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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på om och hur förskollärare använder barnlitteraturen i 
sitt genusarbete. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod, 
vilket vi ansåg vara lämpligt för att få reda på förskollärarens tankar och därmed kunna få en 
förståelse för deras arbetssätt med barnboken. Sex förskollärare intervjuades och resultatet har 
visat att alla informanter anser att genus är en viktig fråga samt att genus handlar om ens 
förhållningssätt gentemot barnen. Alla använde barnboken i sitt vardagliga arbete, dock på 
olika sätt men ur ett genusperspektiv. Vissa bytte ut huvudrollsinnehavaren i boken medan 
vissa läste boken som den var och efteråt reflekterade tillsammans med barnen. Genom detta 
arbete har vi blivit mer reflekterande över vårt eget förhållningssätt när det gäller genusfrågor. 
Genom att läsa tidigare forskning har vi fått en ökad kunskap om hur genus framställs i 
barnböcker. 
 
 
Nyckelord: Genus, Kön, Barnlitteratur, Barnböcker, Förskola  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
 
Förskolan är första steget i det livslånga lärandet. Här lär sig barnen att bland annat samspela 
socialt med kamrater. Samhällets bild av kön och genus påverkar i högsta grad hur barnen 
behandlas av andra människor. Det är av högsta vikt, anser vi, att pedagogerna i förskolan 
behandlar barnen lika och att de i sitt arbete inte gör någon skillnad på barnen beroende på 
vilket kön de har.  Vi tycker man bör se över sitt förhållningssätt, för många gånger kan man 
som pedagog omedvetet göra skillnad på könen. Vi har båda för avsikt att arbeta i förskolan, 
efter avslutad utbildning. Förskollärare är ett yrke som kräver kunnande inom många 
områden. Vi har under utbildningen kommit i kontakt med genus och litteratur men vi saknar 
kunskaper kring hur man kan arbeta med barnlitteratur, sett ur ett genusperspektiv. Vi vet att 
det är bra och viktigt att läsa för barnen, men inte på vilket sätt vi kan arbeta med litteraturen i 
förskolan ur ett genusperspektiv. Vi är båda intresserade av barnböcker och vi tror att man 
kan använda litteraturen i olika lärandesituationer, för att fånga barnens intresse. Genusarbete 
ligger oss båda varmt om hjärtat och vi tycker det är viktigt att som lärare alltid se saker ur ett 
genusperspektiv, även vid till exempel lässtunden i förskolan. I och med detta arbete hoppas 
vi därmed få en större kunskap om hur man kan arbeta genusinriktat med barnlitteratur. Vi har 
valt att avgränsa vårt arbete till att endast omfatta förskollärares användning av barnlitteratur 
ur ett genusperspektiv i förskolan. Vi kommer här att redogöra för genusstruktur i 
barnlitteratur samt allmänt om genus för att småningom smalna av diskussionen för att passa 
våra frågeställningar och syfte. Att studera tidigare forskning samt att läsa barnlitteratur har 
för oss varit ett sätt att öka vår kunskap inom området. Vi har även på det sättet blivit insatta i 
hur genusstrukturerna ser ut i dagens böcker. 

1.2 Vad säger styrdokumenten? 
 
I Läroplan för förskolan (2006) står det att vi ska ge barnen en möjlighet att utveckla sin 
förmåga att iaktta och reflektera. Man kan även läsa att det är vuxnas sätt att bemöta barnen i 
förskolan, och de krav och förväntningar som ställs på barnen, som bidrar till vad flickor och 
pojkar uppfattar som manligt respektive kvinnligt (Lpfö 98, 2006). Det står tydligt i Läroplan 
för förskolan att förskolan skall motverka traditionella könsroller och ge barn av båda könen 
lika rättigheter att utvecklas utifrån sina intressen. Arbetslaget skall även verka för att flickor 
och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Läroplanen framhåller vidare 
att förskolan skall sträva efter att möjliggöra barns lärande inom bland annat tal- och 
skriftspråk. 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Läroplan för 
förskolan, 2006, sid. 6). 

  
I Jord för växande (1998) står det att den uppfattningen barnet har om sig själv som pojke 
eller flicka är flexibel och de har därmed inte en klar uppfattning om vilken könsroll de 
förväntas ha i förskolan. Vidare framhålls att det är personalens värderingar och agerande som 
är bidragande till hur barnet uppfattar den könsroll de tillhör och hur barnet därmed bör bete 
sig. 
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För att de jämställdhetspolitiska mål samhället eftersträvar ska kunna uppnås, är det en 
viktig uppgift för förskolan att gå bortom traditionella förväntningar på vad som är pojk- 
eller flickbeteenden och egenskaper och skapa förutsättningar för varje individ att 
förverkliga sin unika potential oavsett biologiskt kön (Jord för växande, 1998 sid. 59). 

1.3 Barnsyn 
 

Barnsyn är, enligt Johansson (2005), hur man som vuxen uppfattar, bemöter och är gentemot 
barnen. 
 

En viktig fråga i verksamheten för de yngsta barnen är pedagogers föreställningar om barnet 
som person. /…/ ytterst handlar synsätt på barn om människosyn och respekt. /…/  Med 
barnsyn menas hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer 
(Johansson, 2005 sid. 77). 

 
Månsson (2001) hävdar att förskolepersonal reagerar olika på olika barn och att barnen väcker 
olika känslor hos den vuxne beroende på vem barnet är och beroende på vem man själv är. 
Dessa känslor är något som är viktigt att uppmärksamma och diskutera. Johansson (2005) 
håller med Månsson när hon menar att barnsyn är hur man som vuxen uppfattar och bemöter 
barnen. I Jord för växande (1998) som är ett underlag för Läroplan för förskolan betonas att 
respekten för barnet ligger till grund för pedagogens förhållningssätt och kunskapssyn. Det är 
viktigt att pedagogen diskuterar sitt förhållningssätt gentemot läroplanen för att kunna 
utveckla ett medvetet förhållningssätt, som även visar sig i arbetet med barnen.  

1.4 Genus  
 
Vi har valt att använda Svaleryds (2005) definition på genus, vilket innebär att man som 
pedagog är medveten om hur man bemöter och förhåller sig till de båda könen. Begreppet 
genus introducerades i Sverige i mitten på 80-talet, skriver Månsson (2000). Det var Yvonne 
Hirdman som tog det engelska begreppet gender och översatte till det svenska språkets ord 
genus. Hirdman (2003) vill att man genom begreppet genus ska kunna förstå att människor 
formas till man eller kvinna och hur detta blir grunden i samhället, vilket vi ser i allt från 
politik till kultur. Vidare menar hon att genus inte bara är något som berör kroppen utan ett 
begrepp som berör allt, till exempel politik, arbete, tyger, kläder, tankar kring kvinnligt och 
manligt, situationer med mera. Vi behöver ett ord för att vetenskapligt kunna diskutera på 
vilket sätt man gör kön och hur dessa relationer ser ut, vilken roll de spelar och hur vi ska 
kunna befria oss från de gamla tankefigurerna man och kvinna. Engelska ordet för genus är 
gender, vilket Månsson anser är att föredra vissa gånger, eftersom gender kan användas både 
som substantiv och verb (gendered, vilket på svenska kan översättas till ur ett genusperspektiv 
eller genusmässigt). Det kan inte det svenska begreppet genus göra. Begreppet kön riktar sig 
mer mot de biologiska skillnaderna medan begreppet genus fokuserar på de sociala, 
samhälleliga och de kulturella aspekterna av kön, något som Månsson framhåller i sin 
avhandling Möten som formar. Även Connell (2003) håller med om det och menar att genus 
handlar om individers och gruppers sociala relationer.  
 

Genus är inte ett uttryck för biologi, och inte heller en fast dikotomi i människors liv eller 
personlighet. Det är ett mönster i vår sociala ordning och i de dagliga aktiviteter eller 
praktiker som styrs av denna ordning (Connell, 2003, sid. 21). 

 



 
 

 6 

Connell framhåller att genus förändras i takt med att människan såväl skapar nya som 
förändrar gamla strukturer. Utvecklingen av genus är beroende av omgivningen och sker alltid 
i relation till den. Även Odelfors (1998) säger att det är normerna i samhället som visar 
barnen hur en pojke respektive en flicka skall vara.  
 

Idén att män och kvinnor är varandras motsatser, och befinner sig vid två olika poler, har 
inte mer grund i fysiologin än en begrepps-mässig uppdelning av världen i dumma och 
intelligenta människor, eller i korta och långa, vackra eller fula. Språket står till tjänst med 
två enhetliga kategorier, och i dessa går det att pressa in i alla individer/…/ Det är orden 
som är bipolära, inte människorna (Davies, 2003, sid. 21). 
 

Davies (2003) lyfter att det är ordens betydelse och människans användande av dessa som 
framförallt gör skillnad på män och kvinnor. Vidare framhåller hon att femininitet och 
maskulinitet är något som är inbyggt i vårt samhälles struktur och att det är ett resultat av hur 
livet levs. Det är inte något som är medfött människan från början, utan något man övertar 
genom deltagande i samhället. Davies tydliggör att det inte handlar om att det ena könet 
trycker ner det andra utan att samhället helt enkelt erbjuder människan olika möjligheter att 
tänka, leva och att förstå. Detta sker genom strukturen i samhället och samhällets former för 
samspel. Svaleryd (2005) betonar att begreppet genus fokuserar på relationen mellan män och 
kvinnors beteenden, samt mellan vad som anses vara kvinnligt och manligt. Tallberg Broman 
(2001) instämmer i Svaleryds resonemang genom att säga att begreppet genus markerar den 
sociala relationen i kön. Hon menar även att till exempel flickors och pojkars egenskaper och 
beteenden är socialt och historiskt konstruerade, inte biologiskt. Även i SOU 2004:115 kan vi 
läsa att begreppet genus syftar till de föreställningar, tolkningar och förväntningar som vi har 
på män och kvinnor.  

1.5 Genus i förskolan 
 
I SOU 2004:115 står det att om man som pedagog ser verksamheten ur ett genusperspektiv så 
leder det till bättre förutsättningar för ett kvalitativt jämställdhetsarbete i förskolan. I Kvalitet 
för förskolan (2005) kan man läsa att kvalitet i förskolan bland annat handlar om vilken 
kompetens pedagogen har och vilka förutsättningar verksamheten får när det gäller ekonomi 
och personal men även när det gäller de mål förskolan skall uppfylla. Tallberg Broman 
påpekar att en riktning inom könsforskningen hävdar att om variationerna mellan individerna 
är större än mellan könen, bör man inte använda kön som indelningsform. ”Det finns inget 
manligt – kvinnligt språk; manligt och kvinnligt ledarskap - det finns många /.../” (Tallberg 
Broman, 2001, sid. 10). Med det menar hon att kvinnligt och manligt är relaterat till tid och 
sammanhang. Hon beskriver begreppet genus som den sociala relationen i ett kön, vilket 
tydliggör att relationen mellan könen, könens beteenden och egenskaper, sysslor etc. inte är 
biologiskt givna utan socialt och historiskt konstruerade. Vidare skriver Tallberg Broman om 
genusgränser och överträdelser i form av att en flicka eller pojke går över de gränser som 
anses vara kvinnligt eller manligt. Hon tycker att det verkar vara farligare för en pojke att 
överträda gränserna jämfört med en flicka som beter sig mer pojkaktigt. För flickor tycks det 
vara mer socialt accepterat att gå över gränserna. SOU 2004:115 tar upp en inte helt ovanlig 
situation på en förskola: 
 

I dockvrån befinner sig några flickor och bäddar och gör fint. Det är ganska tydligt att 
flickor och pojkar som grupper inte leker med varandra just nu. /…/ Pojkar leker inte sådana 
lekar som är typiska för flickor, medan det inte är helt ovanligt att flickor leker som 
pojkarna (SOU 2004:115, sid. 34). 
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Davies (2003) ger ett exempel från sin studie där hon observerade förskolebarns 
könskonstruktioner. En pojke sprang omkring i en kjol (utklädnad) och hamnade i bråk med 
en annan pojke. Pojken med kjolen kommer i underläge och börjar gråta. Sedan reser han sig 
upp och sliter av sig kjolen och säger att han nu har byxor på sig. Den andra pojken börjar då 
gråta och hukar sig för pojkens sparkar. I början låter sig pojken med kjolen kuvas och blir 
ledsen för slagen han får och han blir upprörd över sin egen svaghet. Davies understryker det 
pojken säger om att han har byxor på sig som ett sätt att tydliggöra hans manlighet för 
tillfället och därmed bli kvitt den kvinnliga och fysiska begränsningen. 
 

Kjolar och byxor är mer än en ytlig påklädnad. Det är inte bara det att det snävar in och 
sexualiserar flickor, de fungerar också som starka tecken på maskulina respektive feminina 
sätt att vara. De visar sig ha en symbolisk betydelse för barn som är minst lika stor som 
symboliken i de språkliga koderna (Davies, 2003, sid. 31). 

 
Davies menar vidare att de barn hon studerade på förskolorna klädde ut sig i det motsatta 
könets typiska kläder för att kunna vara och bete sig på det sätt som klädseln syftade till. 
Författaren menar att förskolebarn använder klädesdetaljer för att visa vilket kön de tillhör. 
Kjolar, schalar och väskor associeras till kvinnlighet och byxor, rockar och uniformer 
signalerar manlighet. Davies lägger till att det förekom, men inte i samma utsträckning, att 
flickor levde sig in i pojkrollen.  Enligt Svaleryd (2005) har det redan innan barnet är fött 
skapats förväntningar kring könet. Direkt när barnet är fött får de nyblivna föräldrarna frågan 
om det är en flicka eller en pojke. Svaret på denna fråga är sedan avgörande för hur det lilla 
barnet kommer att bemötas och behandlas. Connell (2003) anser att vare sig det är 
maskuliniteter eller femininiteter som har mest inflytande i genusordningen, så kommer 
barnen att växa upp i skuggan av ideologin. Han framhåller även att det är svårt att helt bryta 
det genusmönstret som präglat ens barndom. Man kan i SOU 2004:115 läsa att de olika 
förväntningar vi har på flickor och pojkar kommer att prägla deras tankar kring sitt eget 
identitetsskapande. Tallberg Broman (2001) menar att barnen formas till flickor/pojkar under 
förskole- och skolåren, hon anser att man inte är flicka eller pojke utan att man formas till 
flicka eller pojke. Även Simone de Beauvoir (2002) skriver i sin bok Det andra könet, 
uttryckligen: ”MAN FÖDS INTE TILL KVINNA, man blir det” (Beauvoir, 2002, sid. 325). 
Rithander (1991) framhåller att det är omgivningen som verbalt kommenterar barnen från att 
de är små, ofta könstypiska kommentarer som en så söt liten flicka och vilken tuff kille och 
från detta lär sig barnen vad som är könstypiskt. Rithander (1991) påstår att barnets 
medvetenhet utvecklas i samband med barnets språkutveckling, och att barnet vid 2-3 års 
ålder inser om hon eller han är flicka eller pojke. Barnen vet utifrån om de ska föda barn eller 
inte som vuxna, att det är endera pojke eller flicka. Att flickor ska bli mammor och föda barn, 
men inte pojkar, kallar Rithander för det biologiska könet. Inom varje kultur kopplas saker, 
kläder, intressen och egenskaper till pojken eller flickan vilket utgör den så kallade 
könsrollen, fortsätter Rithander. Öhman (1999) och SOU 2004:115 är överens om att synen på 
hur pojkar och flickor ska vara varierar. Beroende på sociala, kulturella och historiska sam-
manhang skapas tysta överenskommelser utifrån de reaktioner och det bemötandet som 
barnen får. Barnet får genom dessa tysta överenskommelser reda på vad som är acceptabelt 
för en flicka jämfört med en pojke att göra och även vad som anses accepterat för båda könen 
att göra. Dessa överenskommelser finns på arbetsplatser, i hemmet och i politiska reformer 
utifrån vad man anser att mannens funktion i samhället är. Även Svaleryd och SOU 2006:75 
menar att det är i bemötandet med andra människor som barnet får en uppfattning om vad det 
innebär att vara en pojke eller en flicka.  
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SOU 2006:75 menar att en av de tydligaste skillnaderna som vi kan se hos flickor och pojkar 
beror på de olika förväntningar som pedagogerna har på respektive kön. Pojkarna ses ofta som 
bråkiga medan flickorna oftare ses som hjälpsamma och lugna. På grund av den generella 
uppfattningen att ”pojkar är så stökiga” (SOU 2006:75, sid. 59), har pedagogerna mer överse-
ende med pojkarnas beteende än med flickornas. Personalen på Kullegårdens förskola i 
Partille upptäckte att de behandlade flickorna och pojkarna olika när det gällde regler. Under 
ett dramapass var barnen indelade i pojk- och flickgrupper, när flickorna hade sitt dramapass 
var det en flicka som sprang iväg och lekte. Pedagogen kallade genast tillbaka flickan till 
ringen. När pojkarna en halvtimme senare hade sitt dramapass var det tre pojkar som sprang 
iväg för att leka men här kallade inte pedagogen tillbaka pojkarna utan hon fortsatte 
samlingen utan dem. Sundman Marknäs (2001) vidhåller att flickornas i motsats till pojkarnas 
beteende premieras i förskolan. Pojkarna anses ofta vara livliga och hålls tillbaka av 
pedagogerna medan flickorna får agera hjälpfröknar och lär sig tidigt vad som är accepterat, 
att hjälpa till och att vara lugn. Pojkarnas beteende är däremot ofta utsatt för korrektion.  
 
Månsson (2000) skriver i sin avhandling att vid observationer hon gjort på förskolorna 
framkom det i vissa fall att flickorna vid 2-3 års ålder agerade hjälpfröknar under t ex en 
samling. I exemplet hon hänvisar till använder flickorna samma tillrättavisande ton och tilltal 
mot pojkarna, som i det här fallet krupit i väg från samlingen och blir ombedda att sätta sig i 
ringen igen. Ett annat exempel som hon skriver om är när pedagogen vid en leksituation rättar 
till filten som ligger över ett av barnen i ringen och en av flickorna gör likadant men blir då 
tillsagd att sätta sig igen. Hon menar vidare att det finns studier som visar att flickor i 
förskolan håller sig i närheten av fröknarna samt agerar hjälpfröknar vissa gånger och 
tillrättavisar pojkarna. Månsson menar att det dock inte framkommit tidigare att detta sker i så 
pass tidig ålder, som hon visar på i sin studie. Detta beteende har inte noterats hos pojkarna i 
förskolan. Månsson framhåller i sin forskning att de mest könsspecifika bilderna som 
framträder ur pedagogernas beskrivningar av barnen är bilden av flickorna som bestämda och 
självständiga och pojkarna som är i behov av kontakt och närhet. Sundman Marknäs (2000) 
hävdar att flickor ofta är bättre på att bygga relationer med läraren och att flickor är bättre på 
att se igenom lärarens strategi. Sundman Marknäs och Månsson är eniga när de menar att 
flickor fort lär sig att tolka den dolda läroplanen, som är det som händer i skolan, utan att det 
syns i styrdokument och liknande.  
 
Svaleryd (2005) anser att genusarbete i förskolan handlar om att pedagogen bör vara 
medveten om föreställningar som finns kring de olika könen. Genom att arbeta genusmedvetet 
menar SOU 2004:115 att man förstår att människor i vårt samhälle och vår kultur behandlas 
olika beroende på vilket kön de har. Det handlar även om att man måste vara uppmärksam på 
det egna tänkandet och på vilket sätt man själv bemöter och behandlar barnen. Svaleryd 
beskriver vidare könsuppdelade grupper, vilket kan användas på förskolor som ett redskap i 
genusarbetet. Författaren påpekar att det viktiga är att man funderar över hur vi arbetar och 
varför vi gör det, inte vad vi gör i genusarbete. Svaleryd vidhåller att verksamheterna först 
och främst bör analysera föreställningarna om könen, innan en metod för förändringen 
bestäms. ”I flick- respektive pojkgrupper kan man stärka barnens könsidentitet samtidigt som 
man kan stimulera varje barn att utmana stereotypa handlingar och mönster” (Svaleryd, 2005, 
sid 65). Svaleryd menar däremot att risken med könssegregerade grupper kan vara att 
skillnaderna mellan könen understryks och att man i bland skapar dessa grupper bara för att 
visa att man gör något åt jämställdheten i verksamheten. Däremot skriver hon att det positiva 
med enkönade grupperingar är att pojkarna får en möjlighet att identifiera sig med andra 
pojkar och barnen uppmärksammar på det viset variationerna inom könen, vilket kan göra att 
stereotyper motarbetas. Månsson (2000) ser i resultatet av intervjuerna i sin studie, att 
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pedagogerna pratar med varmare röst om pojkar som vill sitta i famnen och få kramar, än vad 
det talar om flickorna som vill samma sak. Hon hänvisar till sin tidigare studie (1996) om hur 
observationerna då sa samma sak. Då visade det sig att pojkarna fick mer närhet och mer tid 
av pedagogerna, medan flickorna klarade sig själva oftare. Månsson anser att flickor ofta blir 
tilldelade egenskaper som självständighet av pedagoger men även av föräldrar. Fortsättnings-
vis skriver hon att det vid intervjuerna framkom att flickor tilldelades egenskaper som signale-
rar intellekt medan pojkar tilldelades egenskaper som signalerade kroppsliga och fysiska 
egenskaper. Pojkarnas eventuella brott mot regler benämns vid intervjuerna som bus eller 
hyss och flickornas benämns som gränstestande. ”Något barnen lär sig är innebörden av 
kön/genus” (Månsson, 2001, sid. 55). Månsson menar att i och med att pojkarna ofta får en 
framträdande ställning så kommer de också att värdera det egna könet och det maskulina 
högre än det feminina. Flickorna får här en biroll eller en statistroll jämfört med pojkarna som 
får en huvudroll. ”Genus skapas i interaktion – och mitt i detta samspel står pedagogen och 
läraren med sitt aktiva, ofta omedvetna, formande av genus” (Tallberg Broman, 2001, sid. 
10).  
 
Lidman och Öhlund (2007) har i sin studie Flickor och pojkar i förskolan - En studie om 
pedagogers upplevda bemötande gentemot flickor och pojkar samt hur bemötande sker under 
samlingar i förskolan kommit fram till pedagogerna oftare för samtal med flickorna än med 
pojkarna som får mer tillsägelser av pedagogerna. Författarna uppfattade bemötandet mot 
pojkarna mer negativt än bemötandet pedagogerna hade mot flickorna. Detta talar emot 
Månssons (2000) resultat i sin studie, där det framgår att pojkar fick mer uppmärksamhet och 
bekräftelse av pedagogerna än vad flickorna fick. Odelfors (1998) forskning visar att pojkarna 
i hennes studie har mer möjlighet att framträda och uttrycka sig än flickorna. Oftast får 
pojkarna tillfälle att framträda vid de vuxenstyrda aktiviteterna, medan flickorna tar större 
utrymme att uttrycka sig i de aktiviteter som ej är vuxenstyrda, exempelvis i leken. Odelfors 
menar att det ofta beror på villkoren, som påverkar flickor och pojkar olika. ”De största 
skillnaderna i villkoren för flickor och pojkar förekommer i situationer där vuxna är i kontroll 
av villkoren” (Odelfors, 1998, sid. 163). För att skapa mer jämställda möjligheter för barnen i 
förskolan är det viktigt som pedagog att vara medveten om dessa villkor. Ett av dessa villkor 
är enligt Odelfors vuxnas bemötande. Rithander (1991) skriver också att vuxna arrangerar den 
fysiska miljön utifrån barnets kön. Val av färger och leksaker är ett exempel på detta. Enligt 
Rithander är det framförallt i leken som barnen övar in ett könstypiskt beteende och mönster, 
vilket förstärks hos de själva och hos kamraterna. Författaren påpekar att man ser skillnad i 
vad de olika könen leker med, men även hur de leker. Hon menar att flickorna ofta leker 
familjelekar eller har olika typer av rollspel med omvårdande teman. Flickor klär gärna ut sig 
och leker affär, frisör eller andra serviceyrken. Pojkar leker ofta med konstruktions material 
som lego och byggklossar. Annars bygger de kojor, leker lekar som går ut på att man jagar 
varandra, gärna använder rörliga leksaker och leker lekar som bullrar och låter högt. 
Rithander säger att man kan se att barnen ofta söker sig till barn av samma kön. Pojkar rör sig 
mer och byter lekar snabbare än flickorna. Flickor leker helst i mindre grupper, ofta två och 
två. Hennes undersökning visar även att konkurrensen mellan pojkarna spelar stor roll i deras 
kontakt med varandra. Ofta märker man mer tävling i pojkarnas aktivitet, vem som hinner 
först eller vem som kom först till förskolan i morse. Däremot ser hon mer rättvisa och regler i 
pojkarnas lek än i flickornas. Vidare undersöker Rithander vad flickor och pojkar lär sig i 
förskolan. Flickorna lär sig känsla för färg och form, finmotorik, tränas i osjälvständighet och 
att vara försiktig. Pojkarna lär sig mod, styrka, kombinationsförmåga och grovmotoriska 
övningar. Flickorna leker i mindre grupper lekar som kopplas ihop med service och 
omvårdnad medan pojkarna leker i större grupper och tävlar och rangordnar varandra. 
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Sådant som ger inflytande och makt likväl som möjlighet till karriär och bra löner är snarare 
det pojkar fostras till än det flickor får lära sig, eller hur? Och det som är förutsättningarna 
för ett bestående föräldraskap, för vänskap och för andra nära relationer som ger stöd och 
styrka är snarare det som flickor tränas i än det som pojkar får lära sig (Rithander, 1991, sid. 
27). 

 
Författaren menar att personalen i förskolan, som vanligtvis består av flest kvinnor, tycks ha 
lättare att förstå och leva sig in i flickornas lekar och aktiviteter. Personalen ”känner igen” sig 
i flickorna och vice versa. Det finns inte på samma sätt en förståelse för pojkarnas lekar som 
ofta är mer aggressiva, vilket inte passar in i den förskolevärld som personalen skapat. Detta 
gör att pojkar, lättare än flickor, får en negativ status i förskolan. Pojkars möjligheter till att 
pröva olika manliga roller blir begränsade i förskolan menar hon. På samma sätt blir flickors 
möjligheter att pröva roller som inte är traditionella flickroller lika begränsade, vilket 
Rithander anser är viktigt att komma ihåg.  
 
På en arbetsplats menar delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) att könsför-
delningen bland personalen spelar en stor roll. På en arbetsplats där det ena könet dominerar, 
skapar det problem och gör arbetsmiljön mer komplicerat för det underrepresenterade könet. 
Endast 2-3% av personalen i förskolan är män, vilket leder till att de förväntningar och 
attityder som manliga förskollärare möter kan anses problematiska. SOU 2006:75 visar på att 
det är mer manlig personal ju högre upp i årskurserna barnen kommer, något som delegatio-
nen för jämställdhet anser är fel. Barnen kommer till förskolan i ett känsligt skede, en period 
då många grundläggande värderingar och föreställningar om kvinnligt och manligt skapas. 
Redan i förskolan bör det finnas manlig personal som barnen kan relatera till. Flickor och 
pojkar behöver ha modeller, förebilder att identifiera sig med och personalen i förskolan blir 
ofta för flickan någon att ha som förebild. Rithander framhåller att i och med att förskoleyrket 
oftast är ett kvinnoyrke, så har flickorna i förskolan en kvinnlig modell att identifiera sig med, 
tillsammans med mamman i hemmet. Pojkarna däremot saknar den typ av identifikationsmo-
dell i förskolan, på grund av att det finns få män som arbetar där. Därför menar Rithander, 
söker sig pojkarna till varandra, speglar och bekräftar varandra i leken. Förskolan kan beskri-
vas som en kvinnodominerad miljö. Men det är inte enbart på grund av kvinnors allmänna 
närvaro i förskolan, som pojkarna söker sig till varandra eller har ett utåtagerande beteende. 
Problemet och förklaringen till barns beteende är männens frånvaro. Författaren menar att 
barnen även behöver se männen som förebilder, både i förskolan och på andra ställen som inte 
är hemma. Eftersom det är flest kvinnor och få män i förskoleverksamheten, så sker sällan 
typiska manliga aktiviteter som sparka boll, bygga kojor eller leka med bilar skriver 
Rithander. Barnen får på det sättet sällan se personal som utför dessa aktiviteter och pojkarna 
som främst sparkar boll får göra detta utan någon vuxen inblandad. På det sättet uppmuntras 
inte heller flickorna att prova på att sparka boll, vilket hon tycker är lika illa. 
 

När verksamheten inte förändras vad gäller aktiviteter, materiel, regler och attityder till 
barnen trots att barnen blivit äldre eller proportionen flickor- pojkar förändrats är det inte 
konstigt att vissa barn revolterar (Rithander, 1991, sid. 65). 
 

Rithander (1991), slutligen, skriver i sin bok Flickor och pojkar i förskolan, om hur man som 
pedagog kan uppmuntra pojkarnas utåtagerande lekar i stället för att be dem avbryta och göra 
något annat. För att hjälpa pojkarna att få prova olika mansroller så kan man om barnen t.ex. 
brottas be dem följa med in i andra rummet där det finns en ”perfekt brottningsmadrass” där 
de kan ha en match och föreslå att man själv kan vara domare som riktiga brottare har på sina 
matcher. 
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1.5 Exempel på genusarbete i förskolan 
 
På Orions förskola i Sundbyberg arbetar arbetslaget aktivt med genus i den vardagliga 
förskoleverksamheten. De började genom att göra sig själva medvetna om hur de faktiskt gör 
med barnen och vad de säger till barnen. De diskuterade och upptäckte att de gjorde så som de 
trodde att de inte gjorde. Tallberg Broman (2001) skriver att vi menar olika när vi talar om 
frågor utifrån ett genusperspektiv och menar att när genusfrågorna inbegriper oss själva som 
t.ex. pedagoger är det lätt att känna sig anklagad och därmed avfärdar man frågorna med svar 
som ”vi har inte problem med sådant” eller ”här gör vi ingen skillnad på pojkar och flickor”. 
Tallberg Broman framhåller vidare att det är viktigt att då ta itu med frågorna inom arbets-
laget eller liknande; till exempel genom att man gör egna observationer och analyser. 
Odelfors (1998) har gjort en studie om flickor och pojkar i förskolan, där hon bland annat 
undersökt könens olika villkor för att uttrycka sig i förskolan, vid olika aktiviteter. Odelfors 
påpekar att man som pedagog kan fundera över vilka barn man riktar sig till vid t ex. en 
samling; är det ett ämne som flickor eller pojkar är mest intresserade av? 
 
I SOU 2006:75 kan man läsa om Tittmyrans och Björntomtens förskola som ligger i Gävle. 
På dessa två avdelningar arbetar personalen medvetet med jämställdhet och barnen är 
indelade i könshomogena grupper vid något eller några tillfällen per vecka. Personalen på 
Tittmyran och Björntomten upptäckte att flickorna vid matsituationen agerade hjälpfröknar åt 
pojkarna. De bestämde sig då för att låta flickorna sitta vid ett bord och pojkarna vid ett annat. 
Nu vågade flickorna ta för sig mer och de utvecklade sin jagkänsla medan pojkarnas förmåga 
att se till andras behov samt språket utvecklades. Personalen i förskolan ville utmana barnen i 
sitt tänkande kring könsroller och valde att ta bort alla traditionella leksaker. Det som 
lämnades kvar var byggleksaker, skapandematerial, utklädnadskläder, kuddar och madrasser. 
Denna förändring resulterade i att barnen lekte i större och framförallt i könsblandade 
grupper. Även språket och kreativiteten fick en viktigare roll i leken. Rithander (1991) 
berättar om ett arbete i förskolan Gjutaren i Stockholm där man ansåg att man behövde 
anpassa verksamheten efter pojkars och flickors olika behov och förutsättningar. Arbetslaget 
observerade barngruppen i olika situationer och såg att pojkarna ofta hade huvudrollerna i 
samlingarna medan flickorna ofta tog kommando i rollekarna i förskolan. Personalen såg även 
att materialet för lekar var anpassat till flickor mer än pojkar och Rithander menar att 
personalen därav hittade förklaringen till varför de manliga rollekarna inte fanns bland 
pojkarna. Därför skapade personalen kläder och tillbehör för pojkarnas lekar som var svärd, 
mantlar och polisuniformer. Resultatet blev att både flickor och pojkar lekte mer rollekar än 
tidigare. Arbetslaget kom även fram till att man som lärare måste arbeta med sina egna 
attityder och tänka på hur man ser sig själv som kvinna och vilken inställning man har till 
män. Förskolan satte upp mål att arbeta mot för att stärka barnens identitet; att det är bra att 
vara flicka och bra att vara pojke. Ambitionen var inte att flickorna skulle leka pojklekar och 
tvärtom, utan mer att stärka barnen. Man fokuserar på att inte ge de bråkiga så mycket negativ 
uppmärksamhet och samtidigt lyfta de tysta barnen (Rithander, 1991). 

1.6 Genusstrukturer i barnlitteratur  
 

/…/ sagor och berättelser är också med och påverkar barns syn på världen. Det gör 
litteraturen till en betydelsefull del av arbetet med normer och värden där 
jämställdhetsuppdraget ingår som en viktig del. (SOU 2006:75, sid. 112). 

 
SOU 2006:75 skriver att barnlitteraturen är en viktig del i förskolans vardagliga arbete med 
genus och jämställdhet. I barnböckerna är könsmönstren ofta ensidiga. Förskolorna Pärlan och 
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Regnbågen har granskat sina böcker och det framkom att endast 30 % av böckerna har en 
flicka eller kvinna som huvudperson. I alla böcker där en kvinna var avbildad fanns även ett 
barn eller ett hushållsredskap avbildat tillsammans med kvinnan. När barnen börjar förskolan 
har de med sig en massa värderingar för rätt och fel, vad som är accepterat för en pojke/flicka 
och vad som inte är accepterat, anser Rithander (1991). Detta har delvis skapats genom 
hemmet där föräldrar och syskon gör sysslor, bestämmer olika, har olika intressen osv. Detta 
späds på, menar Rithander, med allt vad barnet får möta från samhället. Tidningar, böcker och 
tv visar reklam som förstärker könsrollerna, vilket våra barn får möta varje dag. Kåreland 
(2001) menar att 1970-talet blev ett viktigt decennium för barnbokens och barnkulturens del. 
Detta på grund av att barnlitteraturen under denna period blev erkänd som universitetsämne. 
Kåreland framhåller vidare att utbudet av barnböcker idag är rikt och varierande vilket gör att 
man utan större svårigheter kan hitta böcker som ger barnen nya upplevelser och intryck. Då 
barnboken idag många gånger skildrar de sociala förändringarna i samhället, kan barnen lära 
känna sig själva och sin vardag genom böckerna. Det räcker inte att barnen har tillgång till 
barnböcker: det krävs att pedagogerna har goda kunskaper om barnlitteratur och ger barnen 
tid och möjlighet att bekanta sig med böckerna så att det skapas ett intresse hos barnen. 
Nikolajeva (2004) hävdar att barnlitteraturen inte hör till någon speciell genre. Den är inte 
heller ålder-, kön- eller kulturellt neutral. Barnböckerna tar ofta upp vänskap men ämnet 
behandlas på olika sätt beroende på om det är en pojk- eller flickbok. När boken är riktad till 
flickor, handlar det ibland om känslor, tillexempel kärlek eller svartsjuka. I pojkböckerna 
handlar det många gånger om bus och påhitt. Kåreland (2001) skriver att barnboken idag ofta 
speglar dagens samhälle. Under 60-talet pågick en debatt om könsroller som ledde till en mer 
medveten syn på flickors och pojkars roller i barnboken. Under 80-talet avtog denna debatt då 
man ansåg att det inte längre var några större problem med könsroller.  
 
Enligt Toijer-Nilsson (1979) börjar män bli synliga i småbarnsböckerna på 1960- och 70talet. 
En banbrytande bok var Alfons Åberg (Kåreland, 2005). Hon skriver vidare att Alfons pappa 
spelar en kanske mer traditionellt feminin roll i böckerna om Alfons Åberg. Pappan bakar, 
städar och vårdar Alfons klädd i tofflor och förkläde. Alfons mamma finns inte med i 
böckerna och läsaren får aldrig veta om föräldrarna är skilda eller om Alfons mamma är död. 
Pappan är på det sättet både mamma och pappa till sin son, vilket Kåreland menar var 
ovanligare i barnböcker då boken kom ut. Toijer-Nilsson berättar att den första Alfons Åberg-
boken God natt Alfons Åberg kom ut 1972 och handlar om Alfons och hans pappas dagliga 
liv. Gunilla Bergström som skrev boken ville medvetet skapa nya mönsterbilder och förnya 
litteraturen för barn, enligt Kåreland (2005). Kåreland tar i sin studie upp böckerna om Malla 
och böckerna om Benny. Hon behandlar särskilt böckerna Nämen Benny och Jamen Benny 
samt Malla cyklar och Malla handlar. I alla fyra böckerna framställs Malla och Benny enligt 
de traditionella könsrollerna som gäller för flickor och pojkar. Benny framställs som 
självständig med mycket spring i benen, medan Malla framställs som den duktiga flickan som 
alltid hjälper mormor och är försiktig. I boken Malla handlar ska Malla gå till affären och 
handla åt sin mormor. Efter vägen känner hon sig stolt för att hon ser att de andra barnen tittar 
avundsjukt på henne där hon går med sina fina kläder. När Malla kommer till affären 
glömmer hon bort vad hon skulle handla då det är så många stora vuxna där som tittar på 
henne. Hon skulle handla bönor men kommer hem med potatis. När Malla väl är hemma 
bestämmer sig mormor för att gå tillbaka till affären och fråga hur grönsakshandlaren kan 
vara så tokig att han ger en så tung potatispåse till Malla. Kåreland menar att mormor hela 
tiden är med i bakgrunden, hon hjälper Malla med allt som hon kan behöva hjälp med och hon 
finns där som en stöttande hand. I boken Malla handlar är mormor med på tretton av tjugosju 
bildsidor, alltid stöttande i bakgrunden.  
 



 
 

 13 

Mallas mormor är alltid engagerad i Mallas förehavanden. Hon vinkar av henne när Malla 
går till affären, hon tar emot henne när hon kommer hem och tittar på vad hon har köpt. De 
pratas vid och mormor tar Malla i knät för att sedan själv bege sig till affären för att reda ut 
det som hänt (Kåreland, 2005, sid. 46). 

 
I boken Jamen Benny bestämmer sig Benny för att ta med sin lillebror ut. Mamma är 
upptagen med att städa så hon ser inte att Benny och lillebror går iväg. När de kommer ut tar 
Benny lillebrors napp och springer iväg. Han rusar över vägarna med nappen i munnen och 
bryr sig inte alls om vad de andra barnen säger om honom. Benny möter några andra pojkar 
som retar honom och ger honom ett slag i ansiktet och det är här man enligt Kåreland kan se 
att Benny är ledsen, då en tår syns vid ena ögat. I övrigt framställs Benny som en tuffing som 
är busig och olydig. Vidare menar hon att mamman i boken Jamen Benny inte är lika 
framträdande som mormor är i boken Malla handlar. Här är mamman upptagen med att städa 
och hon avbildas med ett förkläde på, ivrigt städandes. I Bokens tjugofyra sidor finns 
mamman endast med på tre av sidorna, i början samt i slutet. Vilket enligt Kåreland kan 
tolkas som att mamman inte är så viktig i Bennys liv. I boken Nämen Benny finns mamman 
endast med på fem av tjugofyra sidor även här i början och i slutet på boken.  
 

Mamman iklädd förkläde och klut på huvudet, är på varje bild sysselsatt med att få hemmet 
prydligt. Hon ställer Bennys leksakspotatisar i långa rader, hon dammsuger, hon förbereder 
Bennys bad och hon lägger in tvätt i tvättmaskinen. /…/ Nu har förkläde och huvudklut lagts 
av, ett tecken på att städningen är klar, och för första gången har mor och son ögonkontakt 
(Kåreland, 2005, sid. 47). 
 

2. Syfte  
 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på om och hur pedagoger i förskolan använder 
barnlitteratur i sitt genusarbete.  

2.1 Frågeställningar: 
 

• Använder pedagogerna litteraturen som ett redskap för genusarbete? 
• På vilket sätt används barnlitteraturen som redskap för genusarbete? 
• Vilken litteratur anser pedagogerna är relevant, sett ur ett genusperspektiv? 
• Vilken litteratur har barnen tillgång till? 
 

3. Metod  

3.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära där man tolkar och försöker förstå hur något fungerar eller 
är (Patel och Davidson, 2003) och menar  
 

att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 
mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i 
människors handlingar och i mänskliga livsyttringar (Patel och Davidson, 2003, sid. 29). 
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Patel och Davidson framhåller att en hermeneutiker har en forskarroll som är öppen och 
subjektiv och tolkar sin undersökning ur ett kvalitativt synsätt. Författarna menar vidare att en 
hermeneutiker anser att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det äkta mänskliga, 
eftersom människor har intentioner och avsikter som yttrar sig i språk och handling som man 
kan tolka och förstå. Patel och Davidson menar att forskarens förförståelse kan ses som en 
tillgång i och med att tankar och kunskap som forskaren har kan hjälpa till att tolka och förstå 
det som undersöks.  ”Inom hermeneutiken utgör förförståelsen en naturlig utgångspunkt i 
tolkningsprocessen fram mot förståelse” (Patel och Davidson, 2003, sid. 79). Vår förförståelse 
fick vi delvis genom att studera tidigare forskning samt genom våra egna upplevda 
erfarenheter av genusarbete i förskolan. Ur ett hermeneutiskt förhållningssätt ser man ofta 
helheten i forskningsproblemet och menar i det sammanhanget att helheten är mer än summan 
av delarna. Att se helheten kallas för holism. Forskaren ser på helheten i relation till delarna 
för att få en så komplett förståelse som möjligt (Patel och Davidson, 2003). Kvalitativa 
metoder kännetecknas av att man inte använder sig av siffror utan fokuserar på datainsamling 
i form av till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser vilket ofta består av det 
skrivna eller talade ordet. Trost (2005) menar att om frågeställningen man avser att undersöka 
anger hur ofta eller hur många så skall man göra en kvantitativ studie. Om det handlar om att 
förstå något eller hitta mönster så är det en kvalitativ undersökning som gäller. Enligt 
Backman (1998) och Patel & Davidson (2003) kan kvantitativa metoder vara till exempel 
experiment eller enkäter, som går att mäta och benämna med siffror. 

3.2 Genomförande  
Vi har genomfört vår undersökning i förskolan där vi har valt att enbart intervjua 
förskollärare för att få en homogen grupp. Undersökningen består av kvalitativa 
intervjuer med öppna frågor följt av följdfrågor, vilket enligt Patel och Davidson ger en 
låg standardisering och strukturering.  
 
Utifrån etiska aspekter, inhämtade vi givetvis informanternas samtycke till intervjuerna. Vid 
första kontakten med förskollärarna berättade vi om ämnet som vår intervju handlade om. När 
vi bearbetade resultatet avidentifierade vi alla personuppgifter genom att benämna förskollär-
arna som förskollärare A, B, C och så vidare. Den information vi samlade in vid intervjuerna 
kommer endast att användas för denna forskning, vilket vi informerade de berörda om. Innan 
genomförandet av intervjuerna bearbetade vi tidigare forskning för att vara insatta i ämnet, 
vilket Patel och Davidson menar är ett bra sätt att förbereda sig på. Författarna lyfter också 
fram att om den kvalitativa intervjun är hermeneutisk inriktad, påverkar det om intervjuaren 
har medkänsla för det informanten talar om. Vi tycker därför att det är viktigt att veta vad vi 
som forskare talar om och för att kunna förstå vad informanten menar när hon talar om t ex 
arbetet som bedrivs på förskolan. Detta kan man visa intervjupersonen genom att själva kunna 
ge exempel från egna erfarenheter från förskolans arbete. Man kan vidare läsa att intervjun 
kan berikas på det sättet vilket gör att intervjupersonens åsikter och uppfattning framträder 
tydligare.  
 
Vi kontaktade sex förskollärare för intervju. Alla informanter arbetar på förskola, varav fem 
stycken arbetar på avdelningar med åldersintegrerade barngrupper (1-6 år) och en arbetar på 
en småbarnsavdelning (1-3 år). Informanterna arbetar på fyra olika förskolor i Kiruna 
kommun. Vi har valt att bortse från förskollärarnas ålder samt hur länge de har arbetat, därför 
att vi anser att det inte är relevant för vår studie. Intervjun ägde rum på den tillfrågades 
arbetsplats i ett avskilt rum. Vi spelade in intervjuerna och gjorde sedan löpande analyser efter 
varje intervju, för att se om det var något vi missat, vilket Patel och Davidson anser vara 
praktiskt vid kvalitativa undersökningar. Vi medverkade båda vid alla intervjuer, där en av oss 
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intervjuade och stödnoterade och den andra antecknade. Patel och Davidson (2003) framhåller 
att det är bra att vara två personer vid en kvalitativ intervju, eftersom det underlättar att senare 
avgöra reliabiliteten, genom att man kan jämföra anteckningar. Därefter jämförde vi 
anteckningarna och lyssnade på inspelningarna innan vi sammanställde rådatan. När vi 
bearbetade intervjuerna analyserade vi varje frågeställning för sig och efter detta analyserade 
och tolkade vi resultatet.  
 

3.3 Kommentarer till metodval 
  
Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer vid vår studie. Trost (2005) menar att en 
kvalitativ studie innebär att man med sin undersökning söker variationer och förståelse för 
något, för att urskilja olika slags handlingsmönster eller för att förstå människors sätt att 
tänka. Något vi anser är passande vid vår studie där vi vill ta reda på hur förskollärarna tänker 
kring genus samt att få reda på hur förskollärare använder barnboken som ett redskap i 
genusarbetet. Patel och Davidson (2003) framhåller en låg grad av strukturering vid intervjun 
vilket ger den intervjuade ett stort utrymme att svara inom. Vi har valt denna typ av struktur 
eftersom det passar vårt syfte. Vi valde öppna frågor, vilket Backman (1998) tycker är bra när 
man vill få en helhetsbild av det man undersöker. Trost (2005) menar att det vid en kvalitativ 
intervju är viktigt att använda sig av följdfrågor för att säkerställa trovärdigheten. Trost 
framhåller att man genom en intervju med låg standardisering strävar efter att förstå hur den 
intervjuade tänker eller känner.  

 
Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, dvs. frågorna 
som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord (Patel och 
Davidson, 2003, sid. 78). 

 
Patel och Davidson (2003) framhåller att kvalitativa intervjuer både kan leda till beskrivnin-
gar av allmänna företeelser och lyfta fram någon företeelse som sticker ut, vilket vi anser är 
lämpligt. I en ostrukturerad intervju har intervjupersonen maximalt utrymme att svara inom. I 
en helt strukturerad intervju lämnas ett mindre utrymme att svara inom och vi kan även förut-
säga vilka olika svar som kommer att ges (Patel o Davidson, 2003). Vi har i denna undersök-
ning haft ett vetenskapligt förhållningssätt som har hermeneutiken i grunden, eftersom vi för-
söker förstå hur förskollärarna tänker kring genusarbete och barnböcker samt hur detta arbete 
sker. Vi valde kvalitativa intervjuer med följdfrågor och med en låg standardisering, vilket var 
ett bra val för oss med tanke på att vi ville forma intervjun efter personen vi intervjuar, det vill 
säga ha en låg strukturering vid vår intervju. ”/…/ ibland genomförs intervjun så att intervjua-
ren väljer att ställa frågorna i den ordning som faller sig bäst i de enskilda fallet, dvs. med en 
låg grad av strukturering” (Patel och Davidson, 2003, sid. 78). Detta gjorde vi för att komma 
åt mer nyanserade svar, vilket vi misstänkte att vi inte skulle komma åt om vi t ex valt enkät 
som metod. Frågor med hög standardisering hade givetvis gett ett annat resultat. Patel och 
Davidson skriver att det är viktigt att man som forskare har en förförståelse för det ämne man 
studerar, men man bör tänka på att det kan påverka ens tolkning av resultatet. Vi har i stor 
mån försökt bortse från vår förförståelse i vår tolkning av resultatet och under intervjuns gång, 
för att inte färga våra intervjuer eller de svar vi fått.  
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4. Resultat 
 
Här kommer vi att redogöra för resultaten av vår empiriska studie. Vi har delat in svaren 
under fem rubriker, som speglar de intervjufrågor vi anser är relevanta. 

4.1 Förskollärarnas utbildning inom genus eller genuspedagogik 
 
Med nedanstående fråga vill vi lyfta bakgrunden informanterna har inom genusområdet. 
 

• Har du någon utbildning inom genus eller genuspedagogik? 
 
Förskollärare A 
Förskollärare A har ej genomgått någon utbildning inom genus eller genuspedagogik. 
 
Förskollärare B 
Förskollärare B har gått en kurs via arbetet som heter ”Öka takten”. Under sin lärarutbildning 
har hon varit i kontakt med genusarbete men inte gått någon ren genuskurs. 
 
Förskollärare C 
Förskollärare C har inte gått någon genuskurs utan det är bara under lärarutbildningen hon 
varit i kontakt med genusarbete. 
 
Förskollärare D 
Förskollärare D har gått en genuscirkel via fackförbundet. 
 
Förskollärare E 
Förskollärare E har ingen genusutbildning överhuvudtaget, varken genom lärarutbildningen 
eller via arbetet. 
 

4.2 Genusarbete i förskolan 

Förskollärare F 
Förskollärare F har ingen genusutbildning. Hon säger att hon gick sin lärarutbildning i början 
av 70- talet och då var genus inget man arbetade med. I övrigt har hon deltagit på en studiedag 
om genus för femton år sedan.  

 
Med följande fråga vill vi ta reda på om och på vilket sätt informanterna arbetar med 
genusfrågor. 
 

• Arbetar du med genus på förskolan; hur ser det arbetet ut? 
 

Förskollärare A arbetar med genus i förskolan. Hon tänker på hur man bygger upp miljön och 
hur de erbjuder barnen leksaker. T ex menar hon att pojkar och flickor ska få leka med samma 
leksaker, både dockor och bilar. Genom att man har dockorna och bilarna i samma rum i 
förskolan, får barnen möjlighet att leka med både och. Hon säger att hon arbetar med 

Förskollärare A 
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blandade grupper i dag men en nackdel tycker hon är att pojkarna tar mer tid än flickorna, 
men hon skulle ändå inte vilja dela in barnen efter kön. 
 
Förskollärare B 
Förskollärare B arbetar med genus i sitt arbete. Exempelvis har deras kvalitetsarbete handlat 
om genus. Hon tänker på hur hon utformar miljön på avdelningen, vilka böcker de lånar på 
biblioteket, att leksakerna ska vara könsneutrala samt att båda könen skall behandlas lika och 
därför vill hon inte göra några medvetna könshomogena grupper. 
 
Förskollärare C 
Förskollärare C arbetar inte så mycket med genus just nu, därför att hon är nyanställd och 
endast har arbetat några veckor på denna förskola. Hon menar att hon just nu prioriterar att 
lära känna barnen samt att komma in i arbetslaget. Hon känner att hon inte skulle vilja dela 
upp flickorna och pojkarna i olika grupper, i rädsla för att missa något. 
 
Förskollärare D 
Förskollärare D arbetar alltid med genus i förskolan. Hon säger att hon alltid har genus i 
tankarna och att hennes förhållningssätt speglar hennes tankar. Hon tycker att det är mycket 
viktigt att som lärare alltid ha sina ”genusglasögon” på. Genom att flytta om så att dockvrån 
och bilhörnan delar rum, menar hon att flickorna och pojkarna skall få lättare att leka 
tillsammans och med samma leksaker. Hon arbetar för att flickorna inte ska bli hjälpfröknar. 
Hon tycker att det är viktigt att inte ställa högre krav på flickor än på pojkar. Hon arbetar med 
blandade barngrupper och vill inte medvetet dela in flickor och pojkar för sig. Hon menar att 
alla barn är olika och beroende på vilken tanke man har med könshomogena grupper så kan 
det vara positivt, t ex genom att flickorna då slipper agera som stötdämpare mellan pojkarna. 
På avdelningen där förskollärare D arbetar är barnen åldersindelade några tillfällen per vecka 
och i år har det råkat bli endast tjejer i hennes ansvarsgrupp. 
 
Förskollärare E 
Förskollärare E säger att hennes avdelning inte har någon inriktning som har med genus att 
göra, men hon tänker på hur hon behandlar barnen för att inte stärka typiska könsroller och 
mönster. Alla barn får prova på allt, säger hon. Hon säger att alla barn ska våga prova allt i 
förskolan, exempelvis att pojkar ska våga leka med Barbie utan att vara uppdelade i rena 
pojk- och flickgrupper. Hon anser att man helt enkelt misslyckats med genus i vardagen om 
man måste dela upp barnen efter kön för att kunna arbeta genusinriktat. Enligt henne sitter 
inte genus i leksaker eller kläder. Hon arbetar med blandade grupper eftersom hon anser att 
man missar många erfarenheter och tankar om man delar upp barnen efter kön för mycket. 
 
Förskollärare F 
Förskollärare F säger att hon absolut arbetar med genus i förskolan. Genus diskuteras ofta i 
arbetslaget och hon försöker hela tiden tänka på hur hon bemöter flickor och pojkar. Hon 
skiljer exempelvis inte på färger mellan könen, hon uppmuntrar pojkarna att även leka med 
dockvagn likaväl som hon uppmuntrar dem att leka andra lekar. Inför dukningen försöker hon 
tänka på att be en pojke om hjälp, i stället för en flicka. Hon arbetar med blandade 
barngrupper för hon tycker att det är lättare att se varje individ för den den är, för att undvika 
att döma alla pojkar eller flickor som lika. 
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4.3 Skönlitteratur i förskolan 
 
Vi vill ta reda på om och på vilket sätt barnböckerna används av förskollärarna i deras arbete 
med barnen. 

• Läser ni skönlitteratur för barnen och i så fall varför? 
 
Förskollärare A 
Förskollärare A säger att hon läser skönlitteratur för barnen för språkutvecklingens skull, för 
att barnen lär sig att lyssna, samt för att få en lugn stund tillsammans med barnen. De läser 
spontant, när barnen önskar det. 
 
Förskollärare B 
Det visar sig att förskollärare B läser för fantasins skull och för språkutvecklingen. Hon säger 
också att det är viktigt att få denna lugna stund med barnen, att få sitta tillsammans och varva 
ner. Hon läser för de äldre barnen när de små barnen har vila och när barnen själva vill höra 
en bok. 
 
Förskollärare C 
Under intervjun framkom det att förskollärare C läser böcker för barnen för att öka deras 
ordförråd samt för att öka deras intresse för böcker. Men även för att väcka intresse för de 
olika ämnen som böckerna tar upp. I förskolan där hon arbetar har de högläsning när barnen 
vill lyssna samt en lässtund per dag. 
 
Förskollärare D 
Enligt förskollärare D är det en självklarhet att läsa böcker för barnen. Böckerna utmanar 
barnens fantasi, vilket är viktigt enligt henne. Hon läser högt även för att förmedla en känsla, 
en läsupplevelse till barnen samt för att barnen ska lära sig medkänsla och empati. Barnen lär 
sig även att återberätta böcker och att bearbeta händelser genom boken. Det är dessutom roligt 
och skapar glädje att läsa! På den avdelning förskollärare D arbetar har de samling en gång 
per dag då de ofta läser högt. 
 
Förskollärare E 
Det visar sig under intervjun att förskollärare E framförallt läser för barnen för att de ska få en 
lugn stund och koppla av. På den avdelning hon arbetar på läser de när barnen vill lyssna samt 
en stund av högläsning varje dag. 
 
Förskollärare F 
Förskollärare F läser mycket och ofta för barnen och framhåller att högläsning är av högsta 
vikt i en lärares arbete. Det förekommer sagostunder med bakgrundsmusik på den 
avdelningen hon arbetar på. Personalen gör även sagopåsar som barnen med föräldrar får låna 
hem och läsa. Eftersom denna förskollärare arbetar på en småbarnsavdelning säger hon att 
hon berättar mycket kring bilderna i boken, då hon läser för barnen. Hon tycker att det är 
viktigt att stanna upp och reflektera kring handlingen i boken, tillsammans med barnen. Hon 
menar att barnen är duktiga på att komma i håg och att fantisera kring vad som ska hända. 
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4.4 Barnböcker ur genusperspektiv 
 
Med följande fråga vill vi lyfta på vilket sätt informanterna använder barnböcker ur ett 
genusperspektiv samt vilka böcker de anser är relevanta i ett genusarbete. 
 

• Använder du skönlitteratur i ditt genusarbete, vilka böcker tycker du är användbara ur 
genusperspektiv? 

 
 
Förskollärare A 
Under intervjun framkom det att hon inte medvetet använder barnböcker i sitt genusarbete för 
att hon tycker att det är svårt att veta vilka böcker man kan använda. Med genusarbete menar 
denna förskollärare sitt eget förhållningssätt. Hon anser att man efter att man läst boken kan 
reflektera med barnen över varför flickor gestaltas som prinsessor och pojkar som hjältar. 
Förskollärare A tycker att Pija Lindebaums böcker om Gittan är bra, eftersom Gittan framstår 
som en kavat tjej och inte lika ”söt” som en flicka traditionellt brukar framställas som. Även 
Alfons Åberg anser hon är relevant eftersom han framställs som fegare än normen för 
könsrollen samt att det i Alfonsböckerna ofta är både Alfons kompis Milla och Alfons som 
utför saker tillsammans och är lika framträdande. Däremot påpekar hon att hon inte skulle 
välja tillexempel boken Törnrosa när hon läser för en pojke för hon tror inte att pojkarna 
skulle tycka om den.  
 
Förskollärare B 
Förskollärare B anser att det är en självklarhet att använda böcker i sitt genusarbete. Hon 
menar att utbudet av böcker beror på vem som går på biblioteket och lånar med barnen. När 
hon själv gör det väljer hon böcker som inte visar traditionella könsmönster, t ex böcker där 
föräldrarollerna är omslängda och visar pappan som lagar mat och mamman som reparerar 
bilen. På biblioteket får barnen välja några böcker var och pedagogen väljer ett par till 
förskolan. Om barnen valt böcker som förskollärare B anser är opassande ur genussynpunkt 
får de byta till andra böcker. I övrigt föredrar hon att läsa böcker som Lill- Zlatan och 
morbror raring, Kenta och barbisarna samt Händige Hanna lagar bilen. Hon tillägger att 
ingen av pojkarna på hennes avdelning är intresserade av att läsa Kenta och barbisarna, vilket 
arbetslaget har funderat över men inte kommit fram till varför det är så. 
 
Förskollärare C 
Vid intervjun framgår att förskollärare C använder böcker som har djur som 
huvudrollskaraktärer, men på grund av att hon är ny i arbetslaget har hon inte kommit i gång 
med arbetet ännu. Hon läser givetvis vid samlingar och när barnen kommer med en bok. 
Böcker där djur har huvudrollen tycker hon är bra ur genusperspektiv eftersom barnen då 
själva kan välja om det är en han, hon, den eller det. 
 
Förskollärare D 
Denna förskollärare tycker att det både är viktigt och en självklarhet att använda böcker i sitt 
genusarbete. Hon berättar att hon och resten av arbetslaget är medvetna om de traditionella 
könsrollerna som finns i böckerna och tänker på det vid val av böcker. Hon menar ändå att 
man kan läsa en väldigt traditionell bok, t ex en av Elsa Beskows böcker, för att sedan 
diskutera varför könsrollerna är så. Hon framhåller att man kan ändra karaktärsdrag och 
omformulera så att prinsessan räddar prinsen i stället för tvärtom.  
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Förskollärare E 
Förskollärare E använder barnböcker i sitt genusarbete och försöker att inte bara välja böcker 
som visar stereotypa könsroller, där exempelvis pojken är brandman och flickan är prinsessa. 
Pia Lindenbaums böcker är bra, eftersom de bryter alla olika roller i samhället, enligt 
Förskollärare E. 
 

4.5 Förskolans läsmöjligheter 

Förskollärare F 
Det framgår att förskollärare F arbetar mycket med barnböcker ur ett genusperspektiv. Hon 
ser inte till innehållet när hon väljer en bok, utan menar att alla böcker går att använda. Hon 
anser att böcker där pojkar och flickor gör saker tillsammans är relevanta att läsa. Exempel på 
det är Alfons Åberg, Ronja Rövardotter och Billy-böckerna. När man läser böckerna om 
Alfons menar förskollärare F att inget barn någonsin frågar var Alfons mamma är, det är 
självklart för barnen att det är Alfons pappa och farmor som är framträdande. Hon tycker sig 
märka att barn i dag är vana vid olika familjekonstellationer. 

 
Här ville vi ta reda på vilka böcker som barnen erbjuds på förskolan. 

• Vilka böcker har barnen tillgång till samt hur används dessa böcker? 
 
Förskollärare A 
Informanten berättar att förskolan hon arbetar på har ganska mycket böcker framme, i ett 
speciellt läsrum, där barnen själva får välja fritt. Sedan finns det fler böcker i ett av de andra 
rummen på förskolan, mestadels i bokhyllor. Vid spontana stunder läser hon för barnen och 
vid samlingen ibland. Det finns ganska typiska böcker berättar hon; Pettsson och Findus, 
Plupp, Alfons Åberg och andra böcker som barnen lånar på biblioteket. 
 
Förskollärare B 
Förskollärare B menar att hon läser för barnen oftast vid vilan och speciella läs stunder. 
Självklart också när barnen själva önskade att höra en bok. Böcker som hon tyckte om var 
bland annat Lill-Zlatan och morbror raring, Kenta och barbisarna och Händige Hanna lagar 
bilen. Detta är även böcker som förskolan erbjuder barnen att läsa, men det finns även 
traditionella böcker att läsa där som t ex Alfons Åberg och andra klassiker. 
 
Förskollärare C 
Denna förskollärare föredrar böcker som har djur i huvudrollen. Hon läser vid speciella läs- 
stunder samt när barnen själva kommer med en bok. Hon menar att hon inte känner till alla 
böcker som finns på förskolan ännu, eftersom hon just börjat arbeta där. Det framgår inte av 
intervjun vilka böcker som barnen har tillgång till av den anledningen att hon inte själv är 
bekant med utbudet fullt ut. 
 
Förskollärare D 
Intervjupersonen berättar att där hon arbetar finns det böcker framme på två olika ställen på 
förskolan, där barnen själva kan bläddra i en bok, be någon vuxen läsa eller där de samlas och 
läser i grupp. Vid samlingen förekommer det att pedagogerna läser en bok och vid speciella 
åldersknutna aktiviteter så läser hon gärna en bok bland annat har de arbetat med böckerna om 
Plupp nyligen. 
 
 



 
 

 21 

Förskollärare E 
Hon föredrar Pia Lindenbaums böcker, vilka även barnen har tillgång till på förskolan. De 
äger egna böcker samt lånar på biblioteket. Böcker finns tillgängliga på tavellister på 
väggarna samt i låga hyllor så att barnen själva kan hämta en bok. Förskollärare E läser vid 
vilan, läs- stund samt när barnen själva vill. 
 

5. Analys och diskussion 

Förskollärare F 
Förskollärare E arbetar på en småbarnsavdelning. Hon berättar att det finns hundratals böcker, 
men det finns inte plats att ha framme alla böcker samtidigt. De har hyllor i varje rum där 
barnen själva kan välja fritt. Eftersom det är en småbarnsavdelning finns det en stor del pek- 
och bildböcker, men annars traditionella böcker såsom Alfons Åberg, Ronja Rövardotter, 
Kotten-böckerna samt Billy-böckerna. Avdelningen har färdiga bokpåsar de själva sätter ihop 
så att föräldrar och barn kan låna hem påsarna en vecka i taget. Förutom läsning vid spontana 
önskningar från barnens sida samt vid vila och samlingar, är avdelningen med i en bokklubb 
där personalen kan välja vilka böcker de ska köpa in till förskolan. 
 

5.1 Pedagogernas syn på genusarbete 
 
Resultatet visar att alla förskollärare i vår studie tycker att genus är en viktig fråga att arbeta 
med i förskolan. Fyra av informanterna anger att de har gått en genuskurs i form av en 
studiedag eller via lärarutbildning kommit i kontakt med ämnet. Vi anser att genus innebär 
bland annat förväntningar på hur man bör vara som pojke eller flicka. Som flicka förväntas 
man anpassa sig till mindre utrymmen till exempel dockvrån i förskolan medan pojkarna 
förväntas behöva större öppna ytor, något vi även kan läsa i Genuspraktika för lärare (2006). 
Barn formas efter dessa förväntningar och lär sig att leva upp till samhällets förväntningar. 
Det resulterar i att barn skapar sina egna könsroller och ändrar sitt beteende beroende på vart 
de finner sig och vad som där förväntas av dem. Davies refererar till sin tidigare forskning 
(1982):  
 

Barn blir definierade som de andra i förhållandet till vuxna på i stort sett samma vis som 
kvinnor är de andra jämfört med män. Barn är tvungna att lära sig både att vara utanför den 
vuxna diskursen och att agera tillsammans med vuxna enligt de vuxnas uppfattning om barn 
och hur förhållandet mellan vuxna och barn ska vara (Davies, 2003, sid.15).  
 

Vi tolkar resultatet som att fyra av informanterna uppfattar att utbildning i genus kan vara 
något man får via sin lärarutbildning, eller via speciella studiedagar. Resten har nog uppfattat 
”genusutbildning” som något annat och menar därför att de inte har någon genusutbildning. 
Av allt att döma kan vi se att förskollärarna i vår studie har tolkat genusutbildning på olika 
sätt. Detta kan givetvis påverka vårt resultat eftersom man kan tolka detta som ett eventuellt 
felvärde. Patel och Davidson (2003) menar att det resultat vi får av våra intervjuer innehåller 
ett sant värde och ett felvärde. Felvärdet kan bero på olika faktorer som ingen kan ha kontroll 
över, vilket vi menar kan vara när olika personer uppfattar frågor olika. Det står i 
Genuspraktika för lärare att pedagogerna inom skolan (med skola menar Lärarförbundet alla 
skolformer, från förskola till gymnasium) måste få adekvat utbildning inom genus och 
jämställdhet för att dels få syn på sina egna föreställningar kring könen och dels för att 
komma igång med jämställdhetsarbetet.  
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Den kanske viktigaste faktorn i jämställdhetsarbetet är att det legitimeras av skolans ledning 
och att de nya ambitionerna fastställs i ett skriftligt dokument, t.ex. en lokal 
jämställdhetsplan (Lärarförbundet, 2006, sid. 30).  

 
Hade informanterna haft mer utbildning inom ämnet, tror vi att deras inställning och deras 
insikter varit djupare. Svaleryd (2005) förklarar att det krävs mycket kunskap för att bedriva 
ett jämställdhetsarbete. Av informanternas åsikter kan man utläsa att det krävs stöd från 
ledningen för att bedriva ett mer fokuserat genusarbete i förskolan, vilket kräver kunskap och 
fortbildning inom området. Vi kan, utifrån informanternas svar, se att förekomsten av 
genusarbete hänger på rektorn som måste avsätta tid och pengar på fortbildning för 
förskollärarna. Alla våra informanter är positivt inställda till genusarbete men vi tror att det 
finns för lite tid för reflektion för sådana frågor i arbetet i förskolan. Delegationen för 
jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) anser att det är viktigt att all personal inom förskolan 
får möjlighet till fortbildning. ”Behoven av mer kunskap finns hos alla delar av förskolan; 
barnskötare, förskollärare, rektorer, administratörer och kommunpolitiker” (SOU 2006:75, 
sid.11). Delegationen menar att man aldrig får välja bort jämställdhetsarbete på grund av 
bristande resurser. De flesta förskollärare i vår studie arbetar med genus genom sitt 
förhållningssätt. Vi anser, vilket vi utläser från deras svar, att de med genusarbete menar det 
förhållningssätt de har, inte att de t ex har ett tema eller arbetssätt som fokuserar på genus. Vi 
kan av intervjuerna tyda att hälften av informanterna har genus i tankarna när de utformar 
miljön i förskolan. Alla är medvetna om att man bör bemöta barnen på samma sätt och ställa 
lika höga krav på både pojkar och flickor. Vi kan dra slutsatsen att alla förskollärare i vår 
studie anser att det är mycket viktigt med högläsning för barnen, dels för fantasins skull dels 
för språkutvecklingen. Endast förskollärare D berättar att det förekommit diskussion i 
arbetslaget kring genus, till en viss del. Det handlar då om enstaka fall, inte en grundlig 
genomgång av begrepp och liknande. Av det kan man tolka att förskolorna till stor del inte har 
en gemensam grundsyn om genus att utgå ifrån. Detta får oss att fundera över hur deras 
vardagliga jämställdhetsarbete ser ut.  
 
Vi kan i Genuspraktika för lärare (Lärarförbundet, 2006) läsa att docklek oftast hänvisas till 
avgränsade rum eller till hörn medan pojkarna får stora öppna ytor att springa på. 
Förskollärare E menar att om man måste dela in barnen efter kön har man misslyckats med 
genus i vardagen. I Genuspraktika för lärare ser vi att det finns vissa risker med att dela in 
barnen efter kön. Bland annat talar vi om för barnen att kön är viktigt och att flickor och 
pojkar inte kan samarbeta eftersom de har olika förutsättningar, vilket kan leda till att flickor 
ses som svagare och pojkar som bråkstakar. Av resultatet kan vi utläsa att förskollärarna 
tycker att det är viktigt att man ställer lika höga krav på flickor och pojkar. En medvetenhet 
som vi tror ökar mer och mer bland förskollärarna, i och med att de får mer kunskap i ämnet 
genus. Utifrån informanternas svar kan vi se att när det gäller utformningen av miljön har de 
ett genusperspektiv, vilket för dem innebär att man placerar dockor och bilar i samma rum så 
att alla barn leker med allt. ”De vuxna arrangerar också den fysiska miljön på ett 
könsspecifikt sätt genom val av färger, leksaker, inredning i barnkammare etc.” (Rithander, 
1991, sid.13) Förskollärare E markerar att genus för henne inte ligger i färger eller leksaksval, 
utan handlar om inställning, kravställning, bemötande och barnsyn. Även här handlar det om 
hur informanterna uppfattar olika begrepp och vad det betyder för just deras arbete. Hade vi 
däremot haft fler informanter hade även resultatet blivit mer varierande i och med att 
begreppet genus kan tolkas på ytterligare sätt. Svaleryd (2005) säger att genus är något som 
syftar på relationen män och kvinnor emellan, könens olika beteenden och kvinnligt och 
manligt. Svaleryd anser att vi som pedagoger har stor makt över det rådande genussystemet, 
antingen stärker vi det eller så hjälper vi barnen att ompröva detta. Vi framhåller liksom 
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Svaleryd att det sättet vi som pedagoger speglar samhället på kan påverka hur barnen i 
förskolan bygger upp sin självbild. Vi ser i resultatet en medvetenhet bland förskollärarna om 
hur de som lärare påverkar barnen.  
 

5.2 Använder pedagogerna litteraturen som ett redskap för genusarbete och i så 
fall på vilket sätt? 
 
Många av informanterna menar även att de läser för att barnen ska få en lugn stund och kunna 
koppla av. Alla informanter läser högt vid fasta stunder såsom vid samlingen eller 
läsestunden. Alla tillfrågade förskollärare läser också spontant när barnen vill lyssna till en 
bok. Vi kan av intervjuerna utläsa att alla informanter är erfarna när det gäller hur 
genusstrukturerna ofta ser ut i barnböcker och tänker på detta vid läsningen, däremot arbetar 
de på olika sätt. Vissa av förskollärarna väljer att byta kön på huvudrollsinnehavaren medan 
andra väljer att efter läsningen diskutera kön och egenskaper med barnen. Därmed anser vi att 
pedagogerna använder barnlitteraturen som ett redskap för sitt genusarbete. Många väljer 
även en bok som bryter könsrollerna eller som gör huvudkaraktären könlös. Det kan 
exempelvis vara en bok med ett djur som är framträdande. Böcker där djur är framträdande 
anser några av informanterna vara bra sett ur ett genusperspektiv, eftersom barnen då själva 
kan bestämma om karaktären är en han/hon/den/det. Vi anser att böcker där 
huvudkaraktärerna är könslösa är svårare att läsa för äldre barn i och med att de redan har sina 
förgivettaganden i huvudet och därmed kan byta ut den könslösa huvudkaraktären till en 
pojke eller flicka, utifrån de rådande könsrollerna. Yngre barn har kanske inte hunnit få en 
uppfattning om rådande könsroller och därmed koncentrerar sig mer på innehållet i boken. Vi 
frågade förskollärarna om de använder barnböcker i sitt genusarbete och samtliga svarade ja. 
Av allt att döma tolkar vi det som att förskollärare B, D, E och F anser att man bör se det 
enskilda barnet som en individ, i stället för en pojke eller flicka. Annars blir det lätt att man 
dömer barnet efter könet och dess förväntade egenskaper. Det framgår av resultatet att en 
svarande säger sig ha diskuterat genus i arbetslaget vid enstaka tillfällen, men i övrigt kan vi 
inte tyda att reflektion kring begreppen förekommer personalen sinsemellan, något som vi tror 
kan ha med bland annat tidsbrist att göra.  

5.3 Vilken litteratur anser pedagogerna är relevant, sett ur ett genusperspektiv 
och vilken litteratur har barnen tillgång till? 
 
Alla förskollärare har på avdelningen de arbetar på tillgång till böcker skrivna av Astrid 
Lindgren och Gunilla Bergström. De författarna hör framförallt till de traditionella 
barnböckerna. Barnen har på alla förskolor även tillgång till genusbrytande böcker, men långt 
ifrån i samma utsträckning. Resultatet visar att några av de genusbrytande böckerna är Pia 
Lindenbaums böcker Gittan och gråvargarna, Gittan och fårskallarna, Kenta och barbisarna 
samt Lill-Zlatan och morbror raring. Bland de traditionella böckerna finns Pettson och 
Findus, Billy-böckerna och Plupp men främst böcker skrivna av Astrid Lindgren t ex. Pippi- 
och Emilböckerna. Alfons Åberg (skriven av Gunilla Bergström) finns i alla förskolor och 
kan enligt alla informanter ses som en klassiker som alla barn tycker om oavsett ålder. Vi kan 
även fastställa att pedagogerna främst förespråkar Pija Lindebaums böcker när det gäller 
böcker som bryter de traditionella könsrollerna. Alfons Åberg kan räknas till en 
könsrollsbrytande bok på ett sätt, då Alfons mamma är frånvarande och pappan har en 
framträdande roll i stället. Vi kan av resultatet av intervjuerna utläsa att alla tillfrågade läser 
böcker för barnen samt tycker att alla tycker att det är viktigt. Vi tror att läsning är intimt 
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förknippat med förskollärarens förhållningssätt och personlighet och därför kan sättet att läsa 
skilja sig mer mellan olika förskollärare än vad sättet att använda böckerna på gör. Resultatet 
visar att de tillfrågade använder boken i sitt genusarbete, men på olika sätt. Däremot hade 
kanske en observation av lässtunden visat att förskollärarna läser på olika sätt och på det viset 
förmedlar något annat till barnet som lyssnar. Fantasi är något som Vygotskij (2003) kallar 
den kreativa förmågan hos människan. Genom denna menar han att vi tolkar känslor och 
erfarenheter, vilket barnen ofta sedan bearbetar i sin lek. Kåreland skriver: ”Med fantasins 
hjälp kan människan nå kunskap och sanningar som det är omöjligt att erövra på annat sätt” 
(Kåreland, 2001, sid. 79). ”Barnen lär sig även att återberätta böcker och att bearbeta 
händelser genom boken” (Förskollärare D, 2008). Leken blir ofta en form av bearbetning för 
barnen och Vygotskij berättar om den återskapande handlingen som är förknippat med 
människans minne. Det innebär att man bearbetar tidigare intryck och handlingsmönster, 
vilket vi menar kan ske efter en saga, då man ofta kan se barnen leka sagan efteråt.  
  
Som en av informanterna uttryckte sig vid intervjun kring barnböcker och könsroller: 
”Prinsessor måste få finnas men man kan göra dem tuffare” (Förskollärare D, 2008). Vi tolkar 
det som att hon menar att man även ska läsa traditionella barnböcker, bara man är medveten 
som lärare om de rådande könsmönster som man kan se i barnböcker. Av alla informanterna 
har det framkommit att de läser och arbetar med barnböcker, och då gör de det med ett 
genusperspektiv. De flesta av informanterna anser att det är viktigt att även läsa böcker där 
karaktärerna i boken gör saker som kanske inte är så typiskt för just det könet, till exempel att 
en pojke är sjuksköterska och en flicka är brandman. Lärarförbundet (2006) menar i sin skrift 
Genuspraktika för lärare att det även är viktigt att all personal inom förskolan visar att man 
kan göra arbetsuppgifter som normalt sett brukar förknippas med det motsatta könet. Vi tror 
att pojkar i förskolan behöver se fler manliga förskollärare för att även de ska kunna 
identifiera sig med ”fröken”, vilket flickorna redan kan göra med tanke på att det mestadels är 
kvinnor som arbetar inom förskolan. Odelfors (1998) menar att pojkar i förskolan ofta lämnas 
ifred med sina grupplekar där de skapar sina egna normer. Därav anser vi att om det funnits 
fler manliga förskollärare så hade pojkarna inte behövt dra sig undan kvinnovärlden på 
samma sätt i och med att de då har någon manlig person att identifiera sig med. ”Oftast väljer 
flickor kvinnliga modeller och pojkar manliga” (Rithander, 1991, sid. 11). Annorlunda 
familjekonstellationer är något som är vanligare i dag än förr i tiden, vilket gör att dagens barn 
är vana vid olika typer av familjeförhållanden. I boken om Alfons Åberg kan vi se en 
familjesituation som ansågs ovanlig när boken kom ut men som många av dagens barn är 
vana vid. Kåreland berättar i sin antologi Modig och stark – Eller att ligga lågt (2005) att 
Alfons pappa framställs som en mjukispappa, mamman är frånvarande, något som vi inte 
anser är ovanligt idag. En av informanterna påpekar att boken Kenta och barbisarna inte är 
populär bland pojkarna på den förskolan hon arbetar på. En orsak till det tror vi kan vara att 
barn idag inte är lika vana vid pojkar som överträder gränser som de är vid flickor som gör 
det. Det är vanligare med böcker där flickor inte beter sig som traditionella flickor och dessa 
böcker accepteras lättare av barnen än de böcker där pojkarna inte beter sig som traditionella 
pojkar. Detta tror vi kan bero på att det är allmän accepterat att tjejer kan vara mer ”grabbiga” 
utan att någon lägger märke till det, men om en kille är mer ”tjejig” blir det direkt diskussion 
om varför han är så. Något som vi inte tror händer med tjejerna, i lika stor utsträckning. En av 
informanterna framhåller att hon inte skulle välja till exempel Törnrosa när hon läser för en 
pojke eftersom ”dom inte är intresserad av att höra en sån saga” (Förskollärare A, 2008). 
Detta får oss genast att fundera över på vilket sätt våra förväntningar på könen berövar barnen 
en möjlighet att ta del av alla typer av litteratur. Arvidsson och Öhman (1999) har gjort en 
undersökning i Göteborg där de fokuserat på tre förskolor och deras jämställdhetsarbete. 
Deras resultat visar bland annat att i en av förskolorna där det arbetar både män och kvinnor, 
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arbetar man medvetet med att försöka bryta traditionella könsroller bland barnen. Ett av sätten 
att arbeta på är att kvinnor och män gör samma arbetsuppgifter i förskolan, för att framstå som 
förebilder för alla barnen. Kanske kan ett blandat arbetslag med både män och kvinnor lättare 
se hur man bemöter barnen; om det ter sig olika beroende på om det är en pojke eller flicka 
eller en manlig eller kvinnlig förskollärare som bemöter?  
 

5.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har 
god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi 
har god reliabilitet (Patel och Davidson, 2003, sid. 98).  

 
Våra frågor är formulerade så att de avser det ämne vi valt att undersöka, intervjufrågorna är 
även relevanta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, vilket ger vår undersökning hög 
validitet.  Enligt Patel och Davidson (2003) innehåller det vi får veta av intervjun både ett sant 
värde samt ett felvärde. Ett eventuellt felvärde i vår studie kan vara att informanterna har 
uppfattat frågorna på olika sätt, detta kan bero på att alla uppfattar begrepp som t ex genus på 
olika sätt. Trots det ser vi i vårt resultat att vi har fått liknande svar av alla informanter och 
anser då att vår studie har en hög tillförlitlighet. Enligt Trost (2005) kan det vara svårt att 
bedöma reliabiliteten vid en kvalitativ studie. Enligt Patel och Davidson kan man försäkra sig 
om att en undersökning är tillförlitlig genom att vara två personer närvarande vid intervjun, en 
som intervjuar och en som registrerar svaren. Eftersom vi var två höjs reliabiliteten på vår 
studie. Om vi formulerat våra frågor annorlunda, hade givetvis vårt resultat sett annorlunda ut 
genom att vi speglat undersökningen på ett annat sätt. Vi har efteråt sett att vi kunde ha använt 
andra följdfrågor för att nå ännu djupare, än vi gjorde. Ett exempel på en följdfråga hade 
kunnat vara på vilket sätt förskollärarna tror att barnen påverkas av litteraturen. Där hade vi 
kanske fått svar som varit intressanta om vi velat undersöka hur barnen påverkas av 
genusstrukturerna i barnböcker. Men vårt syfte var inte att se barnens eventuella påverkan, 
utan om och hur förskolläraren använder barnboken i sitt genusarbete. 
 

5.5  Förslag till framtida forskning 
 
Under vår studie har nya intressen väckts, att undersöka andra delar av barnboksanvändande, 
exempelvis på vilket sätt förskollärare läser för barngruppen. Se om de ändrar uttal eller 
kroppsspråk när de läser för en pojke eller för en flicka.  Sedan hade det även varit intressant 
att fördjupa denna forskning genom att undersöka om förskollärarna gör som de säger att de 
gör, i t ex genusarbetet på förskolan. Vi har valt att endast ha kvinnliga förskollärare som 
urvalsgrupp i vår studie, därför att de manliga förskollärarna är väldigt underrepresenterade i 
vår kommun. Rithander (1991) skriver om bristen på manliga förskollärare i förskolan, vilket 
vi även har upptäckt när vi studerat tidigare forskning. Att undersöka om mäns genusarbete 
sker annorlunda än kvinnors i förskolan hade därmed varit spännande. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Har du någon utbildning inom genus eller genuspedagogik? 
 
2. a) Arbetar du med genus på förskolan? 

b) Om ja, hur ser det arbetet ut? 
c) Om nej, varför inte? 
d) Arbetar du med könsheterogena grupper eller med könshomogena grupper? 
e) Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med könsheterogena grupper? 
f) Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med könshomogena grupper? 

  
3. Läser ni skönlitteratur för barnen?· 
4. Vilka är anledningarna till att ni läser skönlitteratur för barnen? 

 
5. Tror du att skönlitteratur kan vara ett bra verktyg för genusarbete? 

 
6. Använder du skönlitteratur i ditt genusarbete? 

a) varför/varför inte? 
 
7. a) På vilket sätt får du/ni tillgång till skönlitteratur?  

b) Hur får barnen ta del av den litteraturen?  
c) När används den litteraturen? 

 
8. a) Vilka barnböcker anser du är användbara ur ett genusperspektiv?  

b) Varför anser du att just den boken/de böckerna är relevant(a)? 
 

9. a) När du läser böcker för enskilda barn väljer du olika böcker beroende på det lyssnande 
barnets kön? 
b) Varför/varför inte? 
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