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Abstrakt 

Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på med vilken medvetenhet 

förskollärare väljer barnlitteratur ur ett genusperspektiv. Våra frågeställningar var: Hur 

ser pedagogers genusmedvetenhet ut när de väljer barnlitteratur? Och hur arbetar 

pedagoger i förskolan genusmedvetet med barnböcker i syfte att utveckla barns språk?  

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuade fyra stycken 

förskollärare. Två av dem var genuspedagoger, vilket påverkade resultatet en del. Vi har 

kommit fram till att genusarbetet anses som viktigt men att det inte har en hög prioritet. 

Detta kan bero på att det inte lyfts fram som viktigt av informanterna. Vi har kunnat se i 

vårt resultat att utbildning inom detta område inte är prioriterat då båda 

genuspedagogerna hade gått sin utbildning på eget initiativ. De som arbetade inom 

kommunal regi hade fått en kortare kurs genom RFSL och de som arbetade på 

föräldrakooperativ hade ingen utbildning alls i ämnet. Av detta kan vi dra slutsatsen att 

det behövs utbildning i genus och normkritiskt tänkande. Om vi ska få ett jämställt 

samhälle behöver vi börja redan på förskolan och det måste genomsyra hela 

verksamheten. 

Nyckelord: Genus, förskola, barnlitteratur, barnböcker, läsinlärning, skrivinlärning, 

genusperspektiv, jämställdhet, förskollärare, barn. 

English title 

"Your sex is something you´re born with, but your gender is something created." 

A study of kindergarten teachers' attitudes towards gender and gender stereotypes in 

children´s literature.  
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Tack 

Vi vill tacka informanterna som gett oss av sin tid och kunskap genom att ha deltagit i 

studien. Vi vill även tacka vår handledare Maria Nilson för ett bra samarbete, en god 

handledning och snabba återkopplingar på oändliga frågor. Till sist vill vi tacka våra 

familjer för deras stöttning, korrekturläsning och konstruktiva diskussioner, vilket 

bidragit till att vi tagit oss igenom detta arbete.  
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1 Inledning 

Vi studerar till förskollärare men har båda ett förflutet inom förskolan som barnskötare. 

Under våra år i denna verksamhet har vi till och från kommit i kontakt med genusfrågan 

på olika sätt. Vi har egna erfarenheter av arbetskollegors syn på genus och deras sätt att 

arbeta med genusfrågor. Utifrån våra egna erfarenheter har vi en uppfattning om att 

pedagogerna på förskolorna inte arbetar medvetet med genus, utan att det sköts med 

”vänsterhanden” när det finns tid och när någon är extra intresserad. En vanlig 

uppfattning är enligt våra erfarenheter att man i arbetslaget tycker att man redan arbetar 

jämställt med barnen och att det inte är något som man tycker behöver utvecklas. Med 

detta i bakhuvudet vill vi undersöka hur det ser ut på några av landets förskolor och 

förhoppningsvis få våra fördomar ställda på skam. I Läroplan för förskolan 98 (rev. 

2010) står det att: 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 

dessa värden. 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. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Läroplan för förskolan 98 

rev.2010:5) 

 

Pedagoger i förskolan ska bemöta alla barn lika oavsett könstillhörighet. Att det finns en 

genusmedvetenhet hos pedagoger i förskolan är därför viktigt för att alla barn ska få 

samma möjligheter att utvecklas utan att begränsas utifrån stereotypa genusmönster.  

 

En annan viktig del i förskolans pedagogiska verksamhet är barnlitteraturen. I Läroplan 

för förskolan 98 (rev. 2010) står det att:  

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen. (Läroplan för förskolan 98 rev.2010:7) 
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Förskoleverksamheten ska arbeta för att stimulera och utveckla barns intresse för skrift- 

och bildspråk. Genom att läsa högt för och tillsammans med barnen berör vi dessa båda 

viktiga delar. I bokens värld får barnet dels en utmaning i att tolka texter och bilder, 

vilket påverkar barnets språkinlärning. Dels får barnet en möjlighet att leva sig in i 

fantasins magiska värld. Genom barnlitteraturen får barnen också en bild av hur 

samhället ser ut och vilka värderingar och normer som finns. Därför vill vi undersöka 

genusarbetet i förskolan i förhållande till barnlitteratur. 

 

1.1 Uppsatsens disposition 

Vi inleder arbetet med ett metodavsnitt där vi presenterar den metod vi använt oss av, en 

beskrivning av hur vi valde urvalsgrupp samt vilka våra informanter är. Vi har här också 

ett kort avsnitt med metodkritik. I bakgrunden tar vi upp urval av den tidigare 

forskningen som finns i ämnet och vi förklarar vissa ord som har betydelse för arbetet. 

Resultatdelen består av det material som vi samlat in från våra informanter. I 

diskussionsdelen ställer vi tidigare forskning mot vårt insamlade material, för att till slut 

försöka besvara våra frågeställningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi vill ta reda på vilka föreställningar pedagoger i förskolan har kring genus och om de 

medvetet tänker på genus och jämställdhet i syfte att främja barns läs- och 

skrivinlärning när de lånar böcker eller har lässtunder. 

  

Våra frågeställningar: 

 

– Hur ser pedagogers genusmedvetenhet ut när de väljer barnlitteratur? 

 

– Hur arbetar pedagoger i förskolan genusmedvetet med barnböcker i syfte att 

utveckla barns språk? 
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2  Metod 
Under detta avsnitt beskriver vi vårt val av metod, hur vi har gått tillväga och varför. Vi 

redogör även för de etiska principer vi har tagit hänsyn till, vilka informanter vi valt ut 

samt ger en förklaring till urvalet. Vi beskriver också hur intervjuerna genomfördes och 

problematiserar vårt val av metod. 

 

2.1 Val av metod 
Vi valde att utföra vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer för att få en god 

insyn i förskollärarnas arbete. Enligt Annika Lanz, professor i psykologi och författare 

till boken Intervjumetodik (2013) visar kvalitativa intervjuer hurdant något är och 

vilken mening det har. Vi ville ta reda på hur förskollärarna i förskoleverksamheten 

arbetar med genus kopplat till läsning av barnlitteratur. Genom kvalitativa intervjuer får 

vi breda och innehållsrika svar (Trost 2010). Utgångsfrågorna vi ställde under 

intervjuerna var samma för samtliga intervjuer (se bilaga B). Vi har använt oss av det 

som Runa Patel & Bo Davidsson, båda lärare i forskningsmetodik vid Linköpings 

universitet och författare till Forskningsmetodikens grunder (2011) beskriver som 

semistrukturerade intervjuer. Frågorna vi ställde var formulerade från början men gav 

utrymme för vidare följdfrågor och samtal utanför intervjumallen. Vi kunde inte 

påverka var vi träffade informanterna men vi fick intervjua dem i ett enskilt rum på 

respektive förskola.  

 

Frågorna var alltså likadana för samtliga informanter och ställdes i samma ordningsföljd 

men med utrymme för följdfrågor. Följdfrågorna blev lite olika beroende på vad 

informanterna svarade på huvudfrågan. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

sedan till text. Anledningen till att vi valt denna metod är att vi ville ge samtliga 

informanter samma förutsättningar och att vi ville styra in intervjun på genus i 

barnlitteratur men ändå ge informanterna möjlighet att ganska fritt berätta om sina 

erfarenheter. 

 

2.2 Etiska principer 

Under vår studie följde vi Vetenskapsrådets (Hermerén 2011) forskningsetiska 

principer. Vi informerade informanterna om vad intervjun skulle användas till och vilka 

som kommer att läsa den. Deltagandet i våra intervjuer var helt och hållet frivilligt och 

informanten kunde när som helst avbryta intervjun.  
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Vi garanterar informanterna anonymitet i examensarbetet och ingen informant ska 

kunna identifieras. Intervjuerna kommer endast att användas till detta examensarbete 

och kommer inte att utlånas eller användas i andra syften. 

 

2.3 Urvalsgrupp 

Vi har valt att enbart intervjua förskollärare eftersom det är förskollärarna som ansvarar 

för den pedagogiska planeringen i förskolan. Det kändes därför mest relevant för oss att 

ha dessa som informanter. Vi, som gjort undersökningen, arbetar i två olika städer i 

Sverige; en mellanstor stad och en storstad. En av oss arbetar på en förskola i 

kommunal regi och en av oss på en föräldrakooperativ förskola. Detta påverkade våra 

val av informanter. Den av oss som arbetar på en förskola i kommunal regi sökte 

informanter genom att kontakta rektorer på andra kommunala förskolor. Rektorerna 

valde sedan ut två förskollärare som vi fick prata med. Den av oss som arbetar privat 

sökte upp två informanter på andra föräldrakooperativ. Totalt intervjuade vi fyra 

förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor. Vi kan i intervjuerna se en skillnad på 

informanternas intresse för ämnet. De två som blev utvalda av rektorerna hade båda en 

roll som genusansvariga på sin arbetsplats och det var troligen därför de blev valda som 

informanter.  

 

En av informanterna berättade utanför intervjun vad som menas med genusansvarig. I 

stort betyder det följande:  

 

Att vara genusansvarig på en enhet (som kan vara upp till fem förskolor) 

innebär att personen ansvarar för att förskolorna har ett genustänk i sitt arbete 

och hjälper till att utbilda, kommer med idéer och förslag på hur man kan 

arbeta. Den genusansvarige är också oftast den som blir skickad på kurser och 

sedan får dela med sig på arbetsplatsträffar. Det finns inte genusansvariga på 

alla enheter inom just denna kommun. (Anna) 

 

Vi valde informanter som vi inte har en relation till eftersom det enligt Lanz (2013) 

skulle kunna påverka vår syn på svaren. De kommunala förskolorna är förhållandevis 

stora med sex avdelningar på den ena förskolan och fyra på den andra. På båda 

förskolorna finns barn i åldrarna ett till fem år. På varje avdelning finns cirka tjugo barn. 
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De föräldrakooperativa förskolorna är små med endast en avdelning vardera. På varje 

avdelning finns cirka tjugo barn i åldrarna ett till fem år. 

 

2.4 Beskrivning av informanterna 

Samtliga informanter är kvinnor. Informanterna Anna och Eva arbetar på två olika 

kommunala förskolor i samma medelstora kommun. Båda är genusansvariga på sina 

respektive förskolor och utsedda till intervjuerna av sina rektorer. Anna har arbetat på 

förskolan sedan hon gick ut sin utbildning 2005, alltså i nio år. Eva har arbetat sedan 

2011, det vill säga tre år, och kände sig fortfarande väldigt ny i arbetet. Båda arbetar i 

syskongrupper bestående av nitton barn i åldrarna ett till fem år. Förskolorna består av 

sex respektive fyra avdelningar.  

 

Informanterna Stina och Doris arbetar i två olika föräldrakooperativ i en större stad. 

Respektive förskola består av en avdelning. Stina har arbetat i elva år. Doris har arbetat 

i tretton år och tog sin förskollärarexamen 2011. Båda arbetar på syskonavdelningar 

bestående av cirka tjugo barn i åldrarna ett till fem år. På dessa förskolor finns det inga 

genuspedagoger. 

 

2.5 Genomförande 

Vi bokade tid med informanterna och redogjorde för vad vi hade för syfte med 

intervjun. De fick mer information i vårt följebrev (se bilaga A), men intervjufrågorna 

valde vi att inte skicka ut i förväg då vi inte ville att informanterna skull komma med 

tillrättalagda svar. Intervjuerna genomfördes sedan enskilt på respektive informants 

förskola. Samtliga intervjuer spelades in. Vid varje intervju deltog en intervjuare och en 

informant.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att vara en eller två som intervjuar. I vissa 

fall kan man komplettera varandra, i andra fall kan det påverka intervjun till det sämre. 

Att vara flera intervjuare kan till exempel få informanten att hamna i en position där 

denne känner sig underlägsen. Enligt Jan Trost, professor emeritus i sociologi vid 

Uppsala universitet och författare till boken Kvalitativa intervjuer (2010) handlar 

intervjun om någon känsligt kan det därför vara mer lämpligt med en ensam intervjuare 

(Trost 2010).  
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Vi ville inte att informanterna skulle känna sig osäkra eller i underläge, utan bedömde 

därför att det passade vår undersökning bäst att bara en av oss deltog under varje 

intervju. En intervju blev störd av att en person kom in i rummet för att sedan avlägsna 

sig efter några sekunder. De andra intervjuerna genomfördes ostört. 

 

2.6 Metodkritik 

Lanz (2013) tar upp att intervjusituationen är viktig, till exempel hur rummet är 

utformat. Hur lång tid man har på sig kan också påverka vilket resultat man får. 

Eftersom intervjuerna hölls på respektive förskola hade vi ingen möjlighet att bestämma 

i vilket rum vi skulle sitta, utan blev anvisade ett rum av informanten. Trost (2010) 

menar att det är vanligt att man låter informanten välja var intervjun ska genomföras, 

dels för att personen ska känna sig trygg och dels för att den är snäll som ställer upp. 

Men det är inte alltid som informanten väljer en bra plats. Om informanten väljer att ha 

intervjun i sitt hem kan det finnas saker som stör, till exempel telefoner, 

familjemedlemmar med mera. Trost (2010) menar att det kan vara bra att ge förslag 

eller vara med och välja för att få bästa resultat. I en av intervjuerna blev vi avbrutna av 

att det kom in en person i rummet som inte visste att vi var där. Det hade varit bra att 

sätta upp en lapp på dörren för att undvika avbrottet. Tidsåtgången var väl tilltagen och 

de beräknade trettio minuterna räckte gott. Under en av intervjuerna missade vi att fråga 

Anna om hennes arbetslag medvetet arbetar med barnlitteratur ur ett genusperspektiv. 

Detta ledde till att vi inte fick så mycket underlag i denna fråga som vi hade tänkt vilket 

kan ha påverkat resultatet. 

 

Genom att rektorer hade valt ut hälften av informanterna och vi hälften kunde vi se att 

vi fick olika svar. Vi tror att rektorerna valt personer som de visste var extra intresserade 

av ämnet och av dem fick vi andra svar om hur det ser ut i verksamheten. Det hade varit 

intressant om någon eller några av informanterna hade varit män, men av olika 

anledningar blev det inte så. Det berodde dels på att rektorerna valde ut informanterna 

på två av förskolorna, dels på att det inte arbetar några män på de andra förskolorna. 

Med facit i hand hade det kanske varit bättre att söka upp förskolor där det även arbetar 

män. Detta tar vi med oss till en annan gång. 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för innebörden av olika begrepp som är relevanta för vår 

undersökning och lyfter fram tidigare forskning som finns kring vårt syfte samt våra 

frågeställningar. De övergripande ämnena som vi berör är begreppet genus, traditionella 

genusmönster i barnlitteratur samt hur genusarbetet i förskolan kan påverka barnens 

språkutveckling och deras framtid i ett jämställt samhälle. 

 

3.1 Vad är genus? 

Genus är det som till vardags ofta talas om som könsroller, men i vetenskapliga 

sammanhang används begreppet genus. Raewyn Connell, sociolog, beskriver i 

Masculinities (1995) varför begreppet könsroller inte längre används: 

 

Role theory in general is logically vague. The same term is used to describe an 

occupation, a political status, a momentary transaction, a hobby, a stage in life 

and a gender. Because of the shifting bases on which ’role’ are defined, role 

theory leads to major incoherence in the analysis of social life. Role theory 

exaggerates the degree to which people’s social behavoir is prescribed. But at 

the same time, by assuming the prescriptions are reciprocal, it underplays social 

inequality and power. For all these reasons, ’role’ has proven unworkable as a 

general framework for social analysis. (Connell 1995:26) 

 

Han menar att genusvetare inte längre använder begreppet könsroller eftersom det är ett 

ord som kan betyda flera olika saker och därmed blir ett otydligt begrepp att använda 

när man gör samhällsundersökningar. Begreppet ”roll” förenklar människors agerande 

och Connell, i likhet med de flesta genusvetare, anser det är dags att vi skrotar detta 

begrepp. 

 

Genus är dels det biologiska kön vi föds som, flicka eller pojke, och dels det sociala 

könet som vi fostras till. Vi fostras till att bli kvinnor eller män och vi påverkas av vad 

som ses som feminint och maskulint enligt Maria Nilson lektor vid Linnèuniversitetet 

och författare till Genusintroduktion (2014). Ofta är dessa föreställningar så självklara 

för oss att de känns naturliga, vilket gör att vi inte märker dem trots att de påverkar och 

begränsar oss anser Helena Josefson fil.mag. i sin bok Genus – hur påverkar det dig. 

(2005). Dessa mönster för vad som är kvinnligt och manligt varierar från land till land.  
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I Sverige värderas manlighet högre än kvinnlighet. Det innebär att det inte är helt 

jämställt i vårt samhälle. Vilket kön vi har är också första frågan efter födseln (Josefson 

2005).  

 

Tidigare skiljde man på det biologiska könet och det socialt konstruerade genuset. Detta 

då man trodde att det biologiska könet var grunden som det socialt konstruerade genuset 

byggde vidare på. Idag vet vi att det inte går att dra en gräns mellan kön och genus. 

Istället är genus ett begrepp som innefattar hela vårt kön, både det kroppsliga och det 

sociala (Nilson 2014). Vi kommer därför i denna studie att använda oss av det 

sammanfattande ordet genus i fortsättningen. 

 

I samhället finns det förväntningar om hur vi bör vara som kvinna och man. Dessa 

föreställningar kan sträckas ut åt båda håll, men kliver vi för långt ut bryter vi mot de 

genusbundna förväntningarna och vi blir då snabbt stämplade som onormala. Det är 

maktordningar som styrs av våra normer och värderingar. Genom att synliggöra dessa 

maktperspektiv kan vi påverka och göra samhället mer jämställt (Nilson 2014). 

 

1979 instiftades ”Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet”. Denna 

lag ersattes 1991 av ”Jämställdhetslagen” som i sin tur ersattes 2009 av 

”Diskrimineringslagen” (Regeringen 2014-07-27).  

 

I diskrimineringslagen finns ett krav på att arbeta förebyggande för att 

förhindra diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder (Jämställd skola 

2014-07-19).  

 

Jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen bygger just på genus och därför är vi 

skyldiga att arbeta genusmedvetet i förskolan. 

 

3.2 Genusarbetets framväxt i förskolan 

Enligt Lena Kåreland svensk barnboksforskare och professor emerita vid Uppsala 

universitet samt redaktör till boken Modig och stark - eller ligga lågt (2005) skedde en 

förändring under 1960-talet i Sverige. Tanken om jämställdhet fick sitt genombrott och 

barnuppfostran skulle då bli mer jämställd mellan kvinnor och män.  
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I läroplanen för grundskolan som kom 1969 fick skolan nu ett ansvar att arbeta för att 

motverka traditionella genusrollsattityder (Kåreland 2005). I dagens Läroplan för 

förskolan Lpfö98 (rev. 2010) har detta arbete utvecklats ännu mer. 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 

dessa värden. 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. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Läroplan för förskolan Lpfö98 

reviderad 2010:5) 

 

För att ta reda på om pojkars dominerande uppförande kommer hemifrån eller i samspel 

med pedagogerna på förskolan gjorde Ole Togeby, professor i språk och 

kommunikation, (1992) en analys av ett boksamtal om sagan Törnrosa. Boksamtalet 

spelade han in för att sedan transkribera det. Han kommer i sin analys fram till att 

flickor och pojkar ofta får lika många frågor men att pojkarna tillåts att utveckla sina 

svar och att de också får fler följdfrågor än flickorna. Pedagogerna som spelades in var 

helt övertygade om att de behandlade pojkar och flickor på samma sätt. Detta är i och 

för sig en över tjugo år gammal analys men vår uppfattning är att det fortfarande finns 

brister i hur lärarna ser på sitt eget sätt att arbeta. Vi tror att många fortfarande anser att 

de behandlar flickor och pojkar lika. 

 

Eidevald (2009), lektor i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, 

menar i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner att det finns mycket få studier som analyserar bemötandet av 

barn på individnivå. De allra flesta studier är gjorda på gruppnivå vilket resulterar i att 

man delar in pojkar och flickor i olika fack utan att se till vad individen har för 

egenskaper. Vidare menar Eidevald (2009) att eftersom utvecklingspsykologin hämtar 

inspiration från många olika teorier, samt på grund av att den ständigt utvecklas, går det 

inte att säga att pojkar och flickor är på ett visst sätt. Pojkars och flickors utveckling 

beskrivs ofta som olika rent biologiskt men också på det psykologiska planet.  
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Den psykologiska utvecklingen ligger ”utanför” individen, det vill säga att det är 

samhället, föräldrar och förskolan som ”talar om” hur det ska vara. Det måste individen 

anpassa sig till.  Detta ”psykologiska kön” beskrivs därmed ha ”sociala ramar” som 

samverkar med det ”biologiska könet” (Eidevald 2009). 

 

Eidevald menar vidare att många forskare anser att de skillnader mellan pojkar och 

flickor som kommer fram i studier inte ska ses på individnivå utan på generell nivå. 

Trots det menar författaren att studierna används fel och att flickor inte bara som grupp 

utan även som individer blir sedda som olika pojkar, även om det finns större skillnader 

mellan flickor och flickor samt mellan pojkar och pojkar än mellan gruppen pojkar och 

flickor. Resultatet blir enligt Eidevald (2009) att kvinnor och män många gånger blir 

beskrivna som ”väsensskilda”. Han tar exempel om en flicka som i en kuddrumslek 

hävdar sin rätt genom att uttrycka sig fysiskt, verbalt och högljutt gentemot pojkarna 

blir utslängd från kuddrummet av en pedagog. En annan flicka i som i stället för att bli 

utåtagerande blir ledsen och ber pedagogen om hjälp, vilken då hjälper flickan in i 

leken. Den första flickan beter sig enligt Eidevald inte som en flicka enligt normen och 

blir ”straffad” medan den andra flickan blir belönad för att hon följer normen. Om det 

hade varit pojkar som hade gjort som den första flickan hade det inte varit något 

konstigt. Detta på grund av att beteendet är en typisk pojknorm. Här menar Eidevald att 

man behöver se till individen och inte till gruppen pojke eller flicka.  

 

Trots att det har gått arton år mellan Togebys (1992) och Eidevalds (2009) 

undersökningar så kan vi se likheter i vad de kommer fram till. Pojkar och flickor blir 

fortfarande behandlade på olika sätt just för att de är pojkar eller flickor. 

 

Idag finns det stora möjligheter att få utbildning i hur man kan arbeta normkritiskt och 

med genus i verksamheten. Söker man på internet på genus och normkritisk utbildning 

får man en stor mängd träffar av skiftande slag. Eftersom det är förskolecheferna som 

ska se till att de som arbetar inom förskolan får de förutsättningar de behöver för att leva 

upp till strävansmålen i läroplanen är det också deras ansvar att se till att pedagogerna 

får den utbildning de behöver (Läroplan för förskolan 98 rev. 2010).  
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Regeringen avsatte mellan 2002 och 2004 pengar för att utbilda genuspedagoger i 

kommunerna. Målet var att alla kommuner skulle ha minst en genuspedagog år 2004. 

Resultatet har inte varit särskilt tillfredsställande och det finns fortfarande kommuner 

som inte har genuspedagoger. I regeringens budget för 2005 avsattes inga pengar till 

genusutbildning men man ansåg dock att det var för tidigt att avskriva idén om att 

fortsätta utbildningssatsningen. (SOU 2004:115). 

 

3.3 Vad är genuspedagogik? 

Kajsa Wahlström är före detta förskolechef. Hon är också föreläsare och författare till 

bland annat boken Flickor, pojkar och pedagoger (2004). Wahlström var också med att 

tillsammans med Ingemar Gens, före detta jämställdhetsexpert i Gävleborgs län, starta 

upp ett jämställdhetsprojekt på förskoleavdelningarna Tittmyran och Björntomten i 

mitten av 1990-talet - ett projekt som blivit mycket omskrivet. I sin bok beskriver 

Wahlström (2003) hur vi hela tiden från ett barns födelse och framåt behandlar flickor 

och pojkar olika. Flickor blir betraktade som ömtåliga och ska akta sig för saker medan 

pojkarna ofta får höra hur stora, starka och djärva de är. Vi för också fler samtal 

generellt sett med flickorna än med pojkarna. Hon menar vidare att det kanske är dags 

att låta pojkarna akta sig. De tillåts ofta leva i en farlig värld utan att vuxna runt 

omkring säger ”akta dig”. De måste alltså tidigt lära sig att klara sig själva. 

 

Enligt författaren för pojkar hela tiden en kamp för att hävda sin maskulinitet. Att bli 

betraktad som ”flickaktig” är det värsta som kan hända. Styrkan och makten ses som 

självklara rättigheter och förlorad makt gör det tillåtet att ta till våld. Det är till exempel 

helt i sin ordning att ta legobitar från flickorna trots att flickorna leker med dem och att 

ständigt knuffas i korridorerna. Hon beskriver vidare att hon upplever att ordet ”våga” 

uppfattas olika av kvinnor och män. Kvinnor upplever ordet som att de ska akta sig för 

något och att något är farligt. Män däremot ser ordet som en adrenalinkick, en sporre 

eller en chans att få visa upp sig. 

 

Hur gick Kajsa Wahlström då till väga för att ändra synsättet på sin förskola? Hon 

berättar att det inte var enkelt att ändra pedagogernas inställning, att många var negativa 

och tyckte att det var bra som det var.  
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Istället för att använda sig av någon forskare så undersökte de själva sitt arbetssätt och 

utgick ifrån vad just de behövde titta på och förändra. Utifrån vad de kom fram till 

bestämde de nästa steg och så vidare. I arbetet använde de sig av observationer, 

videokamera, samtal, reflektion tillsammans och enskilt. Men framför allt använde de 

sig av humor. De kunde se på sig själva ur ett humoristiskt perspektiv och då blev allt 

mycket enklare. Bland mycket annat införde de ett ”inte-projekt”, vilket betyder att de 

skulle försöka att använda andra ord och bygga meningar utan att de innehöll ordet 

”inte”. De hade upptäckt att ”inte” användes på olika sätt av pojkar och flickor. 

Pojkarna använde det för att sätta en gräns runt sin person (”Ta inte min bil!”). 

Flickorna använde det som begränsning för sig själv (”Jag kan inte!”).  

 

Pedagogerna ville med sitt arbetssätt att flickorna skulle känna att ”det är svårt, men jag 

prövar” och att pojkarna skulle acceptera att såväl låna som låna ut saker. En av 

Wahlströms käpphästar är att inte ta bort något utan istället lägga till. Hon menar till 

exempel att man inte ska ta bort ”dockvrån” och ”utklädningshörnan” utan lägga till 

saker som lockar både pojkar och flickor. Detta tar även Britta Olofsson förskollärare, 

filosofie kandidat och författare upp, se nedan. 

 

Olofsson (2007) skriver om en genusmedveten pedagogik i praktiken i sin bok Modiga 

prinsessor och ömsinta killar. Hon anser att det finns fyra grundprinciper som påverkar 

den genusmedvetna verksamheten. Den första principen är att man inte ska ta bort något 

från det ena könet för att göra det mer jämställt. Istället ska man lägga till. Man ska 

erbjuda båda könen samma förutsättningar. Det kan man göra genom att man lägger till 

actionfigurer i dockhuset eller gör superhjältekläder som barbiedockor kan använda.  

 

Den andra principen är ”att möta barnen där de befinner sig”. Ett exempel kan vara att 

fånga upp flickorna i deras lek med dockor och utmana dem till att gå på äventyr där 

prinsessan ska rädda någon eller liknande. Den tredje principen som Olofsson arbetar 

efter är ”att fokusera på det positiva” (2007:63). Hon menar att det är bättre att ge 

positiv respons till barnen när de överskrider genusnormerna istället för att påtala något 

negativt när de följer mönstren.  
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Den fjärde och sista principen ger hon leken, vilken är en stor del av förskolans lärande. 

I leken kan varje barn få testa att skrida över gränserna och känna sig modig eller rädd. 

Genom leken utvecklas vårt lärande på ett roligt sätt utan gränser. Ett exempel är när en 

flicka som vanligtvis är blyg och försiktig i leken leker att hon är en modig hjälte som 

vågar leda leken med kompisarna där de söker spänning. 

 

Kajsa Svaleryd pedagog, jämställdhetsstrateg och författare till boken Genuspedagogik 

(2002) beskriver genuspedagogik som ett genusmedvetet pedagogiskt arbete där 

målsättningen är jämställdhet. Detta innebär bland annat en medvetenhet kring hur 

pedagogers egna värderingar påverkar verksamheten och bemötandet av barnen. Hon 

menar att arbetet måste börja där och att alla pedagoger behöver arbeta för att se med 

kritiska ögon på de föreställningar om manligt och kvinnligt som präglat oss under vår 

uppväxt.  

 

Arbetet måste sedan fortsätta med att ge barnen en ökad förståelse för de föreställningar 

om traditionella genusmönster som finns i samhället och ge dem möjligheten att själva 

påverka sin framtid. Svaleryd menar att ”allt som sker i skolan går att genomföra med 

ett genusperspektiv” (2002:78).  

 

3.4 Genus i barnlitteratur 

 

Att arbeta genuspedagogiskt kan också betyda att arbeta genusmedvetet med 

barnlitteratur. En del av den barnlitteratur vi läser i förskolan präglas av genusstereotypa 

föreställningar vilket kan kräva en medveten pedagog. I detta avsnitt redogör vi för hur 

flickor och pojkar framställs i barnlitteratur ur ett genusperspektiv. Vi redogör även för 

på vilket sätt framställningen påverkar barns språkutveckling. 

 

Kåreland (2005) skriver så här om bokläsningens betydelse för barns utveckling: 

 

Boken bidrar till mycket mer än att utveckla språket. Via högläsning lär sig 

barnen att använda och förstå text, det vill säga att de görs till läsare långt 

innan de själva kan läsa och skriva. […] Barnet får ta del av ett 

sammanhängande händelseförlopp, en obruten diskurs. Vid ett aktivt 

lyssnande kan både tanke och känsla engageras. (Kåreland 2005:63) 
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Detta betyder att bokens handling inte bara påverkar barnens språkutveckling. Kåreland 

(2005) menar att handlingen även har en stor påverkan på barnets identitetsprocess och 

på förståelsen för omvärlden. 

 

Gunilla Molloy, docent i svenska vid Stockholms universitet, har skrivit en bok som 

heter Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003). Författaren beskriver i boken en 

pojke som inte tycker om att läsa och hon funderar kring orsakerna. Molloy kommer 

bland annat fram till att en del av anledningarna till att pojken (och pojkar i allmänhet) 

inte tycker om att läsa har med genusuppfattningar att göra. Pojkar ser läsning som 

något kvinnligt eftersom det oftast är kvinnor i deras omgivning som läser. Boken har 

dessutom en kvinnlig huvudkaraktär som pojken inte kan identifiera sig med (Molloy 

2003). Lena Kjersén-Edman lektor i litteraturvetenskap och författare till Barn och 

ungdomsböcker genom tiderna (2002) tar upp att det är viktigt för barn och ungdomar 

att kunna identifiera sig med karaktärerna de i böcker de läser. Pojkar väljer enligt 

författaren gärna facklitteratur eller fantasy medan flickor gärna vill identifiera sig med 

andra flickors vänskaps- och kärleksrelationer. Eftersom Kjersén–Edman inte stödjer 

sina påståenden på läsarundersökningar och hennes resonemang naturligtvis går att 

problematisera ville vi söka vidare för att på något sätt få påståendet styrkt. Även på 

Jämställd förskola och skolas hemsida står det att olika undersökningar visar att flickor 

läser mer skönlitteratur och pojkar ägnar sig år facklitteratur (Jämställd skola 2014-08-

10). Vad beror det på att pojkar inriktar sig på facklitteratur och flickor på 

skönlitteratur? Vi har inte gått djupare i den frågan eftersom det inte var det vår 

undersökning syftade till. En del av problematiken är vad Svenska barnboksinstitutets 

bokprovning kom fram till 2013.  

 

Enligt Svenska Barnboksinstitutets Bokprovning 2013 fanns i de bilderböcker som var 

översatta till svenska tjugoåtta som hade flickor som huvudkaraktär och sextiofem som 

hade pojkar. Av de svenska bilderböckerna som provades var huvudkaraktärerna i 

sjuttiosex fall flickor och i etthundraen fall pojkar (Svenska barnboksinstitutet 2014). 

Kåreland (2013) menar, i enlighet med Svenska Barnboksinstitutet, att manliga 

huvudpersoner är mest framträdande i barnlitteratur, framför allt i bilderböcker. Dock 

påpekar hon att böcker med kvinnliga huvudpersoner har vuxit fram mer och mer under 

de senaste åren, men att det trots det fortfarande är de manliga huvudpersonerna som är 

mest framträdande.  
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Studier visar även att det är mer vanligt att flickor bryter genusmönster i barnböcker än 

att pojkar gör det samt att det är mer accepterat när flickor gör det än tvärtom (SOU 

2006:75). Wahlström (2004) skriver att om böcker med traditionella genusmönster 

dominerar och dessa budskap förmedlas till barnen om och om igen kommer det att 

påverka dem till ojämställdhet. Hon menar till exempel böcker där starka pojkar har 

huvudrollen och flickor bara är biroller. Hon påtalar vikten av att denna typ av böcker 

inte ska tas bort. Istället ska man lägga till fler böcker av motsatsen, där starka och 

modiga flickor har huvudrollen och en pojke har birollen.  

 

Idag ser vi att det är betydligt vanligare att flickor är äventyrliga och gör saker som 

tidigare var typiskt pojkiga. Vi tänker bland annat på Prinsessböckerna av Per 

Gustavsson, där prinsessan både spelar hockey och slåss mot drakar men har mycket 

rosa i garderoben. Vi tänker också på Alfons och Milla av Gunilla Bergström, där Milla 

är den drivande i kojbygget. I boken beskrivs och hånas dock de flesta av de kvinnliga 

dragen. Till exempel beskrivs flickor som flamsiga och att de speglar sig hela tiden. Det 

är inte lika enkelt att hitta böcker där pojkar gör typiska flicksaker. Kenta och 

barbisarna av Pija Lindenbaum är dock en. I boken leker Kenta gärna med 

Barbiedockor men han är också en fena på fotboll. 

 

Vi har i vårt arbete inte kunnat få mer än en ytlig inblick i för förskolan tillgänglig 

barnlitteratur, men uppfattningen vi får är att det verkar vara svårt att hitta böcker där 

författarna fullt ut låter karaktärerna gå över genusgränserna. Idag finns det emellertid 

möjligheter att lätt hitta barnlitteratur med överskridande karaktärer. Rosenlarv förlag är 

ett förlag som ger ut normkritisk barnlitteratur. Olika förlag är också ett förlag som ger 

ut barnböcker som går över genusgränserna. 

    

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap (2000) redogör i sin bok Bilderbokens 

pusselbitar för olika personskildringar i ett antal bilderböcker som hon har analyserat. 

Nikolajeva (2000) skriver att utifrån de böcker hon studerat drar hon slutsatsen att 

könsfördelningen på huvudrollsinnehavarna i bilderböckerna är relativt jämnt fördelad. 

Dock betonar hon att ”det inte är det biologiska könet utan det socialt konstruerade 

genuset som är det relevanta för litterär analys” (2000:166). Hon tar som exempel upp 

att många författare väljer att inte skriva ut personernas genus utan istället låter djur 

eller föremål vara bokens huvudrollsinnehavare.  
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Men Nikolajeva (2000) menar, trots förflyttningen från människa till djur, att boken 

ändå kan vara genusstereotyp. Detta eftersom författarna inte sällan framhäver djurens 

genus genom yttre attribut, exempelvis kläder, frisyr eller leksaker. Nikolajeva (2000) 

menar då att författarna ändå avslöjar karaktärens genustillhörighet. Hon ställer även 

frågan om berättelsen förändras om man byter genus på personerna i handlingen. Hon 

menar både ja och nej. Som exempel tar hon upp att pojkar stereotypt ses som mer 

busiga; det vill säga i en handling där en flicka bryter mot de kvinnliga genusstereotypa 

mönstren och gör något busigt som man inte får kan boken ses som normbrytande och 

spännande. Men om man istället byter ut flickan mot en pojke tappar boken på ett sätt 

spänningen eftersom det är mer tillåtet att en pojke gör det som händer i handlingen. 

 

Även Kåreland (2005) skriver om bilderböcker med djur som huvudpersoner. Hon har i 

en studie analyserat fyra bilderböcker med djur som karaktärer ur ett genusperspektiv. I 

studien såg även Kåreland att det finns många traditionella genusmönster hos 

karaktärerna och i handlingen trots att man gjort karaktärerna till djur. Bland annat 

beskriver hon skillnaderna på karaktärernas identiteter. I böckerna Nämen Benny och 

Jamen Benny av Barbro Lindgren i jämförelse mot böckerna Malla cyklar och Malla 

handlar av Eva Eriksson såg hon att Bennys aktionsradie var större än Mallas. När 

Benny skulle förflytta sig sprang han till exempel det snabbaste han kunde och hans 

äventyr rörde sig längre bort än Mallas, som går stillsamt eller trippar fram.  

 

I böckernas språk såg hon också att det var viss skillnad. I böckerna om Malla för Malla 

fler dialoger än Benny gör i sina böcker och Benny får till exempel höra fler elaka och 

tuffa tillrop (Kåreland 2005). En viktig sak som Kåreland (2005) påpekar i analysen är 

att Benny ger sig själv uppdrag i sina böcker medan Malla får uppdrag av någon annan.  

 

3.5 Genusmedvetet arbete med barnlitteratur i förskolan 

En av de frågor vi valt att undersöka i detta arbete är hur pedagoger i förskolan arbetar 

med genus i barnlitteraturen. Här nedan beskriver vi vad tidigare forskning visar och hur 

det pedagogiska arbetet med barnlitteraturen som stöd påverkar barnens språk-

utveckling. 
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När vi läser för barn lägger vi grunden för deras språk och läsinlärning. Det går inte att 

ta miste på den glädje som uppstår när ett barn kommer på att det kan kommunicera 

med andra. Men enligt Kristina Henkel, jämställdhetskonsult och författare, och Marie 

Tomi i , forskare och lärare, som tillsammans skrivit boken Ge ditt barn 100 

möjligheter istället för 2 (2009) händer det något med språket på vägen. De menar att vi 

tilltalar pojkar och flickor på olika sätt. Pojkar tilltalas ofta med korta kommandoord, 

till exempel ”Kom hit!” och ”Knyt skorna!”. Flickor däremot tilltalas med längre 

beskrivande meningar, till exempel ”Knyt skorna så du inte ramlar”.  

 

Redan när barnen är små tar vi oss mer tid att kommunicera med flickor än med pojkar. 

Oavsett vad detta beror på resulterar det i att pojkar har ett sämre ordförråd än flickor 

när de blir lite äldre och ska lära sig skriva och läsa (Henkel & Tomi i  2009). Samma 

författare hävdar också att i och med att vi tilltalar pojkar med korta tillsägelser får de 

mindre av ögonkontakt och närhet med vuxna. Detta leder i sin tur till att pojkar inte får 

träna sig på att lyssna aktivt, vilket behövs för att kunna samverka med andra personer 

(Henkel & Tomi i  2009). 

 

Det ligger i förskolans uppdrag att stimulera barns språkutveckling och att uppmuntra 

deras nyfikenhet och intresse för skriftspråk (Läroplan för förskolan 98 rev. 2010). Vi 

vet av vår erfarenhet att man läser mycket bilderböcker i förskolan. Kåreland (2013) 

menar att budskapet som bilderboken ger är ett samspel mellan text och bild. 

Bilderboken förmedlar en mycket djupare berättelse som inte hade gått att få fram med 

hjälp av enbart text eller bild (Kåreland 2013). Text och bild är alltså en viktig del i 

barns språkutveckling.  

 

Att förskolan arbetar aktivt och normkritiskt med barnlitteratur är också viktigt eftersom 

barnböcker har stor påverkan på hur barn förstår och uppfattar världen. Sagorna får 

därmed en stor makt över barns uppfattning av manligt och kvinnligt (SOU 2006:75). 

 

Monica Westerlund, docent i logopedi, menar i sin bok Barn i början (2009) att tiden på 

dygnet när man läser också har stor betydelse för hur barn tar in en bok. Vill man ha ett 

bra samtal kring en bok ska man inte välja att läsa i vilosyfte utan istället förlägga 

lässtunderna till andra tider på dagen.   
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För att kunna arbeta normkritiskt med barnlitteratur är det viktigt att pedagogerna själva 

läser igenom böckerna innan de läser dem för barnen. Är det böcker som innehåller 

traditionella genusmönster kan man välja någon annan bok, byta ut genus på 

karaktärerna eller ändra på handlingen (SOU 2006:75). Detta lyfter också Olofsson 

(2007) fram som ett alternativ. Detta då pedagoger i förskolan ibland kan slitas mellan 

att vilja överföra till exempel äldre folksagor (som är del av vår litterära kultur) men 

samtidigt kunna arbeta genusmedvetet. Genom att till exempel ändra på karaktärernas 

kön kan sagorna fortsätta vara aktuella även för dagens barn. 

 

3.6 Hendebatten 

”Hen” är ett relativt nytt begrepp för oss. Vår uppfattning är att det ofta uppstår en 

debatt kring ordet ”hen” i genussammanhang. Vissa ser fördelar med ordet, andra ser 

det som något negativt. Henbegreppet vill vi undersöka närmare.  

 

”Hen” är på inget sätt ett nytt ord. Det dök upp redan 1966 när Rolf Dunås i Uppsala 

Nya Tidning föreslog att vi behövde ett nytt pronomen som var könsneutralt. Ordet 

kommer troligen från finskans ”hän”. Det dröjde dock till 2000-talet innan ”hen” 

började debatteras igen (Wikipedia 2014-07-03). 

 

Vi har sökt men inte hittat någon forskningsrapport om vad ordet ”hen” har för 

påverkan på jämställdheten i samhället. Vi har därför varit i kontakt med Daniel Wojahn 

som bland annat är forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 

Han håller vid tiden för detta arbetes genomförande på att arbeta med en avhandling i 

ämnet, vilken kommer att publiceras sommaren 2015.  

 

Enligt Wojahn finns det inte mycket forskning kring ordet ”hen”, men han skickade oss 

en studie De personliga pronomenens makt (Wojahn 2013) som han hade gjort om hur 

”hen” uppfattas i en text. Studien gick ut på att ett antal personer fick läsa en manual för 

en mobiltelefon. Författaren menar att språk har en betydande roll för hur man delar in 

personer i olika grupper. Människor kategoriseras genom språket. 
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Wojahn menar vidare att en betydande språklig resurs är personbenämningar. De 

undersökta formerna var han, hon, han eller hon, hon eller han, han/hon, den och hen. 

Vi väljer här att enbart att redovisa resultatet av hur ”hen” uppfattades eftersom det är 

det frågan handlar om för vår del. Studien visar att 4 procent föreställer sig en manlig 

bild, 16 procent en kvinnlig bild och hela 32 procent föreställer sig både manliga och 

kvinnliga bilder. Det var bara i texten med ”hen” som försökspersonerna föreställde sig 

andra genusidentiteter än kvinna och man (Wojahn 2013). 

 

Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola, gjorde en undersökning om hur 

mycket ”hen” hade börjat användas i den svenska offentligheten. Hon kom fram till att 

särskilt journalister och studenter använde det nya ordet. Inom politiken var det främst 

på vänsterkanten ordet användes och inom myndigheter inte alls (Milles 2013). 

 

I samband med att författaren Jesper Lundqvist gav ut boken Kivi och Monsterhund 

2012 skrev Karin Milles, Karin Salmson och Marie Tomi i  en artikel i SvD Opinion 

där de menar att ordet ”han” idag används automatiskt när vi inte vet vad det är för kön 

- helt enligt gamla skriftspråksnormer. De menar vidare att det i barnböcker är vanligt 

att karaktärer som till synes är genusneutrala blir kallade för han.  

 

Han blir norm och den som ska vara hon får utmärka sig med feministiska 

attribut. Ett barn som kallar en person felaktigt för han rättas snabbt, och lär 

sig kvickt att det är viktigt att skilja på hon och han. (Milles m.fl. 2012)  

 

Författarna anser vidare att ”hen” är en lösning för att exempelvis lättare kunna läsa en 

text där det viktiga inte blir en genustillhörighet utan individens personliga egenskaper. 

”Att använda ”hen” är inte att ta bort hon eller han, det är att lägga till ”hen”: att ge tre 

möjligheter i ställt för två” (Milles m.fl. 2012). 

 

Debattens vågor har gått och går fortfarande höga när det gäller ordet ”hen”. Tänk att ett 

sådant litet ord kan väcka så mycket känslor. Från de artiklar vi har läst kan vi se att de 

flesta som är emot ”hen” anser att vi kommer att sudda ut genusgränserna och att våra 

barn och ungdomar kommer att bli otrygga i sin genusuppfattning. 
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John Järvenpää, politiskt obunden skribent som arbetar med ungdomar som har 

neuropsykiatriska funktionshinder och även aktuell med en bok där genusmönster 

grundligt blir belysta, skriver i Göteborgs-Posten: 

 

Fundamentalt för små och unga barn är att få lära sig hur världen är beskaffad 

inte hur den borda vara […] Barnen måste först få en logisk förståelse av 

världen, en enkel och rätt så dikotom sådan. Så fungerar och utvecklas barns 

hjärna. (Järvenpää 2012) 

 

Han anser att innan vi för in ”hen” i barnens värld måste de vara säkra på sin egen 

könsidentitet för att kunna ta ställning. Han menar att ”egalitär pedagogik gör tvärtom 

och börjar med det komplicerade” (Järvenpää 2012). Vidare anser författaren att vi 

skapar otrygga barn genom att ta bort att det finns olika kön och att det behövs två kön 

för att människan ska reproduceras. 

 

Problemet som kan uppstå kring ordet ”hen” är just att människor tycker så olika. Hur 

ska förskolan förhålla sig till ”hen”? Det finns fortfarande inga tydliga riktlinjer om hur 

ordet ska användas. Frågan är om det ska vara upp till varje pedagog att göra det som 

känns bäst eller om beslut behöver fattas högre upp i organisationen. När är det lämpligt 

att använda ”hen”? Ska alla böckers rollinnehavare bli ”hen”? 

 

Från och med 2015 års tryckning av Svenska Akademins ordlista, SAOL, kommer ordet 

”hen” att finnas med. Ordet kommer att ha två betydelser; dels i sammanhang där man 

lämnar könet oklart och dels i betydelse när det gäller någon slags tredje kön 

(Gustavsson 2014). 



  
 

24 

4 Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi de tankar och föreställningar som informanterna delgav oss 

under intervjuerna. Vi har valt att dela upp kapitlet i underrubriker för att strukturera 

vårt resultat. Vi ställde frågor kring pedagogernas rutiner när det gäller att läsa för 

barnen i verksamheten och vad de anser vara viktiga aspekter att tänka på vid 

bokläsning för barn. Vi frågade också om deras kunskaper och erfarenheter kring 

genuspedagogik och normkritisk pedagogik. Informanterna benämns Anna, Eva, Stina 

och Doris. 

 

4.1 Arbetet med barnlitteratur och genus 

På frågan om arbetslaget medvetet arbetar med barnlitteratur ur ett genusperspektiv 

svarade två av fyra informanter ja. Anna fick av någon anledning aldrig frågan, men det 

framkommer ändå att alla arbetslag på hennes arbetsplats tänker medvetet på ”att killar 

och tjejer inte ska framställas på det där stereotypa sättet” i barnlitteraturen. Stina 

svarade att hennes arbetsslag inte har pratat om eller arbetar medvetet med barnlitteratur 

ur ett genusperspektiv med. Hon berättar också att de är ett ganska nytt arbetslag och att 

litteraturbiten inte är det som arbetslaget har fokuserat mest på. Doris sade att hon har 

en pedagog i sitt arbetsslag som medvetet väljer ut väldigt mycket böcker för att lyfta 

tjejer och bryta det som är traditionellt flickigt.  

 

Att man kanske väljer att Så gör prinsessor om det är en bok det handlar om 

när de är mer tuffa. Och jag tror det är den boken när de slåss mot en drake 

och så där. (Doris 2014) 

 

Doris sade också att de har döpt om rummen på förskolan till mer genusneutrala namn. 

Till exempel har dockvrån fått namnet lägenhet. Byggrummet kallas lekrum. Eva 

menade att de diskuterar i arbetslaget om de upptäcker något konstigt. ”Alla tänker nog 

att det inte ska vara typiskt pojke och flicka, så diskuterar vi det med barnen”.  

 

Samtliga informanter svarade att de diskuterar den litteratur som de läser för barnen ur 

ett genusperspektiv. På vilket sätt de diskuterar beskriver enbart Anna. Hon menade att 

de tack vare sitt ”läslykteprojekt” pratar väldigt mycket med barnen om allt i boken, inte 

bara genus utan även annat som boken tar upp.  
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Läslyktan (Se bilaga C samt skolverket.se) är ett projekt som sjösattes för att stödja 

barns läs och skrivutveckling. I korthet går det ut på att pedagogen väljer en bok som 

ska läsas högt. Pedagogen läser först boken själv för att kunna ta ut eventuella svåra ord 

som ska förklaras och diskuteras. På många förskolor/skolor finns det en sagostol, där 

pedagogen sitter när de läser för barnen. Det finns en lykta som tänds när den vuxne 

läser för barnen och då är det bara pedagogen som får prata. Under högläsningen visas 

inga bilder ur böckerna utan bilderna gås igenom och diskuteras efter att boken är utläst 

och lyktan har släckts. Boken bearbetas på en mängd olika sätt. Alla får ställa frågor 

kring boken. Barnen ritar exempelvis fortsättningar på intrigen eller försöker visa hur de 

har tolkat boken. Boken dramatiseras eller så berättas handlingen utan bok men med 

rekvisita så kallade ”lådsagor”. Detta gör att barnen får ett större ordförråd och att 

intresset väcks för att läsa böcker som i sin tur resulterar i att barns läs- och 

skrivkunskaper ökar. Barnen börjar sin resa mot att bli så kallade ”expertläsare”. 

 

Eva tyckte ofta att hon fick kommentarer som ”så kan väl inte en flicka/pojke göra” och 

utifrån det blev det många bra samtal. Hon upplevde också att barnen redan från de att 

de är små är ganska instyrda på vad som är typiskt pojkigt och flickigt. Stina svarade att 

hon väldigt ofta hade boksamtal med barnen, inte bara under de strukturerade tillfällena, 

och att hon pratade med barnen om vem som hade huvudrollen, om man gjorde rätt eller 

fel i boken och om man kunde ha gjort på ett annat sätt. Hon påtalade också, ”vikten av 

att inte prata sönder böckerna utan att barnen själva får tänka om dem.” Doris svarade 

bara ja på frågan. 

 

4.2 När och vad läser pedagogerna? 

Samtliga informanter sade att de har en strukturerad bokstund varje dag och att den 

ligger efter vilan. Hur de strukturerar bokstunderna benämndes inte. Men Stina 

berättade att hon brukar ha en massagesaga som hon börjar med i augusti – september.  

 

Sen vart efter barnen blir förberedda på hur en saga kan låta och vilka rörelser 

man har till får barnen själv berätta det. Då kommer det en mer språklig 

medvetenhet där. (Stina 2014) 
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Samtliga sade att de läser spontant för barnen. Spontanstunderna är då ofta initierade av 

barnen själva. Anna sade att: 

 

Vi har ett läsprojekt på förskolan som heter Läslyktan som vi kör med. Oftast 

blir det att man läser en stund på morgonen också och när barnen vill, 

självklart, så det blir ju ett par gånger i alla fall. (Anna 2014) 

 

I och med läslykteprojektet som vi presenterat ovan gör de också en djupare analys av 

boken tillsammans med barnen. Barnen får bland annat fundera på vad som hände 

sedan, vad man kan läsa mellan raderna, de får reflektera över sammanhang och vad 

författaren vill ha fram för budskap. Anna menade att pedagogerna genom projektet tar 

sig tid att sitta en stund och prata med barnen om deras upplevelser och tankar, vilket 

hon inte tycker sig ha tid till i andra lässituationer.  

 

På vår fråga om vilka aspekter som är viktiga när pedagogerna väljer böcker fick vi en 

del olika svar. Stina och Doris väljer utifrån teman eller om det är något man behöver ta 

upp, till exempel värdegrunden. ”Och så har vi också valt att låna den där, det finns som 

en stor resväska med genusböcker” sade Doris. ”Så jag väljer nog liksom efter det som 

passar in”. Doris nämner en bok i resväskan som hon tror heter Fyra hönor och en tupp 

av Lena Landström. Den handlar om att tuppen hade störst matplats och de fyra hönorna 

som hade mindre än honom. Då gjorde de uppror och demonstrerade för att det skulle 

bli mer jämställt, att de skulle få lika stora matplatser.  

 

Anna väljer helst efter bilderna men sade också ”Men jag som är så genusmedveten 

tänker ju ofta att killar och tjejer inte ska framställas på det där stereotypa sättet”. Eva 

tittar mest på att boken ska vara åldersanpassad men nämner också att genusaspekten är 

ganska viktig. Stina menade att ”oftast är det ju barnen som ska få välja och ha kul”.  

 

Samtliga informanter tog upp att de tänker på genus när de väljer böcker, men ingen av 

dem nämnde att genusperspektivet står överst. Anna och Eva sade att eftersom de är 

genuspedagoger är det viktigt när de väljer böcker. 
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Eva uttryckte det så här: 

 

Jag skulle aldrig välja en bok som var könsuppdelad. Utan det får gärna vara 

nån tjej som gör något äventyrligt eller nått, eller en bok där det inte alls är 

uttalat kille eller tjej. (Eva 2014) 

 

Ingen av informanterna nämner heller aspekten om språkutveckling med att läsa och 

skriva. 

 

På frågan om vad barnen tittar på när de väljer böcker svarade samtliga informanter 

nästan likadant. Det är böcker som barnen känner igen eller som speglar egna 

erfarenheter och intressen. Doris berättade att de arbetar utifrån olika teman och att hon 

har sett att barnen ofta väljer böcker som har koppling till dem. ”Vi har haft ett 

rymdtema och då är de liksom inne i det tänkandet och därför är det automatiskt att de 

tänker kring det när vi är på biblioteket.” 

 

Anna menade att de små barnen gärna väljer böcker de känner igen. ”Känner du igen 

någon bok så tror jag att alla väljer den, som dom har läst tidigare” Eva berättade om att 

barnen tycker det är jättekul när det händer något som inte är okej:  

 

Det finns någon bok när nån går till tandläkaren och säjer – Hej jag heter Bajs! 

Och tandläkaren svarar – Hej Bajs! Den kan dom ju höra hur många gånger 

som helst. (Eva 2014) 

 

Informanternas favoritböcker var klassiker som Astrid Lindgren-böcker, Mamma Mu av 

Jujja och Tomas Wieslander och Vem-böckerna av Stina Wersén. Anna berättade att 

hon gärna läser Så gör prinsessor-serien av Per Gustavsson:  

 

Jag har förväntat mig, dumt nog, att bara tjejer skulle tycka dom, men jag 

märker att även killarna gör det. Då har vi inte ens kommit till prinsen i serien 

ännu och det är väldigt lustigt. De är väldigt intresserade av den där prinsessan 

för hon kan så mycket. (Anna 2014) 

 

Doris sade att hon gärna läser Astrid Lindgren-böcker för ”att jag själv fick höra dem 

som barn och har läst dem för mina egna barn, så de ligger mig varmt om hjärtat”.  
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Hon menade att hennes kärlek till Astrid Lindgrens böcker är något som hon har ärvt 

och att hon på samma sätt för detta vidare till nästa generation. 

 

4.3 Vilket budskap sänder barnböckerna? 

På frågan om vilka böcker informanterna inte skulle välja fick vi inga förslag på titlar.   

I efterhand ser vi att det hade varit intressant att fråga om vilka böcker det var som 

informanterna tänkte på. Anna (genuspedagog) nämnde att starkt genusstereotypa 

böcker valdes bort. Hon gav oss ett exempel: 

 

Som barn älskade jag Elsa Beskow men nu när jag fått på mig 

genusglasögonen kan jag inte med dem längre. Måste jag läsa dem, när barnen 

väljer, så försöker jag faktiskt byta ut karaktärerna. (Anna 2014) 

 

Anna berättar att flickan med långa håret istället blir en pojke med långt hår. Hon 

berättar vidare att barnen till en början brukade reagera på att hon byter genus men inte 

av den orsaken hon förväntade sig. 

 

Jag upplevde inte att det var just det att det inte stämde utan har de redan läst 

en bok och vet att det är en han så köpte de inte att det helt plötsligt blev en 

hon eller tvärtom, men jag trodde de skulle reagera mer på att ”det kan inte 

vara en kille för hon har rosa klänning”, men det var inte alls de reaktionerna. 

(Anna, 2014) 

 

Stina berättade om när de är på biblioteket och ibland hittar nya böcker. ”Där kunde jag 

och faktiskt mina övriga kollegor fundera på det nya sättet att skriva böcker. Det var 

inte korrekt svenska och det stod inte vi för”. Hon menade även att vissa böcker 

innehöll nedsättande kommentarer och frågade sig hur man kunde få ge ut sådana 

böcker år 2013. Stina mindes inga titlar på dessa böcker men berättade att hon kom ihåg 

att det var ”sådana här riktigt favorit böcker som ja LundeQ (bokaffär, vår notering) och 

de här visste skulle sälja bra”.  

 

Eva sade först att hon inte kunde komma på några böcker som hon valde bort men kom 

sedan på en gammal julbok som hon tror hette Julgransplundringen, den handlade om 

en julgransplundring och slutar med att barnen får smäll. Eva sade också tidigare i 

intervjun att hon ”skulle aldrig välja en bok där det är väldigt könsuppdelat”. 
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När vi ställde frågan om hur pojkar och flickor framställs i barnböcker och vilket 

budskap det sänder till barnen fick vi lite olika tankar från informanterna. Eva tog upp 

Alfons och Milla av Gunilla Bergström som en bok som hon från början upplevde som 

en bok med bra genusbudskap. Men efter att ha analyserat den lite så tänker Eva 

annorlunda:  

 

Där säger dom ju först att man inte kan leka med tjejer för de är så här och så 

här. Så handlar nästan hela boken om hur tjejer är och så kommer det fram att, 

men sån är inte Milla, hon är sån här. Då har de ju ändå visat…jag undrar hur 

mycket barnen tar till sig av det. Så där är jag väldigt kluven. (Eva 2014) 

 

En annan bok som togs upp ur två olika perspektiv var Castor syr av Lars Klinting, där 

Anna ansåg att den är genusstereotyp för att det är ett blått förkläde och inga andra 

färger finns med. Doris ansåg tvärtom att den bryter genusmönstret för att Castor är en 

pojke och han syr. Anna tyckte även att de flesta huvudkaraktärerna i böcker är pojkar 

och att flickorna oftast får vara bikaraktärer.  

 

Samtliga informanter ansåg att böcker som är äldre än tio till tjugo år är mer 

genusstereotypa än de nyare böckerna. Stina resonerade en del kring att genus inte 

måste vara hon eller han utan att det ska vara accepterat att vara den man är och tycka 

om det man gör oavsett sitt genus.  

 

Stina gick ganska ingående in på vad vi har för värderingar i samhället. ”Vem säger att 

rosa är en flickfärg, titta på vad kungarna hade för färg på sina mantlar på 1700-talet.” 

Hon tog även upp att hon anser att det är viktigt att alla i samhället arbetar med 

genusmedvetenhet, inte bara förskola och skola. 

 

4.4 Hen 

På frågan om hur informanterna ställer sig till att använda ordet ”hen” svarade Anna: 

 

Jag kan tänka mig det och det har jag gjort någon gång men det förvirrar har 

jag upplevt. Då frågar de mer han eller hon eller vad var det du sa. Därför 

byter jag hellre ut hon och han i böckerna så att det jämnar ut sig. (Anna 2014) 
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Eva tyckte att hon fortfarande känner sig osäker men att hon gärna skulle använda det 

när/om det blir mer etablerat. Stina svarade så här på frågan om ”hen”: ”Nej! Och där 

tycker jag också att för mig handlar det om att jag är stolt över att vara flicka och dom 

som är pojkar ska vara stolta över att var pojkar.” Hon sade vidare att hon arbetar 

mycket med att man ska vara stolt över den man är. Doris ansåg att hon blivit mer 

bekväm och tog ett exempel på barnvisan ”En sockerbagare” där hon kan tänka sig att 

använda ”hen” istället eftersom det inte är viktigt att veta om bagaren är en flicka eller 

pojke. 

 

4.5 Utbildning 

Alla informanter hade fått en del genusutbildning när de studerade till förskollärare. 

Någon hade fått mer beroende på inriktning. Anna och Eva har gått genusutbildningar 

efter förskollärarutbildningen på egen hand. Annas intresse för genus började under 

hennes lärarutbildning: 

 

Det började väl med min inriktning, språk för de tidiga åldrarna, och då hade 

vi en hel del. Tror det var en 30-poängare som handlade om bild och 

litteratur, och teater också, och där fick jag nånstans för det första 

en…förstod jag hur stort det här är, hur mycket det påverkar barnen och 

började reflektera och sen gick jag även genus, jämställdhetsarbete i 

förskolan och skolan. Det gick jag på egen hand efter utbildningen och där 

pratade vi väldigt mycket om barnlitteratur. (Anna, 2014) 

 

Doris drog sig till minnes att hennes utbildning som hon fick i genus väckte många 

tankar om hur olika karaktärer i böcker framställdes. Stina menade att det fortfarande är 

samma typ av artiklar och diskussioner i media som det var när hon studerade till 

förskollärare:  

 

För att det är så djupt rotat i våra tankesätt och våra gener och allting. Och det 

börjar jag känna att och de artiklar som jag läste då 2000 var från 1990 och nu 

är det 2014 så de är alltså tjugofem år gamla idag och ingenting har nästan 

hänt. Jag känner att vi pratar men vi handlar inte. (Stina 2014) 
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På de kommunala förskolorna hade pedagogerna gått en utbildning i normkritiskt 

tänkande genom Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter, RFSL. Både Anna och Eva tyckte dock att utbildningen var mer inriktad på 

hur man ska bemöta barn som kommer från exempelvis regnbågsfamiljer eller familjer 

som inte ser ut som samhällsnormen, det vill säga mamma, pappa och barn. På de 

föräldrakooperativa förskolorna hade man inte fått vare sig någon normkritisk 

utbildning eller genusutbildning såvitt informanterna visste. 
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5 Diskussion och sammanfattning 

I detta avsnitt diskuterar vi vad som framkommit av tidigare forskning och jämför detta 

med resultatet från våra intervjuer. Utifrån det svarar vi sedan på våra frågeställningar 

samt delar med oss av våra egna tankar och funderingar som uppkommit under arbetets 

gång. 

 

5.1 Förskollärarnas val av barnlitteratur och bokläsningens omfattning 

Som framgår av resultatet läser pedagogerna planerat nästan enbart vid vila efter lunch. 

För att kunna ta till sig en bok och kunna förstå vad som händer behöver barnen vara 

ganska så pigga (Westerlund 2009). Så är ofta inte fallet om man bara har lässtund som 

vila. Anna beskrev att de har ett ”Läslykteprojekt”, vilket vi till en början tyckte verkade 

väldigt bra. Men efter att ha tänkt ett varv till kom vi fram till att även projektet ligger 

som ”läsvila” - alltså att barnen som lyssnar är trötta och inte fullt koncentrerade på 

berättelsen. En tanke kanske skulle vara att förlägga projektet under en annan tid på 

dagen, till exempel på förmiddagen när alla är pigga och mer mottagliga. 

 

En av de frågeställningar som vi ställde oss när vi började vår undersökning var hur 

pedagogers genusmedvetenhet ser ut när de väljer barnlitteratur. Ingen av våra 

informanter sade att genusperspektivet var den viktigaste aspekten. Detta trots att två av 

dem var genusrepresentanter på sina respektive enheter. En anledning till detta kan vara 

att det saknas djupare relevant utbildning, samt att andra ämnen som matematik, 

naturvetenskap och språk tar stor plats i verksamheten. Vi anser att det är viktigt att man 

för in genusarbetet som en naturlig del i verksamheten tillsammans med de övriga 

ämnena. Det är inget som ska ligga utöver eller vid sidan av det dagliga arbetet. 

Däremot sade samtliga att genusperspektivet var något som de tänker på vid sina 

bokval. Det verkar inte, så som vi tolkar det, som om informanterna lägger någon större 

vikt vid att se till hur författaren ”genusbestämmer” karaktärerna i böckerna.  Vår 

uppfattning är att de nästan bara tittar på det biologiska könet, inte på vad som visas för 

övrigt i boken. 

 

Enligt Nikolajeva (2000) genusbestäms så mycket mer än det tydliga biologiska könet, 

till exempel hur karaktären är i sitt sätt, vad de leker med för leksaker och vad de har för 

färger på kläder.  
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Det här tror vi kan leda till förvirring hos barnen när man läser. Om man byter ut 

biologiska kön och inte tänker på de andra signalerna som sänds ut kan det lätt bli 

konstigt. Eftersom förskolan är långt ifrån den enda normbildande faktorn i ett barns liv 

tror vi att barn tidigt lär sig normerna för vad som är kvinnligt och manligt. Det kan 

vara hur mamma och pappa klär sig, hur barnen själva blir klädda eller vad de har för 

leksaker hemma. Barn ser även i affärer vad som är flickigt och pojkigt. Om man enbart 

byter ut det biologiska könet i en bok kan det lätt bli förvirring eftersom barnet 

fortfarande ser det som finns på bilderna i boken. Till exempel ser de att nallen har en 

rosa klänning och att den leker med dockan. Redan här tror vi att barnet tolkar bilden 

som att det handlar om en flicknalle. Om då namnet på nallen är Kalle kan det uppstå 

förvirring. Fokus ligger kanske då inte längre på vad som händer i boken. Istället 

funderar barnet på hur en flicka kan heta Kalle. 

 

Våra informanter sade att barnen ofta väljer böcker som de känner igen eller kan 

identifiera sig med, vilket är helt i enlighet med vad Kjersén-Edman (2002) belyser. Här 

tror vi att pedagogerna behöver vara lyhörda för vad barnen är intresserade av och vad 

som rör sig i deras huvuden just nu. Detta för att kunna bemöta och tillhandahålla den 

litteratur som barnen tycker är intressant. 

 

Ett flertal undersökningar som Gunilla Molloy hänvisar till visar att pojkar läser mer 

sällan än flickor och att det sannolikt beror på att pojkar har svårt att identifiera sig med 

karaktärerna, samt att läsning många gånger ses som något kvinnligt (Molloy 2003). 

Vår tanke i det här blir att förskolan (och skolan) behöver erbjuda barn böcker som de är 

intresserade av för att locka dem till att tycka att böcker är spännande. Vår erfarenhet är 

dessutom att när det sker spontana lässtunder är det oftast flickor som kommer och vill 

bli lästa för. Hur ska vi göra för att även locka pojkarna till att ta del av de spontana 

lässtunderna? Här anser vi att forskningen går isär. Å ena sidan är det mest manliga 

karaktärer i böckerna (Svenska barnboksinstitutet 2014), vilket borde locka pojkar till 

läsning. Å andra sidan läser inte pojkar för att de inte kan identifiera sig med 

karaktärerna (Molloy 2003). 
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5.2 Förskollärarnas förhållningssätt gentemot genusstereotypa 
föreställningar i barnlitteratur 

Informanterna beskrev olika delar ur barnlitteraturen som de väljer bort att läsa för 

barnen. De nämde inga specifika titlar på böcker men en av informanterna berättade om 

Elsa Beskows böcker som hon från början tyckte mycket om men när hon fått ökad 

kunskap om genus så hade hon svårt att läsa dem eftersom bokkaraktärerna följer 

traditionella genusstereotyper. Sammanlagt så valde informanterna bort starkt 

genusstereotypa böcker och böcker med text som innehåller nedsättande ord, även 

böcker som inte innehåller korrekt svenska valdes bort.  

Precis som Kåreland (2013) menar och som Svenska bokinstitutets bokprovning 2013 

(2014) visade hade även Anna upplevt att böcker oftare har pojkar i huvudroller än 

flickor.  

 

Detta är något som vi känner är viktigt att lyfta fram i ett samhälle som ska vara 

jämställt. Kåreland betonar även att det är vanligare och mer accepterat när flickor 

bryter genusmöntren än när pojkar gör det. Vi anser att acceptansen för att pojkar bryter 

genusmönster behöver stärkas ännu mer. Några av våra informanter ansåg att de gärna 

byter ut pojkrollen mot en flickroll. Men vi uppfattade det inte som att det var lika 

självklart att ersätta flickrollen med en pojkroll. Här finns nog anledning att tänka till 

som pedagog så att det inte bara är pojkrollerna som byts ut. 

 

Vi gör också utifrån svaren bedömningen att man kan titta på böcker på olika sätt. 

Alfons och Milla verkar till exempel till en början vara genusöverskridande, men när 

Eva analyserade den närmare märkte hon att så inte är fallet. Det här gör att vi tänker att 

pedagogens egna erfarenheter och tankar kring genus har stor betydelse och att det 

därigenom uppstår en skillnad i vad för slags litteratur som läses för barnen. Är det här 

bra eller dåligt? Det beror sannolikt på. Pedagogerna möter hela tiden barnen utfrån sina 

egna ”ryggsäckar” och värderingar. Det märker vi tydligt utifrån att två av 

informanterna tyckte väldigt olika om samma bok. Doris tyckte att Castor syr är 

genusöverskridande medan Anna tyckte motsatsen. Förhoppningsvis svarar arbetslaget 

tillsammans för en jämställd normering i de fall en enskild pedagog möjligen inte tänker 

och fungerar genusneutralt. 
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Svaleryd (2002) menar att pedagogerna måste bli medvetna om hur deras egna 

värderingar påverkar deras arbetssätt. Hon menar att arbetet börjar där. Vi kan se att det 

finns en medvetenhet om detta hos våra informanter eftersom de för samtal om vad som 

händer i olika böcker och att de, när det dyker upp något genusstereotypt, pratar om det. 

 

5.3 Förskollärarnas arbetssätt med bilderböcker med fokus på genus 

Med tanke på det som framgår i Togebys studie om att pedagoger är ganska säkra på att 

de behandlar flickor och pojkar lika anser vi att det är viktigt att pedagogerna får 

relevant utbildning i ämnet. Vi kan se i våra intervjuer att det finns ett behov av 

utbildning. De av informanterna som var genuspedagoger hade själva valt inriktning på 

universitetet eller gått en utbildning privat. För övriga informanter saknades det 

utbildning/fortbildning i genus och normkritik. Vi anser att det är lika viktigt att utbilda 

pedagogerna i genuspedagogik som i matematik, svenska eller naturvetenskap.  

 

Utifrån intervjuerna med våra informanter kan vi se att huvudmännen och 

förskolecheferna har ett stort arbete framför sig när det gäller att ge förskolepersonalen 

bättre förutsättningar att möta barnen. Det verkade åtminstone inte som om den 

kommun där vi genomförde en del av våra intervjuer tog vara på tillfället att delta i den 

utbildning som regeringen avsatte resurser till under 2002 – 2004 (SOU 2004:115). 

 

På frågan om informanterna arbetar medvetet med genus visade det sig att bara hälften 

gjorde det. Doris svarade att de medvetet tänker på genus, men då i första hand allmänt i 

förhållningssättet mot barnen. Eftersom några informanter berättade om att de medvetet 

exempelvis för in att dockleken får bli lite mer äventyrlig kan vi se en likhet med det 

Olofsson (2007) och Wahlström (2004) skriver om, det vill säga att det viktiga är att 

lägga till saker för att låta barnen gå över genusgränserna i stället för att ta bort. Man 

kan till exempel låta dockorna få mantlar och bli superhjältar.  

 

Om vi ser till litteraturens del svarade samtliga informanter att de diskuterar böckerna 

med barnen ut ett genusperspektiv. Här tolkar vi det som att det viktiga är kanske inte 

vilka böcker man läser utan att det blir att samtal och en diskussion kring de böcker som 

lästs. I diskussionen tas det upp vilka karaktärer som finns och hur det skulle bli om 

exempelvis huvudkaraktären byttes ut mot pojke/flicka. Barnen får komma med egna 

tankar och förslag på hur det skulle kunna vara i stället.  
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Genom det här ser vi att pedagogerna får igång samtal som kan leda till en 

genusmedvetenhet hos barnen där barnen sedan själva kanske kritiskt kan granska en 

bok och inte bara ”köpa” det författaren skriver. Eva berättade att hon ofta diskuterar 

böckerna hon läst ur ett genusperspektiv tillsammans med barnen. Hon berättade att 

barnen resonerar så här: 

 

Jo, men ibland kan de ju säga, så här, att så kan inte en pojke göra eller en 

flicka göra. Tänk om en kille skulle göra det som tjejen i boken gjorde, nej 

det går ju inte. Ofta tycker jag att det är så. (Eva, 2014) 

  

Här ser vi en större genusmedvetenhet än i den övriga verksamheten. Vi kan också se att 

pedagogerna själva tittar i och läser böckerna innan de läser för barnen eftersom de sade 

att de väljer bort en del litteratur. Enligt SOU 2006:75 och Olofsson (2007) är det bra att 

göra det för att själv bilda sig en uppfattning om boken och ha en möjlighet att kanske 

revidera texten så att den får ett annat genusperspektiv. Både den statliga utredningen 

(SOU 2006:75) och Olofsson (2007) menar också att det är viktigt att föra vår 

sagokultur vidare. Genom att, som en del av informanterna sade sig göra, till exempel 

byta kön på en del karaktärer i Elsa Beskows sagor kan man läsa dessa gamla berättelser 

för barnen och på så sätt föra traditionen vidare. Man kan också berätta sagan som den 

är och få många bra samtal med barnen om hur det var förr och hur det är nu. Barnen 

måste, precis som Stina sade, få tillfälle att själva reflektera över boken och ha egna 

tankar kring den. Därför är det viktigt att ha en bra avvägning så att böckerna inte 

”pratas sönder”. När pedagogerna arbetar aktivt med en bok exempelvis genom att 

diskutera den eller att barnen får rita/måla egna bilder till texten är detta ett led i barnens 

språk- och läsutveckling. 

 

5.4 Förskollärares förhållningssätt till begreppet ”hen” 

Vår bedömning är att våra informanters svar angående begreppet ”hen” speglar hur det 

ser ut i övriga landet. Det är röster både för och emot och några är osäkra på hur de ska 

hantera ”hen” och i vilka sammanhang det ska användas. Vår tolkning blir att ordet 

fortfarande är ganska nytt, men ju mer det används av media och övriga samhället desto 

mer kommer även ordet att användas i förskolans värld. Här anser vi också att det är 

viktigt att förklara för barnen vad ”hen” betyder och står för. Annars blir det nog som 

Anna sade att ”det bara förvirrar”.  
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Det blir också viktigt att i personalgruppen diskutera vad ”hen” står för och hur det ska 

användas. Vi tror att ”hen” kommer att bli ett mer använt begrepp så småningom och då 

är det viktigt att förskolan är med på tåget.  

 

Enligt Wojahns (2013) studie blir det mer genusneutralt att använda ”hen” i vissa 

situationer. Vi tror att ett bra sätt att använda ”hen” kan vara när det inte är viktigt om 

det är en kvinna eller man som utför något, exempelvis ”Jag var hos läkaren och hen 

sade att…” Denna linje är även Milles (2013) inne på i sin artikel där hon menar att vi 

inte ska ta bort hon och han utan lägga till hen. 

 

5.5 Sammanfattning 

En intressant aspekt som vi har funderat en del över under arbetets gång är att Anna och 

Eva blev utvalda av respektive rektor på enheterna och detta troligen för att de var 

genuspedagoger. Deras svar skiljde sig ganska mycket från Stinas och Doris och vi kan 

inte låta bli att fundera på om resultatet möjligen hade blivit annorlunda om vi själva 

hade valt ut personerna. Vi gör bedömningen att det sannolikt kan vara så.  

 

Inför detta arbete hade vi en egen bild av att genusarbetet på förskolorna sköttes med 

”vänsterhanden”. Vi har i vår undersökning kunnat konstatera att det arbetas mer med 

genus än vi trodde men att det fortfarande behövs utbildning och några entusiaster som 

driver arbetet framåt för att det som står i styrdokumenten om jämställdhet ska 

genomsyra arbetet i förskolan.  

 

Vi tycker att vi har fått svar på våra frågeställningar. Ja, man arbetar genusmedvetet när 

det gäller att välja barnlitteratur, men man tittar också på andra aspekter såsom språk 

och hur karaktärerna tilltalar varandra i böckerna. Vi ser också att man skulle kunna 

arbeta ännu mer medvetet. Till exempel att inte bara titta på vad karaktären har för 

biologiskt kön utan också titta på hur karaktären framställs på andra sätt med kläder, 

leksaker och så vidare. Men framför allt märker vi att det som är viktigt är hur 

pedagogerna bemöter barnen generellt. Alla barn ska bli sedda och upphämtade där de 

befinner sig. Informanterna arbetar också med barnens läs- och skrivinlärning genom att 

de har samtal och diskussioner kring de böcker som de har läst. Detta gör att barnen får 

en större språkförståelse och ordförråd som underlättar den kommande läs- och skriv-

inlärningen  
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Även om det inte framkom tydligt under intervjuerna har vi kunnat förstå att så är fallet. 

På en av förskolorna har de ett mer djupgående projekt när det gäller boksamtal och det 

ger högst sannolikt ringar på vattnet. 
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6 Avslutning 

I detta avsnitt sammanfattar vi kort vår studie och vårt resultat. Vi reflekterar även kring 

resultatet vi fick och om något förvånade oss. Till sist funderar vi över hur man skulle 

kunna forska vidare inom detta område. 

 

6.1 Vad har vi gjort och vad har vi kommit fram till? 

Vi har i vårt arbete undersökt vad förskollärarna har för syn på genusarbetet i förskolan 

och hur de i praktiken arbetar med genus. Vi tog reda på vad de tyckte var viktigt och 

vad de ansåg vara positivt och negativt. Vi har sökt efter tidigare forskning och vad 

genusvetare har för erfarenheter kring detta, samt ställt forskningen mot vad våra 

informanter gav oss för information och sedan jämfört resultaten.  

 

Utifrån litteraturen och forskningen kom vi fram till att genusarbetet i förskolan är 

mycket viktigt för att vi ska kunna utveckla vårt samhälle till att bli mer jämställt. Vi 

behöver börja redan i förskolebarnens låga åldrar för att ändra normerna kring 

genusmönster och genusroller. Det är dagens barn som kommer att styra vårt samhälle i 

framtiden och vi inom förskolan har en stark normgivande påverkan – en påverkan som 

barnen dessutom inte sällan överför på andra i sin hemmiljö. Informanterna gav oss en 

bild av att de är mycket medvetna om genus när de arbetar med barnen, vilket är 

glädjande. Dock anser vi att genus- och jämställdhetsarbetet behöver bli ännu högre 

prioriterat och än mer aktivt. 

 

6.2 Vad var som vi trodde och vad har överraskat oss? 

När vi startade vår studie hade vi som tidigare nämnts en föreställning om att 

pedagogerna i förskolan inte arbetar aktivt och medvetet med genus. Föreställningarna 

grundade sig högst sannolikt i vår egna samlade erfarenhet. 

 

Våra föreställningar visade sig stämma, men bara till viss del. Genusaspekten var inte 

tyngdpunkten i informanternas val av litteratur, men de har en tanke på genus när de 

läser och arbetar med bilderböcker med barnen. 

 

Informanternas syn på begreppet ”hen” stämde ganska väl med våra föreställningar. De 

hade mycket spridda åsikter om hur begreppet skulle användas, vilket även stämde 

överens med den forskning vi hittade. 
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Vi blev överraskade av att det var en sådan klar majoritet av pojkar i barnlitteraturens 

huvudroller. Vi blev också överraskade över hur vanligt det är att pojkar inte kan 

relatera till böckerna – trots den framträdande roll som pojkar ges i litteraturen – och att 

de, när de börjar läsa själva, inte läser böcker i lika stor grad som flickor. Det har 

verkligen fått oss att fundera kring orsaken. 

 

6.3 Vad skulle vi kunna göra härnäst? 

Vi tycker det skulle vara intressant att forska vidare inom detta område genom att 

intervjua ett antal barn för att på så sätt få en djupare förståelse för hur de tänker på 

böcker ur ett genusperspektiv. Vad har de egentligen för föreställningar i fyra- till 

sexårsåldern? Hur stor är deras medvetenhet? Det hade också varit intressant att, som vi 

nämner i metodkritiken, intervjua ett antal män för att ta reda på vad de har för tankar. 

Vi kan även se att det behövs mer forskning kring begreppet ”hen” eftersom det nästan 

inte finns någon alls i dagsläget. 
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Bilagor 

Bilaga A: Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som studerar till förskollärare. 

Vi läser just nu utbildningens avslutande kurs där vi ska skriva ett examensarbete. 

 

I vår studie har vi riktat in oss på genus i barnlitteratur och hur den används i förskolans 

verksamhet. Vi vill därför intervjua förskollärare för att få en insyn i hur de tänker kring 

genus i barnlitteraturen och hur de använder skönlitteratur i diskussioner kring genus 

med barn. Intervjun kommer att spelas in och genomföras enskilt. Det kommer att ta ca 

30 minuter.  

 

Under vår studie följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

Vi informerar alla informanter om vad intervjun kommer att användas för och vilka som 

kommer att se den. Naturligtvis är deltagande i våra intervjuer helt och hållet frivilligt 

och du kan avbryta intervjun när du vill. Vi garanterar alla informanter anonymitet i 

rapporten. Ingen informant ska kunna identifieras. Intervjuerna kommer endast att 

användas till vårt examensarbete och kommer inte att utlånas eller användas i andra 

syften.   

 

Intervjuerna är väldigt viktiga för vår studie och vi vore väldigt tacksamma om du vill 

ställa upp. 

 

Har du några frågor till vår handledare Maria Nilson så kan du maila henne på 

xxxx.xxxxxx@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anette Friberg  Marika Blom 

xxxxxxx@student.lnu.se  xxxxxxx@student.lnu.se 

070-XXXXXXX  070-XXXXXXX 

 

 



  
 

II 

Bilaga B: Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 Hur länge sedan var det sen du tog din lärarexamen? 

 Vilken ålder är det på barnen där du arbetar idag? 

 Hur ofta läser du böcker för barnen i verksamheten? 

 Vilka är de viktigaste aspekterna för dig när du väljer vilken bok du ska läsa för 

barn? 

 Enligt din erfarenhet, vad fångar barnens intresse när de väljer bok? 

 Har du några favoritböcker som du tycker om att läsa för barnen? Om du har det 

vad tror du det är som gör att du tycker om dem? 

 Finns det några böcker som du inte tycker om att läsa för barnen? Om det är så, 

vad tror du det är som gör att du inte gillar dem? 

 Har du tänkt på hur flickor och pojkar framställs eller beter sig i de böcker du 

läser för barnen och vilket budskap boken ger barnen? Om det är så; kan du ge 

exempel på bok och hur du tänkte? 

 Vad tycker du om att använda ordet ”hen” när du läser? 

 Har du gått någon utbildning eller kurs som handlade om barnlitteratur och 

genus i förskolan? Om du har det; berätta om den och vad du minns att du lärt 

dig från den. 

 Arbetar ni i arbetslaget någonting medvetet med barnlitteraturen ur ett 

genustänk? Om så är; beskriv hur. Ge exempel. 

 Har förskolan fått utbildning i genuspedagogik eller normkritisk pedagogik? Om 

ja, i vilken omfattning? 

 Diskuterar du med barnen kring litteraturen efter det att du har läst den?  



  
 

III 

Bilaga C: Läslyktan 

Läslyktan är ett läsprojekt som startades för att främja barns läsutveckling. Syftet med 

projektet är att tillsammans med barnen lyssna, läsa, samtala och skriva. Arbetet börjar i 

förskolan och går som en röd tråd upp till årskurs sex. Pedagogerna ansvarar för att 

lärmiljön är stöttande, tillåtande och kreativt utmanande. Verksamheten utvecklas i 

samspel med barnens erfarenheter. 

 

Vad behöver barnen i förskolan/skolan för att bli läsare? Bland annat tid, böcker, läsro, 

att läraren organiserar och läser högt, strategier – modellering, samtal och flyt. En god 

litteraturundervisning fås genom en trygg miljö där man lyssnar och vågar fråga, att läsa 

varje dag, att tidigt upptäcka barns skilda behov och se alternativa tillvägagångsätt, rika 

bibliotek, att läraren läser högt varje dag – metakognitiva processer – samt att läraren 

skapar tillfällen till samtal.  

 

Genom Läslyktan hjälps barnen att få egna inre bilder genom att pedagogen ställer 

relevanta frågor om texten de läst. Till exempel: När du hörde sagan; vad 

tänkte/kände/hörde/såg du i ditt huvud? Eller: Om du skulle rita en bild; hur skulle den 

bli då? Detaljerna ger djup och dimension i läsningen, engagerar läsaren och gör att hen 

lättare kan komma ihåg texten.  

 

Pedagogerna försöker också få barnen att läsa mellan raderna genom att ställa frågor. 

Till exempel: Hur vet vi det? Stod det i boken? Är det något ni saknar i texten? Barnen 

får också träna på att återberätta texten som de hört genom bland annat konkret material, 

dramatiseringar och att måla. På det sättet lär sig barnen att det finns en början, en mitt 

och ett slut på en berättelse. Man tränar även på vad man kan göra om man inte förstår 

en text; exempelvis undra och ställa frågor, tänka kritiskt och ifrågasätta, läsa om och 

läsa vidare. Man behöver inte förstå varje ord för att förstå sammanhanget. 

 

Alla barn behöver få undervisning i läsförståelse för att utveckla de kognitiva tanke-

processer som behövs i dagens förskola/skola. Läsning är i väsentliga delar en färdighet 

och för att färdigheten ska kunna utvecklas krävs engagemang och stora doser övning. 

 


