1998). Vidare menar Chambers att det är viktigt att ha en ”jag-undrar” - 
inriktning och att det finns tre ingredienser som ett boksamtal bör innehålla. Till en början 
pratar gruppen om vad som är bra respektive mindre bra med boken sedan fortsätter samtalet 
kring om det finns några oklarheter eller svårigheter med texten, slutligen när eventuella 
svårigheter är avklarade försöker gruppen finna mönster och kopplingar till bokens budskap 
(Chambers, 1998). 
 



 16 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med följande studie är att ta reda på hur lärare i förskoleklass arbetar ur ett 
genusperspektiv samt hur detta arbete återspeglas i valet av litteratur. 
 
Frågeställningar:  

1. Hur medvetna är lärarna om genusfrågan?  
2. Hur ser valet av litteratur ut ur ett genusperspektiv och hur arbetar lärarna med 

litteraturen?   
3. Vilken betydelse anser lärarna att huvudrollsinnehavarna har ur ett genusperspektiv? 
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Metod 

Informanter 
Våra informanter är sju förskollärare som arbetar i olika förskoleklasser i Sverige. Skolorna 
valdes ut med tanke på geografisk närhet.  

Informationsinhämtande metoder 
Det finns två olika sätt att beskåda forskning, kvantitativt och kvalitativt. Dessa begrepp kan 
dock tolkas olika, en tolkning är att skilja mellan innehåll och mängd. I det kvantitativa 
synsättet läggs då fokus på mängden av en karaktär eller egenskap och i det kvalitativa på det 
väsentliga i karaktären eller egenskapen (Starrin, 1994). I det kvalitativa synsättet bildar sig 
forskaren en helhetsbild av det aktuella fenomenet genom att utgå från delarna. Metoden 
bygger på förståelse för andra människor och den tolkning forskaren gör utgår från 
observationer av dessa människor (Hartman, 2004). 
Våra metodval har lett till att studien är kvalitativ med kvantitativa inslag.  

Intervjuer 

En intervju är ett samtal och samspel mellan olika individer där det handlar om att samla in 
information till ett bestämt syfte. Som intervjuare är det viktigt att vara insatt i ämnet, vilket 
gör det lättare att, eventuellt beroende på strukturering, ställa följdfrågor (Kvale, 1997). Vid 
en intervju är det viktigt att undvika frågan ”varför”, eftersom det är ett uttryck som ibland 
används för att ifrågasätta ett beteende eller åsikt vilket kan göra att den intervjuade känner 
sig obekväm. Istället är det bättre att fråga ”hur tänker du då, kan du berätta vidare.”(Trost, 
2005).  
 
Intervjuer brukar delas in i låg respektive hög strukturering. Vid låg strukturering finns det 
möjlighet till variation vid de olika intervjutillfällena men vid hög strukturering ska 
intervjuaren ställa samma frågor på likartat sätt och inte ge några förklaringar. Enligt Trost 
(2005) är låg strukturering att föredra vid kvalitativa studier.  
 
För att uppnå en mer kvalitativ studie gjordes sju intervjuer med lärare från olika skolor.  
Intervjuerna var halvstrukturerade, vi utgick från i förväg skrivna frågor men tillät oss att 
ställe följdfrågor eller ändra ordningen på frågorna. Vi valde att ställa enkla och raka frågor 
för att få innehållsrika svar, vilket stämmer överens med vad Trost (2005) skriver att 
kvalitativa undersökningar helst ska innefatta. Kvale (1997) skriver:  
 

”Att använda sig av intervju som forskningsmetod är inget mysteriskt2: en intervju 
är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjun går utöver det spontana 
vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt 
ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövande kunskaper.” (Kvale, 
1997, s.13) 

 
Vi valde att inte använda bandspelare vid de fem första intervjuerna. Patel & Davidsson 
(2003) hävdar att närvaron av bandspelare kan påverka svaren från den intervjuade negativt. 
Vidare menar författarna att den intervjuade börjar prata mer öppet när bandspelaren är 
                                                 
2 ”Mysteriskt” är ordet som Kvale använder. 
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avstängd. Även Trost (2005) anser att det man som intervjuare ser, hör och läser mellan 
raderna inte kan ersättas av bandspelare. Kvale (1997) menar att den som intervjuar mycket 
väl kan lita på sitt minne och sin empati.  
 
De fem första intervjuerna gjordes på olika håll i Sverige. Eftersom vi var själva på dessa 
intervjuer och inte använde oss av bandspelare valde vi att anteckna svaren så noggrant som 
möjligt. Efter intervjuerna valde vi att läsa igenom svaren vi fått för de intervjuade för att 
kontrollera att vi uppfattat dem korrekt. Vid de två sista intervjuerna valde vi att använda 
bandspelare. Trost (2005) skriver att det är en fördel om man är två intervjuare som 
kompletterar varandra för att inhämta information så mycket som möjligt.   Vid de fem första 
tillfällena hade vi inte möjlighet att genomföra intervjuerna tillsammans då vi bor i olika 
städer. Efter att ha provat båda metoderna det vill säga med bandspelare och utan bandspelare 
har vi också i likhet med vad Patel & Davidsson (2003) uppfattningen att bandspelare många 
gånger hämmar den intervjuade då ny information tillkom efter att vi stängt av bandspelaren. 
Vår uppfattning är också att en av lärarna kände sig obekväm med bandinspelningen. 

Observationer 

Observationer kan göras på många olika sätt, men det skiljs vanligtvis på strukturerad och 
ostrukturerad observation. Gemensamt för dessa är att de kräver förberedelse för att ge 
korrekt resultat. Vid strukturerad observation är situationen och vilka beteenden som kommer 
att ingå givna, då kan observatören använda sig av observationsscheman som består av en 
lista på de beteenden som är relevanta. När observatören använder sig av dessa scheman så är 
det lätt att pricka av vad som händer allt eftersom denne observerar. I den ostrukturerade 
observationen behövs inget observationsschema eftersom så mycket information som möjligt 
då skall inhämtas, helst skall allt registreras, vilket givetvis kan vara svårt eftersom allting inte 
går att fånga upp. Informationen kan med fördel föras in i ett protokoll (Patel & Davidson, 
2003). 
 
I vår studie ska vi göra en strukturerad observation i form av inventering av böckerna (Bil.2) 
på förskollärarnas avdelningar. 
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Genomförande 

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på sju olika skolor i norra och södra Sverige.  Vid varje tillfälle 
intervjuades en förskollärare och vid alla utom en genomförde vi intervjuerna ensamma. Vid 
två av intervjuerna användes bandspelare och vid de övriga antecknades svaren, efter en av 
dessa kontaktades läraren i efterhand för att komplettera ett svar. I de fall svaren antecknades 
fick förskolläraren läsa igenom och godkänna anteckningarna. Intervjuerna tog mellan 20 – 40 
minuter.  

Bearbetning och analys av intervjuer 

När alla intervjuer var genomförda renskrev vi dem utifrån våra anteckningar samt det 
bandade materialet. För att kunna överblicka allt material använde vi oss av 
meningskoncentrering vilket enligt Kvale (1997) innebär att forskaren kortar ner och gör 
längre intervjutexter mer koncisa. Sedan gick vi igenom det nedkortade materialet och 
strukturerade upp det i kategorier, delvis utifrån våra frågeställningar, för att enklare kunna se 
kopplingar mellan de olika förskollärarnas svar. Inom dessa kategorier använde vi oss av det 
Svenning (1999) kallar samstämmighetsmetoden, vilket innebär att gemensamma åsikter för 
flera eller alla förskollärare togs fram men även de åsikter som stack ut Enligt Svenning 
(1999) går all analys ut på att sortera materialet och hitta mönster.  

Bokinventering 

I samband med att intervjuerna genomfördes gjordes även en inventering av de böcker som 
fanns tillgängliga för barnen. Av alla böcker valdes endast de med EN tydlig huvudperson ut 
och sedan räknade vi hur många av dessa som hade manligt respektive kvinnligt kön. När vi 
sedan träffades för att sammanställa resultatet fördes dessa data in i ett diagram. · 
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Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas i kategorier. Vi kommer även att presentera 
citat som särskilt belyser de olika ståndpunkterna. 

Genus 
Samtliga lärare vi intervjuat tycker att det är viktigt att arbeta med genus i skolan och att alla 
elever ska behandlas lika oavsett kön. Lärarna menar att det är ett aktuellt ämne och att det är 
viktigt att alla elever får höras, synas och utvecklas utifrån individuella förutsättningar istället 
för omgivningens förväntningar beroende på deras kön. Det är dock bara lärare A som nämner 
att de är tvungna att arbeta med detta enligt läroplanerna. Alla utom lärare C säger även att 
detta är något de arbetar aktivt med på olika sätt. Lärare C menar att det är så många olika 
saker som anses viktiga och att man inte kan arbeta med allt, men de försöker i alla fall 
behandla eleverna lika. Lärare A, B och F har fått gå kompetensutbildningar om genus i 
skolan. Lärare B säger att genusfrågan är viktigt men att det kan vara svårt att alltid vara 
medveten om det i vardagen.  
 
”Det är en av de viktigaste frågorna i dag i skolan. Det är väldigt aktuellt och står klart och 
tydligt i Lpo 94.” Lärare A 
 
Men det finns också en oro att genusarbetet kan gå för långt och att det kanske tvättar bort 
könsrollerna helt vilket gör att det blir en balansgång. Några lärare uttrycker särskilt att de 
inte vill förbjuda eller tvinga på eleverna något men att allt material ska finnas tillgängligt för 
alla och ingen ska tvingas att använda något de inte vill.  
 
”Vi kan inte ta bort allt flick- och pojk- så att vi alla blir ett ’det’” Lärare E 
 
Hur de intervjuade lärarna jobbar med genusfrågan varierar stort. Några lärare ger konkreta 
exempel på hur de arbetar medan andra säger att det är något som finns i vardagen, utan att 
kunna ge exempel på vad de menar. Lärare F, där flickorna är i klar minoritet i gruppen, 
arbetar med att särskilt lyfta fram dessa, på hennes skola ska det även starta ett genusprojekt 
till hösten och alla böcker i hennes klassrum ska väljas ur ett genusperspektiv. På skola A 
använder de sig av veckovisa kompissamtal där de ibland diskuterar jämställdhetsfrågor. 
Skola E har ett jämställdhetsråd bestående av två lärare ur personalgruppen samt två elever 
från varje klass. De träffas en gång i månaden och diskuterar jämställdhetsfrågor ur olika 
synvinklar, elevrepresentanterna får även med sig uppgifter att göra i klassen. 
 
Kommentar: Medvetenheten om genus varierar stort. För några lärare verkar det inte vara 
någon prioriterad fråga i det dagliga arbetet då de säger att de arbetar med det men inte kan ge 
konkreta exempel på hur medan ett par lärare arbetar aktivt på väl genomtänkta sätt.  
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Litteraturen 
Alla utom lärare F nämner språkutvecklingen som främsta anledning till högläsning. Lärare F 
använder läsningen främst för att skapa en lugn stund som ska ge eleverna en upplevelse av 
något slag. Andra faktorer som lärarna nämner som anledning till högläsning är att öka 
elevernas ordförråd, träna dem på att lyssna samt skapa ett tillfälle att diskutera 
värdegrundsfrågor. 
 
”Högläsningen är ju prio ett för barnens språkutveckling.” Lärare G. 
 
Samtliga intervjuade lärare har någon tanke bakom sitt val av litteratur men hur dessa tankar 
ser ut varierar. Lärare C väljer böcker utifrån att det ska vara bra litteratur med ett gott 
budskap, hon tänker inte på genus när hon väljer böcker men är noga med att det finns böcker 
för alla. Hon försöker även undvika böcker med allt för tunga ämnen då hon anser att barn ska 
få vara barn så länge det är möjligt och att de böckerna kan plantera tankar som inte redan 
finns hos eleverna. Lärare B och E tänker särskilt på bilderna i böckerna då de anser att de är 
till stor hjälp för att behålla elevernas koncentration och att de är ett bra komplement till 
texten. Lärare B anser att ansiktsuttrycken i en bok är särskilt viktiga eftersom de gör det 
lättare att diskutera karaktärens känslor med eleverna. Lärare A vill också att boken har ett 
gott budskap men hon vill inte styra eleverna för mycket i valet av böcker då hon tror att det 
kan vara negativt för deras läsintresse. Lärare B försöker hitta böcker med både pojkar och 
flickor i huvudrollen och blir glad när hon hittar böcker som bryter mot könsrollerna. Lärare 
D, E och G lånar ofta böcker utifrån de teman som de arbetar med för tillfället och har inga 
funderingar kring genus då. Lärare F väljer medvetet högläsningsböcker med tanke på genus., 
”/…/ vi väljer ju böcker, högläsningsböcker speciellt, efter att det ska vara tjejer som är 
starkare och killar som är ömsinta om jag så säger.”  Lärare F. 
 
Alla utom lärare D lägger märke till vilka böcker barnen själva väljer att läsa. Hon menar att 
det inte har så stor betydelse ”böcker är böcker men jag har en känsla av att det fortfarande är 
ganska genusstyrt där”. De övriga lärarna säger alla att elevernas bokval oftast är 
könsstereotypa men att det inte påverkar deras genusarbete. 
 
Alla lärare brukar föra mer eller mindre planerade boksamtal med eleverna där de diskuterar 
böckernas innehåll. Lärare A försöker även sätta in eleverna i olika situationer och dilemman 
som de tillsammans ska lösa. Lärare C arbetar med böckerna utifrån pågående tema och 
diskuterar då det temat med eleverna. I lärare F’s klass brukar boksamtalen leda till 
recensioner som sätts upp på anslagstavlan så att alla kan läsa dem. 
 
Lärare A, B, F och G tror att huvudrollen i en bok har betydelse för barnen och hänvisar till 
att barnen oftast identifierar sig med just huvudrollen. Lärare F väljer ofta böcker där 
flickorna har en framträdande roll som är stark och äventyrlig medan pojkarna är mer åt 
”flickhållet”3. Med det vill hon visa att det är okej även för pojkar att visa känslor. Hon 
nämner flera böcker av det slaget och menar att det finns ett stort utbud av dem idag. Hon 
anser att hon får god hjälp med beställning av böcker från bibliotekarien.  
 

                                                 
3 Det är intressant att se att en lärare som är så pass medveten om betydelsen av ett bra genusarbete ändå 
använder ett ord som ”flickaktigt” då det ordet signalerar att det finns saker som är typiskt flickiga eller pojkiga. 
Detta tycker vi visar på hur djupt föreställningarna om kön sitter i oss. 
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”Det fokuseras ju på den här huvudpersonen och hur den känner och tycker. De (barnen; vår 
anmärkning) kan ju som leva sig med i det. Det är jätteviktigt.” Lärare F 
 
Lärare B säger att det inte räcker med att det är en flicka i huvudrollen utan att det behövs en 
bra text kombinerat med bra bilder för att väcka intresse för boken. Hon anser att utbudet av 
bra genuslitteratur är begränsat då hon lånar böckerna från en bokbuss men försöker ändå 
välja böcker som både har flickor och pojkar i huvudrollen.  Lärare E har inte tänkt på just 
den frågan och de två övriga lärarna är tveksamma och anser att det beror på vilken bok det 
är.  
 
Kommentar: Samtliga lärare har någon tanke bakom valet av litteratur men av alla lärarna är 
det bara en som medvetet tänker på genus då hon väljer böcker. En majoritet av lärarna anser 
även att huvudrollen har betydelse för barnen. 

Pippi Långstrump 
Alla lärare vi intervjuat är positiva till Pippi Långstrump. Lärare A säger att det är boken som 
sticker ut och från mängden och bryter normen för allt som har med könsmönster att göra, 
men hon ser en fara i att framställa Pippi som en ”pojkflicka”, boken kan ge uppfattningen att 
det är mer okej för en flicka att ge sig in på pojkarnas område än tvärtom. Hon kan heller inte 
komma på någon motsvarande bok där en pojke framställs som en ”flickpojke”. Lärare D talar 
om de tydliga könsmönster som finns i boken i övrigt och nämner särskilt Annika som 
”verkligen är flicka”. Hon säger också att acceptansen för Pippi har ökat sedan hon läste den 
på 60-talet. Även lärare E nämner kontrasterna till de andra figurerna i boken, då särskilt 
mammorna som är hemma medan papporna arbetar. Lärare F framhäver hur bra Pippi är i 
genusarbetet. ”En härlig och enkel bok, du kan börja tidigt med den, en tjej som är orädd och 
vågar och kan inspirera många tjejer och även få killar att se att ’tjejer är ju precis som vi’.” 
Lärare F. 
 
Kommentar: Alla lärare har en åsikt om Pippi för det mesta positiv. Dock finns en viss oro 
över hur könsstereotypa övriga roller i boken är. 
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Inventering av böcker  
 

Andel böcker med flickor respektive pojkar i huvudrollen
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Figur 1: Diagrammet visar att det i alla fall utom ett finns fler böcker med pojkar i huvudrollen.  

 
I likhet med vad tidigare forskning visar har en majoritet av böckerna manliga huvudroller, 
totalt cirka 68 %.  Att det ser ut så i dessa skolor tror vi beror på att lärarna inte arbetar aktivt 
med genusfrågan eller i de fall då de gör det inte sett litteraturen som ett medel i det arbetet.  
Något som stöder denna tanke är att det hos lärare F fanns lika många böcker med flickor 
respektive pojkar i huvudrollen. Lärare F var också väldigt insatt i genusfrågan och skulle till 
hösten välja all litteratur ur genussynpunkt. 
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Diskussion 

Validitet och reliabilitet 
Det finns två begrepp inom vetenskaplig forskning som bör läggas fokus på, validitet och 
reliabilitet. Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka, reliabilitet står 
för att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2003). 
 
När det gäller arbetets tillförlitlighet vid intervjuer finns enligt Svenning (1999) aspekter att ta 
hänsyn till så att undersökningstillfället ska kunna beskriva verkligheten. Svenning menar att 
frågekonstruktionen och den som intervjuar har betydelse för om den intervjuade förstår och 
svarar öppet på frågorna. Trost (2001) menar att det är svårt att se reliabilitet i en kvalitativ 
studie, speciellt vid intervjuer då risken för felsägningar eller missförstånd kan förekomma. 
Reliabiliteten är lättare att beskriva vid kvantitativa studier, där det handlar om variabler och 
värden.  
 
Vi anser att studiens validitet och reliabilitet är hög. Svenning (1999) skriver att 
frågekonstruktionen och egenskaper hos den som intervjuar avgör om den intervjuade förstår 
och svarar öppet på frågorna. Våra intervjufrågor är formulerade så att de håller sig till det 
ämne vi vill studera och de är relevanta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har 
heller inte märkt några tydliga skillnader i svaren mellan de lärare som intervjuades av oss var 
för sig eller av oss tillsammans vilket kan tyda på att vi som personer inte påverkade lärarnas 
svar. Vid det sista intervjutillfället hade läraren en önskan om att bli förberedd på 
intervjufrågorna. Vi tror att hon kände sig obekväm eftersom vi använde bandspelare, det 
tillkom också information efter att vi stängd bandinspelaren vilket också visar att intervjuaren 
blev mer öppen och naturlig i sitt förhållningssätt när inte bandspelaren var ett hinder. Patel & 
Davidsson (2003) men även Trost (2001) skriver att bandspelare kan ha denna effekt på den 
intervjuade vilket också kan påverka trovärdigheten negativt. 
 
Vi har gjort en väl avgränsad mall för vår inventering av böcker vilket skulle ha gett samma 
resultat oberoende av vem som genomförde inventeringen. Vi har heller inte gett lärarna 
någon möjlighet att påverka denna inventering genom att i förväg berätta att den skulle 
genomföras.  
 
Att våra resultat stämmer överens med tidigare forskning inom samma område är också något 
vi anser höjer studiens trovärdighet. 



 25 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur lärare i förskoleklass arbetar ur ett genusperspektiv 
samt hur detta arbete återspeglas i valet av litteratur. Resultatet stämmer väl överens med 
tidigare forskning och har väckt många tankar. 

Genus 

Vi anser att genus är en viktig del av lärarnas arbete. För att få en jämställd skola där alla 
elever får växa och utvecklas med de bästa förutsättningarna måste de behandlas utifrån den 
individ de är och inte vilket kön de har. Detta är även något som står i våra läroplaner ”Flickor 
och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. (Utbildningsdepartementet, 1998 
s.8) Till vår glädje kan vi konstatera att även de lärare vi intervjuat anser att detta är en viktig 
fråga även om inte alla arbetar aktivt med den. 
 
Vårt resultat visar att lärarnas medvetenhet om genus varierar stort. I vår studie har vi hela 
spannet från att knappt arbeta med frågan alls till att vara djupt insatt. Även Kåreland (2005) 
har upptäckt detta faktum i sin forskning. ”Variationen är stor från dem som i vårt samtal har 
svårt att överhuvudtaget associera till kön/genus, till dem som arbetar i en förskola där 
jämställdhetsarbete sedan länge präglar verksamheten /…/.” (Kåreland, 2005 s.103) Vi anser 
dock att en viss medvetenhet är bättre än ingen alls och att minsta lilla arbete i vardagen har 
betydelse för eleverna.  
 
En anledning som nämndes till varför lärarna inte arbetade aktivt med genusfrågan var 
tidsbrist. Det är så mycket som ska hinnas med och i slutändan blir det en prioriteringsfråga 
för många. Att genusarbete då hamnar en bit ner på listan kanske beror på att bristen på 
kunskap gör att lärarna inte förstår hur viktigt det är, det i kombination med att vi oftast inte 
ser skillnaderna i hur vi bemöter barnen gör nog i många fall att lärarna anser att arbetet inte 
behövs. Ett exempel ur vår studie på hur djupt rotat våra uppfattningar om vad som är flickigt 
respektive pojkigt är att lärare F trots att hon är väl insatt i frågan använde ordet ”flickaktigt” 
när hon hänvisade till att visa känslor.  
 
När vi frågade lärarna hur de arbetar med genusfrågan svarade många att det var något som 
fanns i det vardagliga arbetet men de kunde inte ge några direkta exempel på detta arbete. Vi 
tycker att det känns lite oroande då vi tror att arbetet lätt glöms bort om det inte finns tydliga 
riktlinjer. Som lärare är det vikigt att veta vad man gör och varför man gör det.  Naturligtvis 
ska även de små sakerna i vardagen som är svåra att sätta ord på att finnas där, men vid sidan 
av ett väl genomtänkt arbete.  
 
Några av lärarna i vår studie uttrycker rädsla för att genusarbetet ska gå för långt och att 
könsrollerna kommer att försvinna helt. Denna rädsla anser vi är farlig då den kan innebära att 
de kanske håller tillbaka lite och inte arbetar med genusfrågan fullt ut. Vi tror att rädslan 
grundar sig i okunskap då genusarbete inte handlar om att sudda ut könsrollerna utan om att 
ge alla barn de bästa förutsättningarna oavsett kön, vilket är grunden för ett demokratiskt 
samhälle.  
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Litteratur 

I likhet med Kåreland ”/…/ litteraturaktiviteternas utformning eller innehåll motiveras sällan 
med hänvisning till genus”. (Kåreland, 2005 s.103) upptäckte vi i vår undersökning att 
medvetenheten kring litteraturens betydelse för genusarbete är väldigt svag, av de sju lärare vi 
intervjuade var det bara en som medvetet vävt in litteraturen i sitt genusarbete Det tror vi 
beror på att lärare i förskoleklass är så fokuserade på läs- och skrivinlärning samt 
språkutveckling att de inte ser litteraturens övriga möjligheter. Språkutvecklingen är och 
kommer alltid att vara en av de viktigaste anledningarna till högläsning men det gäller att 
kunna se även de andra möjligheterna. En av dessa möjligheter är enligt oss att arbeta med 
genusfrågan. 
 
Utöver högläsningsböckerna möts eleverna i skolan av böcker de kan läsa eller bläddra i på 
egen hand, dessa böcker är lika viktiga som högläsningsböckerna. Då eleverna inte ges 
möjlighet att diskutera dessa böcker på samma sätt som en högläsningsbok är det extra viktigt 
att de är utvalda med omsorg. Det ska enligt oss finnas en jämn fördelning mellan manliga 
och kvinnliga huvudroller och dessa ska inte enbart följa de könsstereotypiska rollerna. 
Naturligtvis ska vi inte välja bort alla böcker där prinsessan blir räddad av prinsen men 
bredvid bör det finnas en bok där flickorna får vara starka och en bok där pojkarna får lov att 
be om hjälp. Vår inventering av böcker visade att de i de allra flesta fall inte ser ut så i 
skolorna idag.  
 
I vår studie ansåg två lärare att utbudet är begränsat och visst stämmer det att det skrivs fler 
böcker om pojkar men det går att hitta bra böcker om både pojkar och flickor. En lärare i 
samma stad hävdar att det finns gott om böcker och att bibliotekarierna gärna hjälper till. För 
att få en bild över hur utbudet ser ut och vilken hjälp som finns att få kontaktade vi en 
barnboksbibliotekarie, hon kunde nämna ett par böcker som bryter mot könsrollerna och även 
ge tips på hur vi skulle fortsätta söka. Det finns till exempel listor över utgivna böcker 
sorterade efter genre där ”starka flickor” är en. Vi tror att lärarna inte orkat eller fått tid till att 
ta reda på vilka möjligheter som finns. Det var även den mest genusmedvetna läraren som 
hade jämnast fördelning av flickor och pojkar i sina böcker, vilket visar att det går om man 
vill. Fler och fler böcker kommer. 
 
Litteraturen bidrar med så otroligt mycket mer än bara språkutveckling, vi tror på, och 
kommer i vår framtida yrkesroll, att integrera språkutvecklingen med bland annat genusarbete 
då det är så viktigt för att få en jämställd skola. 

Pippi Långstrump 

Anledningen till att vi ville ha med Pippi i detta arbete är som vi tidigare nämnt hennes 
enorma inverkan på barnlitteraturen. Det visade sig sedan att även lärarna hade starka 
uppfattningar om henne men att de inte använt böckerna om henne i sitt genusarbete.  Vi 
tycker att detta är tråkigt då Pippi Långstrump är ett bra verktyg i genusarbetet som går att 
använda på flera sätt. Barn fascineras ofta av Pippi och hennes styrka och livfullhet blir en 
utmärkt grund för diskussioner om pojkar och flickor.  
 
Astrid Lindgren fick mycket kritik när hon bröt normen om vad som kännetecknade godkänd 
barnlitteratur under mitten av 1900-talet och var medveten om att hennes böcker om Pippi 
Långstrump kunde komma att skapa reaktioner. Detta anser vi visar på hennes medvetenhet 
om problematiken. När könssegregering var ett naturligt inslag var Astrid 60 år före sin tid. 
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Egna reflektioner 
 
Strävan efter jämställdhet är enligt läroplanerna något som krävs i dagens skola. I vår 
nuvarande läroplan för grundskolan, Lpo 94 står det klart och tydligt att skolan aktivt ska 
främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter samt att skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster (Utbildningsdepartementet, 1994). Trots det råder det, 
enligt oss, fortfarande skillnader på hur flickor och pojkar bemöts i skolan idag. I en skola för 
alla där undervisningen ska individanpassas borde det vara givet att inte begränsa elevernas 
utvecklingspotential beroende på deras kön.  
 
I arbetet med den här studien kunde vi se att det finns stora skillnader i medvetenhet om genus 
hos de olika lärarna. Vi tycker det är bra att några har börjat arbeta aktivt med frågan men 
önskar att fler gjorde det. Vi önskar också att fler kunde se den potential som finns i 
litteraturen. 
 
Astrid Lindgren arbetade i motvind, Bokförlagen Saga och Wahlström gav ut böcker särskilt 
skrivna för att locka flickor eller pojkar och detta ansågs länge vara normen. Än idag är 
Wahlströms bokryggar röda och gröna, men böckerna är inte längre lika starkt indelade efter 
gamla stereotypa könsmönster. Detta ser vi som ett steg på vägen. 
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Fortsatt forskning 

 
Forskningen kring genusarbete och litteratur är relativt ny så det finns fortfarande många 
områden att erövra. Ett sätt att fortsätta är att ta reda på hur genusarbete påverkar 
jämställdheten i skolan och om det är någon form av arbete som ger särskilt goda resultat. 
Vilken typ av böcker ska användas i arbetet och hur ska de följas upp? Har det betydelse i 
vilken ålder arbetet påbörjas och ska det göras i en- eller tvåkönade grupper? Frågorna är 
många och vi hoppas att de kommer att besvaras någon gång i framtiden. 
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Bilagor 

1. Intervju med lärarna  
1. Tycker ni det är viktigt att arbeta med genusfrågor? Kan du berätta vidare?  
2. Arbetar ni aktivt med genusfrågor på avdelningen? Hur ser detta arbete i så fall ut?  
3. Varför läser ni för barnen? Vad vill ni att läsningen ska ge barnen?  
4. Hur väljer ni ut de skönlitterära böcker som finns tillgängliga för barnen?  
5. Hur följer ni upp lästa böcker? Boksamtal?  
6. Hur tror ni att barnen påverkas av böckernas innehåll?  
7. Tycker ni huvudpersonens roll har betydelse ur ett genusperspektiv? I så fall hur? Kan 

ni nämna 5 böcker med pojkar respektive flickor i huvudrollen?  
8. Vad tycker du om Pippi Långstrump ur ett genusperspektiv?  
9. Lägger ni märke till vilka böcker barnen själva väljer att läsa? Påverkar deras val erat 

arbete med genusfrågor?  
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2. Mall för bokinventering 
 
Plocka fram all litteratur som avdelningen erbjuder eleverna. Gå igenom den och välj ut de 
böcker som har EN tydlig huvudroll, välj till exempel bort böcker med ett par i huvudrollerna. 
Räkna sedan hur många av dessa böcker som har flickor respektive pojkar i huvudrollen och 
för in i tabellen. Gör detta med en separat tabell för varje lärare och räkna sedan ut den totala 
summan av alla lärares böcker. 
 

Lärare X Flickor  Pojkar 

Huvudroll     

 
 
 




