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ABSTRAKT 
Among princesses and cars 

A qualitative interview of preschool teachers' use of children's literature 

 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares pedagogiska syn och hantering av 
barnlitteratur med särskilt fokus på genus. Undersökningen baseras på kvalitativa 
intervjuer som har genomförts med sju förskollärare i olika verksamheter. Innan 
intervjuerna genomfördes formulerades en intervjuguide där frågorna finns med. Studien 
behandlar även tidigare forskning som styrker utifrån vilka kriterier barn väljer böcker 
som de vill höra. Den teoretiska referensramen som studien utgår från är ett 
interaktionistiskt perspektiv, som bland annat Rithander (1991) beskriver. Detta 
perspektiv beskriver miljöns betydelse för barns fortsatta utveckling. Resultatet av 
undersökningen visar att förskollärare inte lägger någon större vikt vid vilken 
barnlitteratur de använder sig av i den pedagogiska verksamheten och därmed inte är 
medvetna om vilka könsroller som förmedlas till barnen. Däremot är förskollärarna 
medvetna om det faktum att barn påverkas av barnlitteratur. De intervjuade 
förskollärarna hävdar att det som styr barnens val av barnlitteratur i förskolan främst är 
deras intressen men barnens ålder är även en bidragande faktor. 
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1 INTRODUKTION 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) har tydliga riktlinjer kring hur barn ska 
behandlas och förskollärare har ett ansvar för att inget barn ska särbehandlas på 
grund av sitt kön. ”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller” (Skolverket, 2010 s. 5). Genusdebatten är ständigt pågående och det förs 
öppna diskussioner om vad som förväntas av flickor och pojkar utifrån deras kön. 
Dolk (2013) konstaterar att tack vare populariteten kring ämnet genus i media har det 
bidragit till ett genomslag inom genuspedagogiken. Svensk förskola har som uppdrag 
att motverka diskriminering och författaren lyfter att uppdraget innefattar att främja 
lika rättigheter och möjligheter mellan individer. Utredningen SOU 2006:75 ställer 
sig undrande till hur barnlitteratur i förskolan påverkar barns syn av flickigt och 
pojkigt och hur förskollärarna kan använda sig av barnlitteratur som hjälpmedel för 
att motverka traditionella könsmönster.  
 
Svaleryd (2005) konstaterar att “den största kränkningen ett barn tvingas uppleva är 
just när det inser att det är antingen pojke eller flicka, och att det därför inte kan vara 
både och” (Svaleryd, 2005 s. 195). Genom denna studie vill vi ta reda på hur 
förskollärare kan motverka stereotypa könsroller och utmana barnen i deras 
identitetssökande med barnlitteratur som ett verktyg. Vidare undersöks förskollärares 
pedagogiska syn och hantering av barnlitteratur med särskilt fokus på genus. En 
annan aspekt som fångade vårt intresse var att ta reda på vad förskollärarna har för 
syfte med barnlitteraturen på deras avdelning och hur de tror att barnen påverkas av 
den. 
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt lyfts begreppsdefinitionen, tidigare forskning samt litteratur kopplat 
till undersökningens ämne. Här lyfts även hur barnlitteraturen kan främja ett 
gränsöverskridande möte. 

2.1 Begreppsdefinition 
Nedan redogörs för begrepp som är återkommande och som är relevanta för studien. 

2.1.1 Genus  
Eidevald (2009) beskriver begreppet genus som något som är socialt konstruerat, det 
som människor idag kallar för pojkigt och/eller flickigt.  Hedlin (2010) konstaterar 
att det är mycket i samhället som är kodat som pojkigt/flickigt och det skiljer sig 
mellan olika kulturer, det kan röra sig om egenskaper, färger och till exempel 
kroppsrörelser. 

I det här arbetet använder vi begreppet genus med innebörden av det socialt 
konstruerade, vad som anses som pojkigt/flickigt. 

 

2.1.2 Kön 
Odenbring (2014) konstaterar att kön är en pågående process som varierar med tiden. 
Kön är även det biologiska kön vi föds med och är beroende av vår omgivning. 
Månsson (2000) har en liknande syn på kön men lägger stor vikt vid att kön 
uppfattas på olika sätt i olika kulturer.  
I vår text kommer vi använda begreppet kön som biologiskt skapat. 
 

2.1.3 Gränsöverskridande 
Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) menar att gränsöverskridande i 
förskolan kan ses som att barn leker med barn av ett annat kön. Barnen kan även leka 
lekar som brukar förknippas med det motsatta könet. 
Denna definition kommer vi använda när vi skriver om barnlitteratur. 

2.1.4 Barnlitteratur 
Kåreland (2013) konstaterar att barnlitteratur är den litteratur som skrivs och direkt 
riktas mot barn. När vi i denna studie använder begreppet barnlitteratur menar vi 
litteratur som är riktad till barn i åldrarna 1-5 år. 
Vi använder även begreppet barnlitteratur om de böcker som finns tillgängliga på 
förskolan för barnen. 
 

2.2 Genus i förskolan 

2.2.1 Förskollärarnas bemötande  
Förskollärarnas förhållningssätt påverkar hur barngruppen i förskolan utformas 
(Arvidson, 2014). Författaren poängterar att inom flera studier diskuteras individens 
påverkan men belyser också verksamhetens betydelse för hur genus arbetas kring. I 
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en undersökning som författaren refererar till upptäcktes det att beroende på hur 
förskollärare utformar verksamheten påverkas barnens genusskapande. Det läggs 
med andra ord en stor vikt vid att förskollärare är medvetna om sitt egna 
förhållningssätt och har kunskaper kring jämställdhet- och genusfrågor för att skapa 
goda förutsättningar för barnen i verksamheten. Svaleryd (2005) framhåller att i 
möten och interaktion med andra människor bildar barnen tankar och upplevelser 
kring vad det innebär att vara pojke eller flicka. Inom förskolan sker denna 
utveckling dagligen och beroende på det gensvar barnen får från människor runt 
omkring bildas det avtal, en tyst överenskommelse, om vad som är lämpligt beteende 
för pojkar eller flickor. Det kön vi föds med är av stor betydelse för hur våra liv 
kommer se ut. Titeln flicka eller pojke gör att vi formas efter de på förhand 
utformade föreställningar som redan finns om de biologiska könen. Svaleryd (2005) 
konstaterar att när vi träffar en ny människa är vi intresserade av att leta efter spår 
som säger vilket kön denna människa har, detta gäller även i förskollärarnas möte 
med nya barn. De föreställningar vi bär med oss om vad det innebär att vara flickig 
eller pojkig influerar oss hela tiden, dessa föreställningar styr oss till hur vi borde 
bete oss om vi är flickor eller pojkar (Svaleryd, 2005). 
 
Studier har visat att förskollärare snarare förstärker könsstereotypa roller än 
motverkar dem. Detta är något som bland annat har synts i leken (Eidevald, 2009). I 
studien som författaren gjorde observerades ett gäng pojkar och flickor som lekte 
tillsammans. Enbart flickorna blev tillsagda av förskollärarna för att de agerat 
högljutt när det egentligen visade sig att de var lika högljudda som pojkarna. 
Månsson (2000) upptäckte att förskollärarna gör omedvetna skillnader på barnen 
utifrån deras kön. I olika omsorgssituationer fick pojkarna mer närhet och mer tid 
med förskollärarna medan flickorna på förskolan fick klara sig själva i liknande 
situationer. Trots detta får pojkarna mer respons från förskollärarna så fort de söker 
kontakt till skillnad från flickorna. Eidevald (2009) argumenterar för att det finns 
andra faktorer än förskollärarnas uppträdande som kan bidra till de könsstereotypa 
uppfattningar som finns i verksamheten. Barnen möter dessa roller i exempelvis 
olika sorters böcker, i filmer och i de spel som finns på förskolor. I dessa läromedel 
är huvudrollsinnehavaren oftast en kille, det spelar ingen roll om det är en påhittad 
figur eller en verklig. Detta kan få som konsekvens att flickor inte känner sig lika 
prioriterade som pojkarna gör (Eidevald, 2009). Utredningen SOU 2006:75 visar att 
en del förskollärare ser det som ett bakslag om flickor skulle välja att ha på sig vad 
som anses som typiskt flickiga kläder. Färgen rosa får automatiskt negativa 
associationer och detta gör att förskollärarna inte upplever verksamheten som jämlik 
enligt undersökningen. I många fall anses det mer som ett bakslag om en flicka 
skulle välja något som anses könsstereotypiskt än om pojkar gör det.   
 
De antaganden som förskollärarna gör utifrån de olika könen och även de antaganden 
som omvärlden har, hjälper barnen att uppfatta vad som förväntas av respektive kön 
och detta är något som barnen uppfattar i ganska tidig ålder (SOU 2006:75). 
Utredningen belyser tidigare forskning som visat att beroende på det sätt vuxna i 
omgivningen pratar och beter sig mot barn påverkar barns uppfattningar gällande 
kön och genus. 

De skilda förväntningarna från pedagogerna (och vuxenvärlden utanför 
förskolan) påverkar även barnens egna uppfattningar om vad som är typiskt för 
flickor och typiskt för pojkar. De lär sig snabbt vad det innebär att vara flicka 
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och att vara pojke, och de är också själva engagerade i att försöka upprätthålla 
och befästa gränserna för vad som gäller för respektive kön (SOU 2006:75 s. 61) 

Hellman (2010) har uppmärksammat att det är de normbrytande handlingarna som 
barnen utför som främst blir sedda av förskollärarna. Andra handlingar som 
uppmärksammas beskriver författaren som “typisk/bråkig pojkighet” (Hellman, 
2010, s. 120) och menar att beteendet inte enbart innebär att vara aktiv och rörlig 
utan att det även präglas av aggressivitet och dominans. Handlingarna som faller in 
under kategorin uppmärksammas inte som positiva men ses av förskollärarna i 
studien som ett beteende de förväntar sig av pojkarna. Att vara bråkig är tydligt 
kopplat till kön menar författaren och ger konsekvenser för såväl flickor som pojkar. 
En bråkig pojke tillskrivs begrepp som utåtagerande och okontrollerat aggressiv men 
blir synliggjord, tillrättavisad och fullständigt igenkänd på grund av beteendet medan 
flickor som anses vara bråkiga istället blir oförstådda och riskerar att göras 
avvikande i relation till vad som förväntas av flickor. 
 

2.2.2 Förskollärarnas arbetssätt 
Svaleryd (2002) styrker att en vuxen persons agerande påverkar barnen och lyfter att 
jämställdhet mellan de olika könen är en form av kunskap. Författaren förklarar att 
för att skapa en genuspedagogik ligger vikten vid att arbetslaget i förskolan skaffar 
sig gemensamma erfarenheter och kunskaper kring de maktstrukturer som råder i 
samhället. På så vis menar författaren att fokus inte hamnar kring genus på 
individnivå utan lyfts upp till en samhällsnivå vilket gör kunskapen lättare att ta till 
sig och att utföra ett förändringsarbete ifrån. Svaleryd (2005) konstaterar att om 
förskollärare ändrar sitt sätt att arbeta så ändras genusstrukturen, pojkar som flickor 
ska erbjudas nya möjligheter och få en chans att utveckla den bild de har av 
omvärlden. Det framkommer att för en förändring i arbetssätt ska kunna ske så måste 
förskollärarna känna att barnen behöver en förändring som kan vara gynnsam. 
Vidare fortsätter författaren skriva att som förskollärare är vi högst delaktiga i den 
resa barnen gör i att hitta sin egen identitet. 
 
Rithander (1991) menar att barn gör som vuxna gör, när människor i barnens närhet 
beter sig på ett visst sätt tar barnen till viss del efter detta. “Barn identifierar sig med 
sina modeller och imiterar deras sätt att vara eller bete sig” (Rithander, 1991, s.10). 
När ett barn har en relation till en förebild är sannolikheten större att barnet tar efter 
denna. Personalen på förskolan är måna om att skapa relationer med barnen så de ska 
känna sig trygga i verksamheten. Beroende på rådande könsmönster i samhället 
påverkar det de olika könsmönster som finns i förskolan (SOU 2006:75). Som 
förskollärare kan det vara besvärligt att se dessa mönster eftersom det är svårt att se 
olika strukturer i en verksamhet som de arbetar i dagligen. Barn märker för det mesta 
att det finns ett könsmönster men det är inte alltid de har invändningar mot detta. 
Författarna hävdar att detta kan leda till att barnen är med och återskapar och formar 
nya normer för pojkar och flickor. Åsikten att förskollärare ser barnen som individer 
istället för flickor eller pojkar är vanligt förekommande på förskolor, med detta 
menas att förskollärarna bemöter barnen på ett sakligt och jämbördigt sätt. Enligt 
SOU 2006:75 har det dock visats att bakom denna åsikt gömmer det ofta sig väldigt 
tydliga könsmönster som delar upp pojkar och flickor. De märkbara skillnader som 
finns mellan pojkar och flickor på förskolan kommer ofta från de antagande som 
förskollärarna ställer på könen, det vanligaste antagandet är att pojkar är de stökiga 
och rastlösa barnen. 
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I SOU 2006:75 konstateras att när barnen på förskolan får möjlighet att testa på nya 
saker samt att utveckla nya kunskaper så är det oftast flickorna som ska göra detta. 
Förskollärarna uppmuntrar flickorna att våga testa nya saker och dessa ska göras på 
det sätt som pojkarna gör det. Det är flickorna som ska ändra sitt beteende genom att 
till exempel bli mer tåliga och våga ta större utrymme (SOU 2006:75). Davies (2003) 
förtydligar att karaktärer i böcker och människor i barnens närmiljö, däribland 
förskollärare, påverkar barnen i kunskapssökandet kring hur ordningen i samhället 
fungerar och hur de kan komma till rätta. Böcker blir då ett hjälpmedel i 
verksamheten för att lösa upp traditionella könsroller. Kåreland och Lindh-Munther 
(2005c) beskriver hur en förskola som var en del i deras undersökning, valde att 
ändra om i de traditionella böckerna som fanns på förskolan för att förändra 
genusstrukturen. Bland annat valde förskollärarna att féerna i boken om Törnrosa 
skulle ge Törnrosa egenskaper som mod och en stark röst. 
 
Eidevald (2009) poängterar att hur förskollärare diskuterar sitt agerande och 
förhållningssätt ofta skiljer sig från hur de faktiskt bemöter barnen. Författaren 
menar att många gånger är förskollärarna omedvetna om det kulturella arv som 
påverkar deras handlingsmönster. Vidare skriver författaren att oberoende av 
förskollärarnas egna uppfattningar om hur de vill arbeta så är det svårt att frångå 
gamla arbetssätt och rutiner och därför bryts inte de förlegade genusmönstrena. 
Skolverket (2005) lägger vikt vid förskollärares förhållningssätt och medvetenhet i 
mötet med barn och andra vuxna och att de utnyttjar resurserna som finns 
tillgängliga i förskolan. Det innebär att arbetslaget aktivt måste föra en diskussion 
kring sitt förhållningssätt gentemot barnen för att ta fasta på barnens intressen. På så 
sätt synliggörs deras förhållningssätt i det praktiska arbetet med barnen. “Respekten 
för barnet är grunden för pedagogernas förhållningssätt och deras syn på barns 
utveckling och lärande” (Skolverket 2005, s. 26). 
 

2.2.3 Den pedagogiska miljön 
Svaleryd (2005) poängterar att förskollärarna måste se till den egna verksamheten 
och till vilka signaler den sänder angående genusmönster. “Hur är lokalen 
organiserad och utformad? Hur ser det ut i de böcker och läromedel som används? 
Vilka bilder möter barnen i de dataprogram som används? Vilka bilder/budskap 
möter barnen av det som sitter på väggar och anslagstavlor?” (Svaleryd, 2005, 
s.197), dessa frågor är exempel på vad arbetslaget kan utgå från vid en analys. Det är 
väsentligt att hela arbetslaget känner att de vill förändras för att barnen ska kunna 
utvecklas (Svaleryd, 2005). 
 
I SOU 2006:75 beskrivs att det inte bara är förhållandet barn-vuxna som påverkar 
vilka möjligheter flickor och pojkar ges i förskolan. Den pedagogiska miljön, 
barnlitteratur, leksaker etc. bidrar även till detta. Eidevald (2009) framhåller att 
leksaker idag kan hjälpa till att förstärka könsroller. Skillnader som finns i de 
leksaker som riktas mot pojkar eller flickor riskerar att påverka barns bildning och 
hur de uppfattar de olika könen. Leksaker som kräver större eftertanke och som kan 
förknippas med teknologi associeras ofta med pojkar.  Nordin-Hultman (2005) 
hävdar att hur den pedagogiska miljön är utformad är av stor vikt för vilka 
möjligheter som ges till barnen och detta påverkar hur barnen gör kön. Kåreland och 
Lindh-Munther (2005b) belyser att vid två års ålder är barn medvetna om kön som 
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kategori, vilket innebär att förskolan är en stor arena där barnen prövar könsspecifika 
beteenden i leken. Benämns en plats eller ett föremål som flickigt vill pojkarna inte 
befinna sig där (SOU 2006:75). Skulle förskollärarna däremot kalla ett område för 
något annat än till exempel dockvrån där det typiskt flickiga tas bort blir det mer okej 
för pojkar att befinna sig där. I vårt samhälle är det i många fall mer okej för en 
flicka att göra saker som anses vara pojkigt än tvärtom. Det är socialt accepterat att 
kallas för en pojkflicka, och det är ett begrepp som funnits under ganska lång tid. 
Begreppet flickpojke pratas det däremot i princip aldrig om vilket Kåreland och 
Lindh-Munther (2005a) förtydligar. I SOU 2006:75 konstateras att pojkar som tycker 
om aktiviteter som samhället menar är för flickor riskerar att bli kallade skällsord. 
När barn går på förskolan brukar de ofta upptäcka vilka aktiviteter som är riktade till 
pojkar och vad som är för flickor. När något anses vara pojkigt kan det absolut inte 
vara flickigt, och detta värderas därmed högre. 
 
Boken kan skapa möjligheter och öppningar för lek enligt Simonsson (2004). I olika 
observationer har författaren sett hur barn utifrån bilder diskuterar böcker som finns i 
förskolan. Det har därmed öppnats upp för en egen fantasivärld. Bilden blir på så sätt 
en scen eller handlingsbärare, där barnen ser sig som karaktärer i bildens miljö 
istället för att vara yttre betraktare av en bok. I en observation har författaren till 
exempel uppmärksammat hur tre barn pekar på en bild i en bok för att föra leken 
framåt och förklarat hur de går igenom en dörr och vad som händer där bakom sedan. 
Boken har alltså gett barnen förutsättningar för karaktärer och miljöer att utgå ifrån. 
 

2.3 Barnlitteraturens lärandepotential 
I utredningen SOU 2006:75 visade det sig att manliga karaktärer är betydligt mer 
förekommande i barnlitteratur än kvinnliga. Kåreland och Lindh-Munther (2005a) 
hävdar att i de fall det inte framkommer om huvudrollsinnehavaren är en flicka eller 
en pojke är det vanligt att personen som läser uppfattar karaktären som en pojke. Den 
rådande manliga normen säger att det måste markeras när det är en kvinnlig karaktär, 
i den barnlitteratur där det finns kvinnliga karaktärer syns det ofta tydligt att det är en 
flicka. Detta brukar synas genom att karaktären har utsmyckningar i håret, flörtiga 
ögon och något plagg som samhället anser vara flickigt, till exempel en klänning 
eller bikini. Dock så kunde Kåreland och Lindh-Munther (2005a) finna några få 
böcker som bryter mot traditionella könsmönster men majoriteten av böckerna visar 
på en typisk bild av pojkar och flickor. Flickor framställs ofta som enkla att forma 
och likgiltiga, pojkar däremot framställs ofta som den effektiva och inflytelserika. Ett 
exempel på en författare som vänder på och framställer könsrollerna på ett 
annorlunda sätt är Gunilla Bergström, författare till Alfons Åberg böckerna. I dessa 
böcker saknas vad som kan antas vara mamman, istället är det pappan som sköter 
hushållet och fostran. 
 
Simonsson (2004) lyfter fram aspekten där bilderböcker ses som en länk till 
skriftkulturen men även den sociala aspekten med att känna, bläddra och prata. 
Författaren har i sin studie dessutom fått uppfattningen av att förskollärare använder 
sig av barnlitteratur i förskoleverksamheten för att förmedla något som barnen kan 
ha/bör ha erfarenheter kring. Det kan till exempel handla om olika kulturarv som kan 
vara av stor vikt för barn att kännas vid. I sagostunden får barn möjligheter att 
utveckla flera olika förmågor, konstaterar Granberg (1996). Bland annat utvecklas 
barnens empati, deras medkänsla och inlevelse. Författaren argumenterar för att i 
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samband med sagostunden får barnen möjligheter till att det verbala språket kan 
utvecklas tidigare, att utveckla sin föreställningsförmåga och fantasiskapande. Även 
Simonsson (2014) upptäckte i sin undersökning att förskollärarna använder sig av 
högläsning för att utveckla barnens fantasiförmåga och argumenterade för att barn 
använder sig av fantasi för att bearbeta problem. Vid högläsning, som så ofta sker i 
förskolan, förklarar Kåreland och Lindh-Munther (2005b) att barnen får möjlighet att 
utveckla lyssnandets konst. Författarna förklarar lyssnandets konst som en 
koncentrerad och magisk gemenskap där förskollärare och barn förenas. Även om 
språket är en del av det som utvecklas, menar författarna att det är så mycket mer. 
Barnen får möjlighet att förstå hur språket kan användas, den språkliga 
kommunikationen är på en mer utvecklad nivå än vad den brukar vara vid ett vanligt 
samtal. Kåreland och Lindh-Munther (2005c) lyfter också att högläsning i förskolan 
hjälper barnen att förstå sina egna känslor, att reflektera över sina egna upplevelser 
och kan beröra barnen känslomässigt. Därmed, menar författarna att det blir av stor 
vikt att välja böcker utifrån barnens perspektiv. 
 
Kåreland och Lindh-Munther (2005a) hävdar också i sin studie att den manliga 
dominansen i barnlitteratur är högst påtaglig. Patt och MacBride (1993) har gjort en 
liknande studie där de undersökt hur ofta manliga respektive kvinnliga figurer dyker 
upp i barnlitteratur. De kom fram till ett likartat resultat, nämligen att karaktärer av 
det manliga könet var dominerande i de undersökta böckerna. Dock är det sällan en 
positiv bild av det manliga könet som porträtteras i barnlitteratur, vilket Wharton 
(2005) upptäckte i sin studie. De manliga karaktärer som syntes i barnlitteraturen var 
inkompetenta, osjälvständiga och huvudpersonen i skämt. Fastän kvinnliga 
karaktärer inte var lika representerade i den undersökta litteraturen framstod de 
istället som aktiva och kapabla. Författaren ställer sig dock frågande till om det är på 
bekostnad av det manliga könet som kvinnorna i böckerna framställs ur den positiva 
vinkeln? Davies (2003) konstaterar att mycket av den litteratur som barn möter har 
en sexistisk undertext som ger en klassegregerad bild av verkligheten. Det är också 
den bilden som barnen får med sig av de sagor som de får höra. Barnen lär sig att se 
sig själva som antingen män eller kvinnor med de mönster för makt som sagans 
undertext handlar om. Kåreland och Lindh-Munther (2005a) belyser att intresset för 
boken kan antingen öka eller minska beroende på huvudpersonens kön, detta har i sin 
tur inverkan på barnens intresse och upplevelse för boken. Författarna konstaterar 
även att barn i yngre åldrar gärna läser böcker där huvudpersonen har samma kön 
som läsaren. 
 
Feministiska sagor kan delas upp i två olika slags kategorier beskriver Davies 
(2003). I den första kategorin har undertexten blivit texten, sagan handlar med andra 
ord om kön. Författaren förtydligar att det finns en risk med dessa sagor, nämligen 
att barnen inte intresserar sig för innehållet. Handlingen ligger utanför barnens 
fantasiperiod eftersom barn inte fantiserar om kön i sig. Ett exempel som 
framkommer är en saga om två sköldpaddor som gifter sig, där mannen i äktenskapet 
vill ha sin hustru hemma medan hustrun egentligen vill ge sig ut på äventyr och till 
slut blir deprimerad och ger sig iväg från mannen. Författaren menar att barn och 
vuxna uppfattar barnlitteratur på olika sätt, barnen tar inte med sig det budskap som 
sagan handlar om när de inte kan relatera till ämnet. I den andra kategorin av 
feministiska sagor är könsrelationen undertexten av sagan och metaforen av att vara 
kvinna eller man är ombytta. Dessa sagors främsta syfte är att förändra rådande 
regler och värden i samhället. 
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Trepanier-Street och Romatowski (1999) undersökte huruvida de kunde påverka 
barnens genustänk med hjälp av barnlitteratur i förskolan. Forskarna intervjuade 
barnen en och en för att ta reda på vad deras tankar var när det kommer till yrken där 
det ena könet är dominerande i arbetskraft. Därefter läste forskarna sex stycken 
mindre traditionella barnböcker där figurerna hade omvända könsroller (till exempel 
en jobbande mamma och en omsorgsfull pappa), sedan ställdes liknande frågor till 
barnen för att se vad deras svar blev efter bokprojektet. Från att ha tyckt att jobben 
enbart kan utföras av manliga eller kvinnliga personer tyckte barnen att jobben kunde 
utföras oberoende av kön. Svaleryd (2005) hävdar att i de böcker vi ofta läser för 
barn finns det en tydlig genusstruktur. Det är oftast mannen som är verksam medan 
kvinnan intar en mer passiv bakgrundsroll. 
 

2.4 Förskolans uppdrag utifrån styrdokumenten 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) bekräftar att förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och att barn i verksamheten inte ska begränsas utifrån sitt 
kön. Skolverket (2010) syftar även till att barn tillägnar sig normer och värden 
genom konkreta upplevelser, vilket lägger stor vikt vid förskollärarnas 
förhållningssätt som förebilder till barnen. Pramling Samuelsson & Ärlemalm-
Hagsér (2009) belyser dock att de svenska förskolorna har svårt att hantera detta 
uppdrag. Svaleryd (2002) menar att det beror på att förskolor påstår sig se varje unikt 
barn genom till exempel de portfolier som ofta förekommer, i dessa är inte könet 
relevant. Författaren vidhåller dock att det är i samspel med andra människor som 
barn utvecklas och det är i samspelet med barnen som ett förändringsarbete bör ske. 
Skolverket (2005) poängterar att det kan finnas svårigheter att se vilka könsmönster 
som råder i verksamheten men belyser vikten av att analysera de befintliga 
könsmönstren för att kunna motverka dem. Att analysera och bli medveten om 
könsmönstren innebär enligt författaren att analysera miljön och förskollärarna som 
befinner sig i den och då kunna skapa nya former för att främja arbetet i 
verksamheten. 
 
Eidevald (2009) ställer sig dock frågande till om det verkligen räcker med att 
formulera ett strävansmål för att uppnå en miljö i förskolan där pojkar och flickor 
inte behandlas utifrån sitt kön. Det författaren vill få fram är att det borde finnas 
vissa riktlinjer att följa för att arbetet med att upphäva stereotypa könsroller ska få en 
genomslagskraft och faktiskt bedrivas. En annan aspekt som författaren lyfter är 
läroplanens sätt att beskriva vuxna och barn. Om verksamheten skulle ses som ett 
möte mellan barn och vuxna, där barn ses som aktörer, menar författaren att barnen 
skulle kunna få mer möjligheter till att vara med och förändra verksamheten. Det 
krävs dock av förskolläraren att vara relativt medveten kring genus då detta förväntas 
utifrån läroplanen (Hedlin, 2010). Skollagen och de styrdokument som finns 
beskriver tydligt att alla barn ska utvecklas på samma villkor, oavsett om de är 
pojkar eller flickor (Eidevald, 2009). Trots att detta står i styrdokumenten finns det 
studier som visar att barn uppfostras efter deras kön istället för vem de är som 
individ. Författaren menar att den forskning som gjorts inom jämställdhet på 
förskolor har visat att det är vanligare att stärka än att motarbeta de traditionella 
könsrollerna. Rithander (1991) konstaterar att när pojkar ges större plats kan detta 
leda till att flickor känner sig åsidosatta. Det kan uppfattas som att flickorna eller 
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deras behov inte är av lika stor vikt och att deras åsikter och tankar inte är värda att 
lyssna på. 
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3 SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares pedagogiska syn och hantering av 
barnlitteratur med särskilt fokus på genus. 
- Hur upplever förskollärarna att barn påverkas av barnlitteratur, med särskilt fokus 
på genus? 

- Vad har förskollärarna för syfte med den barnlitteratur som erbjuds för barnen, med 
särskilt fokus på genus? 

- Vilka konsekvenser förväntar sig förskollärarna av användningen av 
barnlitteraturen, med särskild hänsyn till barns kognitiva och sociala utveckling? 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

4.1 Interaktionistiska perspektivet 
Föregångarna till det interaktionistiska perspektivet är Charles H. Cooley och George 
Herbert Mead. Det brukar sägas att detta perspektiv grundar sig i amerikansk 
samhällsvetenskap och då i synnerhet i det som kan kallas “symbolisk 
interaktionism” (Hwang & Nilsson, 2011, s. 68-69). Mead, som var utbildad 
socialpsykolog, var väldigt engagerad i hur barnet åstadkommer en egen 
medvetenhet. Mead hävdade att när vi människor utvecklas så sker det genom 
samspel med andra människor, barn som vuxna. Vi agerar på olika sätt gentemot 
olika människor, detta beror på vad de har för betydelse för oss.  Cooley och Mead 
hävdar att de främsta kunskaper en människa kan ha är att kunna tyda budskap, 
tillstånd och förhållanden. För att kunna erfara dessa egenskaper måste det finnas 
interaktion, där det är av största vikt att parterna rör sig i samma riktning. Det 
interaktionistiska perspektivet anser att när vi skapar relationer och ansluter till den 
sociala världen så blir vi människor. Detta sker när vi lär oss de roller som finns i 
samhället och när vi förstår vad saker och incidenter innebär. “Samhället är en 
förutsättning för individen liksom individen är en förutsättning för samhället” 
(Hwang & Nilsson, 2011, s.69). Det ligger i vår natur som individer att vara sociala 
och skapa relationer. Enligt detta perspektiv kontrolleras inte vi människor av inre 
motivation, istället är det i samspel med människor i omvärlden som vi utvecklas 
mest. Människors beteende styrs av samhällets förväntningar (Hwang & Nilsson, 
2011). 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) hävdar att det 
interaktionistiska perspektivet innebär att personen och dess miljö är beroende av 
varandra. De interagerar på ett kraftfullt, fortlöpande och gemensamt sätt. Författarna 
konstaterar att kvaliteten på förskolan utformas i den interaktion som sker mellan 
individer men även mellan individen och den pedagogiska miljön. Forskning har 
visat att de olika faktorer som spelar in när det handlar om kvaliteten på förskolan är 
bland annat utbildningsnivån hos pedagogerna, kollektiva mål, hur stor barngruppen 
är och hur den pedagogiska miljön är organiserad. Sättet vi människor lär oss på 
beror på de tidigare erfarenheter vi har och på de förutsättningar vi fått. Kunskap kan 
ses som ett samband mellan individen och omvärlden. Omvärlden är dels där barnet 
får nya upplevelser men även den värld dit barnet vänder sig för råd. Hwang och 
Nilsson (2011) konstaterar att det främsta sättet för barn att skapa kunskap om sig 
själv är genom att se sig själv med utomstående ögon. Med detta menas att kunna 
inta roller som andra människor har och sätta sig in i deras perspektiv. Mead kallar 
detta för rolltagande och framhåller att det är en väldigt betydelsefull aspekt. Endast 
genom att kunna inta andras roller kan barnet uppleva sig som en speciell individ. 
Med detta menar det interaktionistiska perspektivet att barnet tar över andra 
människors inställningar och gör om dessa så de passar de själva. Den kunskap och 
det lärandet barnet möter grundar sig i de erfarenheter och de relationer som barnet 
bildar. När barn lär sig gör de detta med hjälp av hela kroppen. “Barns kognitiva, 
sociala och emotionella lärande och utveckling kan inte särskiljas från varandra utan 
utgör en interagerande helhet” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, 
s. 34). De grundläggande aspekterna i denna utveckling är de sätt som barnen och de 
vuxna kommunicerar och samarbetar på. Tidigare upplevelser och omvärlden knyts 
samman så att lärandeprocesser hjälper barnens utveckling och lärande. 
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Rithander (1991) hävdar att barn är väldigt involverade i processen, utvecklingen och 
identiteten som pojke eller flicka. Detta kopplas till det interaktionistiska 
perspektivet. Samhället behandlar pojkar och flickor olika genom att bland annat 
sätta “könsetiketter” (Rithander, 1991 s.13) på barnen. Exempel på dessa etiketter 
kan vara “vilken söt flicka!” och “vilken tuff pojke!”. Dessa kommentarer och 
beteenden leder till att barnen lär sig vad som är könstypiskt. Etiketterna påverkar 
även hur barnen beter sig mot omgivningen. Det mest väsentliga i den 
interaktionistiska teorin är att barnets delaktighet tas tillvara på. Vuxna i barnens 
omgivning hjälper i vissa fall till på ett outtalat sätt i barnens identitetssökande, men 
Rithander (1991) hävdar att i samspelet med jämnåriga barn sker den främsta 
identitetssökningen. 

Det interaktionistiska perspektivet har fått kritik för att begreppen som används är 
oklara (Hwang & Nilsson, 2011). Perspektivet har också fått kritik för att det rör sig 
mer mot filosofin än psykologin. Det har inte heller gjort särskilt mycket forskning 
inom detta. De positiva åsikter som brukar sägas om detta perspektiv är att det läggs 
en betoning på att det läggs stor vikt på samhällets betydelse för att det ska kunna 
byggas ett självförtroende. 

 
Den interaktionistiska teoribildningens intresse för det sociala samspelet och dess 
betydelse för barnets identitetssökande menar vi har en stark koppling till vår studie. 
Den aspekt vi då främst tänker på är hur förskollärarna genom ett mer genusmedvetet 
arbetssätt kan motverka könsstereotypa etiketteringar och rollmönster genom att 
stödja och utmana barnen i deras identitetssökande genom barnlitteratur. Som vi har 
nämnt ovan är miljön en betydande faktor utifrån det interaktionistiska perspektivet, 
vilket vi kopplar samman med att barnlitteratur finns i den pedagogiska miljön och är 
en påverkande faktor. 
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5 METOD 
I metodavsnittet belyses den kvalitativa forskningsintervjun, studiens urval och 
genomförande samt hur studien svarat upp mot de forskningsetiska principerna och 
slutligen genomförs en metodkritik. 

5.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
En kvalitativ forskning innebär enligt Bryman (1997) att studien har sin 
utgångspunkt i den sociala verkligheten. Det innebär att undersökningen analyserar 
ett beteende och kulturen runt omkring människor. När det kommer till intervjuer 
framhäver författaren att formen av en kvalitativ intervju är ostrukturerad och med så 
lite styrning som möjligt, det ger respondenten stort utrymme att uttrycka sig om det 
berörda ämnet. Ett annat sätt att genomföra kvalitativa intervjuer på är att utgå ifrån 
olika formulerade teman som täcker det område som ska undersökas. Patel och 
Davidson (2011) beskriver att kvalitativ intervjumetod är en tids- och arbetskrävande 
metod att jobba utifrån. Författarna förklarar att även om det enbart genomförs ett 
fåtal intervjuer blir textmaterialet stort och omfattande. Att transkribera materialet är 
också en tidskrävande aspekt att ta hänsyn till. Författarna förespråkar att göra 
löpande analyser och gärna en analys direkt efter intervjutillfället, på så vis 
framkommer det om frågorna uppfattas på ett annat sätt än vad som förväntas av den 
som intervjuar. 
 

5.2 Urval 
De informanter som har deltagit i undersökningen är alla utbildade förskollärare som 
är aktiva inom olika verksamheter i Sverige. De intervjuade är kvinnor och män i 
åldrarna 24-55 år och har olika lång erfarenhet.  Vi vände oss först till de vi känner 
som är utbildade, för att fråga om de ville ställa upp. Därefter valde vi även att 
intervjua förskollärare utanför den privata sfären. För att få ytterligare djup i studien 
kontaktade vi merparten av de redan intervjuade för att ställa några kompletterande 
frågor. 

 

5.3 Genomförande 
Vi har genomfört nio stycken intervjuer. Vid tre av intervjuerna gick vi till olika 
förskolor och intervjuade, de andra genomfördes över Skype. Anledningen till att vi 
genomförde intervjuer över Skype var för att de förskollärarna är verksamma runt 
om i Sverige. 
 
Studiens intervjuguide har utformats med hjälp av litteratur och frågorna 
formulerades sedan utifrån studiens syfte. 
 
För att skapa intervjufrågor utgick vi från de frågeställningar som Dalen (2008) 
beskriver. “Är frågan klar och otvetydig? Är frågan ledande? Kräver frågan speciell 
kunskap och information som informanten kanske inte har? Innehåller frågan alltför 
känsliga saker som informanten kommer vägra att uttala sig om? Ger 
frågeställningen utrymme för att informanten kan ha egna och måhända 
otraditionella uppfattningar?” (Dalen, 2008 s. 32). Patel och Davidson (2011) 
förklarar att vid frågornas formulering finns det en del att tänka på, bland annat att 
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inte göra för långa eller ledande frågor. Anledningen till detta är för att den 
intervjuade ska delge sina egna erfarenheter (Kihlström, 2007). Patel och Davidson 
(2011) förklarar att det kan vara en fördel att undvika så kallade dubbel-frågor, där 
två olika frågor ställs i samma mening och att ställa varför-frågor passar bäst som 
uppföljningsfråga. Det är av stor vikt att tänka på vilket språk som används i 
frågorna eftersom den som intervjuas ska förstå dessa och för att frågorna ska 
uppfattas på det sätt som var meningen. 

 
Kylén (2004) beskriver trattmodellen som användes vid intervjuerna. De olika stegen 
ser ut som följer: 
Steg 1 - Här presenterar intervjuaren sig och berättar vad det är för syfte med 
intervjun. Berätta även hur lång tid intervjun kommer ta och vad som händer med 
svaren. 

Steg 2 - Personen som blir intervjuad får tid på sig att svara på frågan som ställts. 
Intervjuaren är under denna tid tyst och låter den intervjuade svara fritt. 

Steg 3 - Svaren ska preciseras mer och bli konkreta. Intervjuaren kan be om exempel 
och skildringar. 

Steg 4 - Detta steg handlar om kontroll. Intervjuaren kan be den intervjuade om 
exempel som är aktuella och begära mer precisa svar. 

Steg 5 - När alla frågor är ställda går intervjuaren igenom anteckningarna för att 
sammanfatta lite snabbt. Efter detta går det bra att ytterligare berätta om syftet med 
intervjun. Den intervjuade ska också ges tid att ställa eventuella frågor. 
Steg 6 - Den intervjuade informeras om vad som sker efter intervjun och blir tackad 
för hen ställde upp. Intervjuaren kan fråga om det är okej att återkomma om det finns 
frågor eller dylikt. Det är angeläget att avsluta på ett positivt sätt. 
 

5.4 Bearbetning och analys 
Ett första steg i att bearbeta en kvalitativ intervju förklarar Kihlström (2007), är att 
skriva rent sina intervjuanteckningar och att skriva ut svaren från inspelningen. Nästa 
steg, förklarar författaren, är att läsa igenom all text och göra en sammanställning 
över vad som framkommit under intervjun. Detta görs för att olika mönster och 
kategorier ska framkomma utifrån svaren som den intervjuade har gett. Utifrån detta 
görs sedan en sammanställning över svaren. Patel och Davidson (2011) styrker att 
det krävs mycket tid till slutbearbetningen och att en fördel är att arbeta med pennan 
i handen och föra anteckningar under bearbetningens gång. På så vis blir det tydligt 
vartifrån tankarna i bearbetningen kommer ifrån vilket underlättar för kommande 
analys. Kihlström (2007) uppmanar att använda sig av vissa citat från intervjun för 
att göra resultatet mer trovärdigt, vilket även Patel och Davidson (2011) styrker. De 
menar att om det är för många citat och texten i resultatet är kort blir texten tråkig att 
läsa och läsaren får göra analysen. Är citaten få och resultatdelen för lång blir det en 
svårighet för läsaren att avgöra textens trovärdighet. Det är en balans som är av stor 
vikt att hålla för att texten ska bli lätt att följa. I det sista steget förklarar Kihlström 
(2007) att det är av fördel att återgå till frågeställningarna som arbetet är uppbyggt 
kring och granska hur frågeställningarna besvarats. Efter det första intervjutillfället 
transkriberades materialet och svaren sammanställdes för att kunna urskilja likheter 
och skillnader. När vi genomfört intervjuerna den andra gången sammanställde vi 
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svaren utefter intervjufrågorna och färgmarkerade dessa för att enklare kunna se 
vilka intervjusvar som passade under respektive rubrik. 
 

5.5 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav när det kommer till att samla in 
information till forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationskravet framkommer att 
uppgiftslämnare ska informeras om vilka villkor som gäller för dem, att det är 
frivilligt för dem att delta och att de har rätt att avbryta medverkan i forskningen. 
Samtyckeskravet framhäver att forskaren ska inhämta samtycke ifrån 
undersökningsdeltagarna, att de som deltar i undersökningen när som helst får 
avbryta sin medverkan och att undersökningen sker på den personens villkor. Det 
innebär också att forskaren inte får tvinga en deltagare som hoppat av 
undersökningen att ändå få använda deltagarens svar. Konfidentialitetskravet belyser 
att ingen person som deltar i undersökningen ska kunna kännas igen när 
undersökningen publiceras. Det ska vara omöjligt för utomstående att förstå vem 
som har sagt vad. Det sista kravet från Vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet, 
vilket innebär att den insamlade informationen inte får användas för kommersiellt 
bruk och heller inte på ett sådant sätt att den enskilde uppgiftslämnaren påverkas om 
inte samtycke existerar. Dessa forskningsetiska principer har meddelats till de 
deltagande förskollärarna inför varje intervju. De har då informerats om hur deras 
uppgifter som de lämnar kommer att användas, att de kommer att vara anonyma och 
att eventuella inspelningar raderas efter att svaren har skrivits ner. De har även blivit 
informerade om att de när som helst under arbetets gång har möjlighet att avbryta sin 
medverkan och att vi då inte kommer att använda de svar som de har lämnat om de 
inte samtycker till detta. 
 

5.6 Metodkritik 
Kihlström (2007) förklarar vikten av att bortse ifrån sin egen förförståelse under 
kvalitativa intervjuer, dels för att inte styra intervjun, dels för att ge den intervjuade 
utrymme att svara utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. Upplevs intervjun 
för styrd finns det inte rum för den intervjuade att diskutera och intervjun är inte 
längre av kvalitativ karaktär. Vi bortsåg till stor del från vår förförståelse när vi 
utformade intervjufrågorna. Patel och Davidson (2011) beskriver att det kan 
underlätta att göra en mindre analys efter varje intervju för att upptäcka om de 
intervjuade uppfattar frågorna på ett annat sätt än vad vi själva har tänkt. Detta är 
någonting som vi har upptäckt i efterhand att vi skulle lagt en större vikt vid under 
insamlingarna av våra intervjuer eftersom vi fick ställa kompletterande frågor. 
 
De frågor som ställdes till de intervjuade förskollärarna upplevde vi som öppna, de 
kunde svara och relatera till tidigare erfarenheter. Vi använde oss av trattmodellen 
som Kylén (2004) beskriver när vi utformade våra intervjuer. Modellen var 
användbar eftersom vi fick en tydlig struktur över de olika intervjuerna som 
genomfördes. Eftersom vi fick utvecklade svar upplevde vi att trattmodellen var ett 
användbart intervjuverktyg att använda, våra frågeställningar fick en tydlig riktning 
och det blev ett flyt i samtalet. Vi valde att intervjua utbildade förskollärare eftersom 
det är deras syn kring barnlitteratur vi är intresserade av att undersöka. Hade vi 
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istället valt att intervjua barn i olika förskoleverksamheter hade vårt arbete fått en 
annan vinkel än den vi ville undersöka. 
 
Kihlström (2007) förklarar fördelen med att spela in intervjun, vilket underlättade 
inför den process när resultatet skulle sammanställas och kategoriseras. Istället för att 
koncentrera sig på att skriva ner allt som sades kunde vi istället ställa följdfrågor 
utifrån de svar som de intervjuade gav. En annan fördel är att vi kunde lyssna på det 
flera gånger efteråt för att få en djupare förståelse för vad som sades under intervjun. 
Kihlström (2007) belyser att intervjua en bekant kan upplevas som ett dilemma 
eftersom båda parter intar roller som professionell och/eller seriös, vilket kan kännas 
konstlat och onaturligt beroende på vilken relation personerna har till varandra. Det 
här var dock inget som vi upplevde som ett problem utan snarare som en fördel de 
gånger vi intervjuade förskollärare som vi känner sedan tidigare. Det gav oss 
möjligheter att ifrågasätta och ställa följdfrågor som vi kanske inte gjort om vi inte 
haft en tidigare relation till varandra. 
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6 RESULTAT 

6.1 Barnlitteraturens inverkan på barnen med 
särskilt fokus på genus 

6.1.1 Könsroller 
En av de intervjuade förskollärarna tror att den litteratur som de har på avdelningen 
är en bidragande faktor till barns syn på könsroller. “De böcker vi har representerar 
ofta stereotypa bilder av familjeförhållanden”. Förskolläraren fortsätter med att 
berätta att de nyligen köpt in litteratur som belyser olika familjekonstellationer och 
denna har de blandat med den redan befintliga litteraturen. Enligt det 
interaktionistiska perspektivet utvecklas och påverkas barn av miljön runt omkring 
(Hwang & Nilsson 2011, Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009), vilket 
överensstämmer med förskollärarens svar. Får barnen möta litteratur som belyser 
olika familjekonstellationer och genusaspekten så utvecklas och påverkas barnen av 
detta. Ur intervjusvaren upplever förskollärarna att barnen inte ser någon skillnad på 
vad pojkar och flickor kan eller inte kan. 

Och jag måste säga att även om de är medvetna om stereotypen, att tjejerna är 
söta och killarna är tuffa, så tycker de flesta inte att det är så. De tycker genuint 
att alla pojkar kan ha klänningar och att det finns familjer där det är två mammor 
eller två pappor inte är något konstigt 

Förskolläraren lägger vikt vid att det är de vuxnas förhållningssätt som barnen får 
med sig. Om de vuxna är öppna och accepterande är det egenskaper som barnen 
känner av. “De dömer aldrig, de vill bara förstå”. Precis som Arvidsson (2014) 
skriver blir förskollärarnas bemötande en avgörande faktor kring hur barnen upplever 
sin egen identitet och hur de leds in i att tolka olika könsstereotyper. Samtliga 
förskollärare upplever att barnlitteratur påverkar hur barn uppfattar genus, en 
förskollärare beskriver att till och med pekböcker är könade och visar hur respektive 
kön ska vara. Det är inte bara böcker som påverkar barns upplevelser av genus. 
Förskolläraren syftar till att även TV och internet bidrar till att förstärka och rubba de 
föreställningar som finns i dagens samhälle. I dennes barngrupp går diskussionerna 
kring om pojkar verkligen är starkare än  flickor, vilket de tar hjälp av barnlitteratur 
för att diskutera. Rithander (1991) förklarar hur könsetiketter beskriver barn utifrån 
ett interaktionistiskt perspektiv, barn påverkas av samhällets förväntningar som säger 
hur en flicka eller en pojke ska vara. Samtliga förskollärare upplever att barnlitteratur 
påverkar barnen, det framkommer att barnlitteratur som lyfter starka flickor och 
pojkar som gråter uppskattas i förskoleverksamheten.   
 

6.1.2 Pojkars och flickors val av barnlitteratur 
I intervjuerna lyfts förskollärarnas upplevelser kring barnens val av litteratur och hur 
de kopplar det till barnens kön. Svaleryd (2005) konstaterar att det är just i mötet 
med andra människor som barnen skapar sina tankar och upplevelser kring vad det är 
för skillnader och likheter mellan könen utifrån rådande könsmönster. Dessa 
upplevelser och tankar skapas i samband med hur bland annat förskollärarna bemöter 
barnens tankar och funderingar. 

de väljer ganska fritt baserat på deras intressen och vad de tycker om [...] Jag har 
inte märkt att killar alltid väljer böcker om bilar och tjejer väljer böcker om 
prinsessor, det har jag inte märkt faktiskt 
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En aspekt som också framkom förtydligar att förskollärarna inte har böcker som är 
typiskt flickiga eller typiskt pojkiga på förskolan, 

Om jag bara ska säga det tjejigaste tjejigaste eller då Cars-bilar eller någonting 
överhuvudtaget så har vi ingen Disneylitteratur. Jag skulle säga att det finns en 
tendens till att killar vill att det ska vara mer otäckt och läskigt än vad tjejer vill 
att det ska vara. Men annars så, dem kan inte riktigt göra så märkbara val hos oss 
för det finns inte de ytterligheter riktigt i litteraturen  

Däremot upplever flertalet av de intervjuade att skillnader i barnens val av 
barnlitteratur kommer att märkas när barnen blir äldre, “i alla fall med de lite större. 
Med de här små märker man inte så mycket än. Där är det ju väldigt blandat”. I 
utredningen SOU 2006:75 uppmärksammas att de antaganden som förskollärarna har 
på respektive kön är någonting som barnen uppfattar, vilket resulterar i att barnen 
beter sig utifrån förskollärarnas förväntningar. Det är inte bara förskollärarnas 
inverkan på barnen som är en betydande faktor utan dessutom vilket material och 
den miljö barnen vistas i som påverkar barnens könsskapande (Eidevald 2009, 
Nordin-Hultman 2005, SOU 2006:75). Det innebär att om förskollärarna har en 
förväntning på barnen att de ska välja könsstereotypiskt så är sannolikheten stor att 
barnen gör det. 
 

6.1.2.1 Alfons och Pippi är populär barnlitteratur 
Frågan som ställdes till förskollärarna var, vilka boktitlar är extra populära bland 
barnen just nu? I intervjusvaren framkom att det är Alfons (Bergström, 2014) och 
Pippi (Lindgren, 2003) som är mest populära. Anledningen till detta enligt en av de 
intervjuade är att barnlitteraturen är klassisk och förklarar att “Alfons” är en bokserie 
som når väldigt många barn, “Alfons tror jag, både att de känner igen sig i, men jag 
tror också att de har ett väldigt bra språk som, är ganska enkelt att leva sig in i och 
förstå”. En annan aspekt som lyfts kring “Alfons” (Bergström, 2014) popularitet är, 

Jag vet att det är många som kollar på det hemma, det går ju på Barnkanalen på 
internet. Så jag tror det är många som ser Alfons Åberg hemma så då tycker de 
också om och lyssna på böckerna för det är något de känner igen. Så just nu är 
det mycket Alfons hos oss 

Pippi (Lindgren, 1945) däremot beskrivs av förskollärarna som en spännande 
karaktär som alltid är aktuell, “Pippi för att Pippi är Pippi. Hon är alltid spännande. 
Och det är även den här boken som vi har läst hundra gånger för varje barn. Den är 
fortfarande spännande och lite förbjuden”. 
 

6.2 Förskollärarens användning av barnlitteratur 
med särskilt fokus på genus 

6.2.1 Den vuxnes kontroll 
En aspekt som framkom under intervjuerna var den vuxnes kontroll. I dessa 
intervjusvar var det svårare att hitta en tydlig koppling till det interaktionistiska 
perspektivet eftersom barnen inte görs lika delaktiga i processen som vid andra 
tillfällen. Svaren visade att i de flesta fallen är det förskolläraren som bestämmer 
vilka böcker som ska lånas och vilka böcker som läses på förskolan. 
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De böcker barnen väljer, lånar vi och ser sedan över snabbt dem innan barnen får 
läsa dem. Ofta är det böcker som man läser i storgrupp och då är en vuxen med 
barnen när de använder böckerna. Jag förstår att det skulle kunna vara en fara i 
detta då barnen kan välja vilka böcker som helst  

Begreppen som används i detta citat, t.ex. ”får”, ”vuxen är med”, ”ser snabbt över”, 
”fara”, ”får en negativ association” och på grund av detta är det kopplat till den 
vuxnes kontroll. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) förklarar att 
ur ett interaktionistiskt perspektiv är personen och dess miljö beroende av varandra 
för att ett lärande ska ske, det innebär att den pedagogiska miljön ska anpassas efter 
barnen i förskolan. Med tanke på att förskollärarna tar ifrån barnen valmöjligheten 
att välja böcker så går de även emot det interaktionistiska perspektivet som lägger 
tonvikt på delaktighet mellan person och miljö och att vissa böcker inte är lämpliga 
pga ålder eller innehållslig aspekt.  

 
I intervjusvaren framkom det att förskollärarna läser vissa böcker för barnen för att 
de sedan ska kunna diskutera boken med barngruppen.  

Bara för någon vecka sen hittade jag en bok på hyllan som jag läste för barnen i 
stor grupp, utan att ha jättekoll på vad boken innehöll. Började i vilket fall läsa 
och stannade upp vid flera tillfällen och ifrågasatte boken, jag frågade barnen 
vad de tyckte om vad som hände och tydliggjorde att jag tyckte det kändes 
jättekonstigt. Därigenom blev aldrig boken något normativt utan något vi 
ifrågasatte och pratade kring istället 

Den vuxnes kontroll kan ur ett interaktionistiskt synsätt ses ur olika synvinklar . I 
citat ovan valde förskolläraren att göra om situationen till ett tillfälle för reflektion 
med barnen istället för att ta ifrån dem läsupplevelsen. Utifrån ett interaktionistiskt 
perspektiv menar Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) att lärande 
utvecklas mellan barn, lärare och omgivning i en komplex process. Det läggs även 
vikt vid att kommunikationen och interaktionen dem emellan är av yttersta vikt för 
att ett lärande ska kunna ske där miljö och erfarenheter vävs samman. Intresset styr 
barnens val. 
 
Några av de förskollärarna som inte upplever skillnader kring barnens bokval utifrån 
barnens kön kopplar det istället till den ålder de arbetar med. De yngre barnen väljer 
i större grad böcker utifrån hur de ser ut på utsidan eller ett rent slumpmässigt 
bokval. Det framkommer av en förskollärare att hen upplever att barnen i yngre 
åldrar snarare hakar upp sig på en viss karaktär eller figur i en bok och därefter väljer 
böcker där den specifika karaktären dyker upp i, till exempel böckerna om Viggo. En 
förskollärare syftar dock till att skillnader i barnens val av böcker kommer att märkas 
senare, när barnen är äldre. En av förskollärarna som jobbar med de äldre barnen på 
förskolan upplever dock inte alls att barnen väljer typiskt flickigt/pojkigt när de 
väljer böcker utan barnen väljer böcker helt utifrån sina intressen. “De väljer ganska 
fritt baserat på deras intressen och vad de tycker om. [...] Jag har inte märkt att killar 
alltid väljer böcker om bilar och tjejer väljer böcker om prinsessor, det har jag inte 
märkt faktiskt”. 
 

6.2.1.1 Faktaböcker 
Just faktaböcker är väldigt populärt i de intervjuades barngrupper just nu, men nämns 
som en svårare typ av barnlitteratur att läsa. Förskollärarna menar att faktaböcker 



22 

 

avviker från normen, men trots detta så det fångar de ändå barnens intressen. ”Det är 
väl såhär faktaböcker av olika slag i så fall som kan vara lite svåra att läsa men som 
det kan vara ett väldigt intresse för”. Det är med andra ord den vuxna som lägger 
fokus på sitt eget intresse framför barnens eftersom förskollärarna inte är intresserade 
av att läsa denna typen av böcker. “Sen förstår ju dem inte riktigt att, man kan ju inte 
läsa en sån i barngrupp. För det blir ju inte så spännande liksom”. Några andra 
förskollärare nämner faktaböcker som riktar sig till barn och en förskollärare 
specificerar med att nämna en bok av Pernilla Stalfelt, 

Hon har gjort flera olika böcker som är ganska spännande just för barn som är 
lite sådär, hon har en bok om bara hår till exempel [...] Den är lite märklig att 
läsa kan man säga. Men den är rolig och det tycker dem är kul 

Det framkom att förskollärarna har svårt att se intresset för faktaböcker, “ja det är 
bara en bild på en uggla och sen en text. Och det är svårt att förstå varför det är 
fascinerande”. När det kommer till faktaböcker frångår förskollärarna interaktionen 
med barnen eftersom böckerna ses som komplicerad läsning i verksamheten. Detta 
avviker från det interaktionistiska perspektivet eftersom förskollärarna väljer att inte 
samspela med barnen, vilket är det centrala i teorin.   
 

6.2.2 Olika familjekonstellationer 
Utifrån resultatet syns ett behov av att ha ett brett sortiment av litteratur som 
behandlar olika variationer av familjeförhållanden, könsroller och etiska dilemman. 
Vidare poängteras det att om det både erbjuds litteratur som är mer traditionell i sin 
beskrivning av flickor och pojkar och litteratur som bryter mot de traditionella 
könsrollerna så skapas det möjligheter till diskussion kring genus. Det finns ett 
behov av litteratur som belyser olika familjekonstellationer utan att hela historien 
handlar om det. Rithander (1991) beskriver att de vuxna arrangerar miljön 
könsspecifikt sätt genom val av färger och leksaker, däribland tolkas även 
barnlitteratur in. På grund av dessa aspekter lär barn sig vad som är könsstypiskt och 
enligt samhällets normer. Identiteten som flicka eller pojke menar författaren är av 
en social betydelse enligt det interaktionistiska perspektivet. Det innebär att barn 
testar olika identiteter för att se vilka reaktioner och svar de får beroende på hur de 
agerar i miljön och blir därmed medvetna om samhällets förväntningar på respektive 
kön. I intervjuerna efterfrågar förskollärarna barnlitteratur som visar på olika 
familjekonstellationer för att kunna visa barnen olikheter. Ett önskemål som lyfts i 
intervjuerna är en bok som till exempel handlar om en pojke som går till tandläkaren 
med sina två mammor, eller en flicka som leker med en kompis och blir hämtad av 
sina två pappor. 

 
Det jag menar är att vi inte ska göra en stor grej av att det finns familjer som ser 
olika ut. Utan bara byta ut en mamma till en extra pappa och så vidare. Annars 
tror jag att det blir förstorat och inte alls normaliserat, i varken litteraturen eller i 
barnens vardag. Böcker kan vara en del barns enda kontakt med t.ex. 
regnbågsfamiljer likaså kan de bidra till att skapa en normalitet kring de barn 
som är regnbågsbarns vardag  

 
Huvudpersoner i barnlitteratur är oftast pojkar, vilket Kåreland och Lindh-Munther 
(2005a) påpekar kan påverka läsarens intresse så att det antingen ökar eller falnar, 
läsaren relaterar till karaktärer som den känner igen sig själv i. Detta kan bli 
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problematiskt för det underrepresenterade könet men även för barn som inte tillhör 
den normativa kärnfamiljen. 
 

6.3 Barnlitteraturen utvecklar den kognitiva och 
sociala förmågan 

I intervjusvaren framkom att de intervjuade förskollärarna använde sig av 
barnlitteratur i syfte att utveckla barns sociala och kognitiva förmågor. Sheridan, 
Pramling Samuelsson och Johansson (2009) belyser ur ett interaktionistiskt 
perspektiv hur människan lär och utvecklas, att individer lär tillsammans av varandra 
men även i interaktion med miljön runt omkring. En aspekt som framkom var att 
förskollärarna använder sig av barnlitteratur för att utveckla, lära, förklara och 
förtydliga för barngruppen. Barn utvecklas inom flera områden när de möter 
litteratur, bl.a. språk, fantasi och kreativitet.  

 
Det jag har sett genom mina år som förskollärare är att när barn har läst en bok 
bearbetar de innehållet genom att de samspelar med varandra. Detta kan de bland 
annat göra genom samtal eller genom lek. Det bidrar till att barnen har möjlighet 
att skapa förståelse kring det de har läst 

 

6.3.1 Barns utveckling av känslor 
Den främsta aspekten som framkom under intervjuerna var att barnlitteraturen främst 
berikar barn i deras identitetssökande, vilket även Granberg (1996) konstaterar. 
Författaren hävdar att litteratur för barn dessutom uppmuntrar och utvecklar empati, 
medkänsla och bland annat inlevelseförmåga. Detta var också förskollärarnas syfte 
med barnlitteratur. “Jag har flera barn som tydligt lever ut sina känslor genom att 
lyssna på en saga och ‘ta till sig’ en händelse som hänt en karaktär”, uttrycker en av 
de intervjuade förskollärarna. Barnen ges möjlighet att relatera till böckerna och få 
möjlighet att reflektera och ändra sina egna tankar och åsikter. 
 

6.3.2 Barnlitteratur för att träna fokusering 
Granberg (1996) och Simonsson (2014) syftar till att det är under sagostunder som 
barns fantasiskapande utvecklas och under intervjuerna framkom ett svar som skiljer 
sig från de övriga svaren. Förskollärarens reflektion handlade om att använda 
barnlitteratur vid vilan, “men sen så gör vi tyvärr så som alla andra också, vi 
använder det väldigt opedagogiskt vid vilor. Och nej, då får de inte ställa så mycket 
frågor. Utan då är det, gäller det att lyssna och vara stilla och lugn”. Detta är något 
som Kåreland och Lindh-Munther (2005b) även belyser. Konsten att lyssna och 
fokusera är en egenskap som utvecklas under sagostunden. 

 

6.3.3 Barnlitteratur för att träna och förbättra 
språkutveckling 

Övervägande del av de intervjuade svarade att de använder barnlitteratur för att 
barnen ska få möjlighet att utveckla sitt verbala språk. En annan aspekt som 
synliggjordes i intervjuerna var att barnlitteratur användes för att tydliggöra språket 
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och som en hjälp för barn med ett annat språk än svenska till att se koppling mellan 
sak och ord. Detta klargjordes då en förskollärare berättar att de försöker få tag på 
barnlitteratur på olika modersmål för att skapa gemenskap, 

Flerspråk är någonting som vi har ganska mycket här i staden. Då har vi använt 
böcker för då har vi ett speciellt bibliotek som är fantastiskt där man kan låna 
böcker på alla olika språk. Och då kan man till exempel som vi hade ett barn från 
Japan förra året. Då lånade vi Pippi Långstrump på japanska, [...] vi kunde ju 
boken. Och barnet kunde några tecken, så… Barnet var ju jätteglad över att få 
läsa den och känna igen sig. Och samtidigt så kunde vi ju berätta och läsa boken, 
för vi visste ju redan. Så att dem ska få möta olika sorters skrift. Vi hade även på 
persiska och vi hade på, engelska, amerikanska och lite andra språk 

Simonsson (2004) konstaterar att barnen genom olika sorters barnlitteratur tränar sin 
språkutveckling. Bland annat bilderböcker kan ses som en länk till skriftkulturen och 
även den sociala aspekten med att känna, bläddra och prata blir synliggjord för 
barnen. Det framkom i resultatet att syftet med att de läser för barnen är bland annat 
för att de ska bli presenterade för litteraturens värld och därigenom få möjlighet att 
utveckla språkförståelsen. 

 

6.3.4 Barnlitteratur för att bearbeta svåra saker 
Barnlitteraturen används också för att ge perspektiv åt händelser som kan vara 
jobbiga för barnen att förstå och en utmaning för förskollärare att förklara, 

[...]vi läste en bland annat om det att få vara med och inte vara med om man då 
var tre stycken som lekte. Och det var mycket, det var i våras när det var jobbigt 
i barngruppen att det var mycket om ja vilka som leka med dem och det hjälpte 
hela, alltså när man läste den boken, för dem själva så kunde dem… eh… 
relatera till det  

Barnlitteratur om specifika händelser läses i hela barngruppen där alla kan uppleva 
olika perspektiv och känslor. Simonsson (2004) upptäckte att förskollärare använder 
barnlitteratur för att hjälpa barnen utveckla deras fantasiförmåga och syftar till att 
barn använder sig av fantasi för att kunna bearbeta problem. Det gör arbetet med att 
utveckla barns fantasiförmåga till en angelägenhet inom förskoleverksamheten. 

 

6.3.5 Barnlitteratur för barnens lek 
Några förskollärare kunde se hur barnlitteraturens handling avspeglades i 
verksamheten genom att barnen lekte handlingen, och att de härmade lässituationen 
till fullo, “så leker de då att en är fröken och sitter och läser ur den boken vi har i 
vilan och de andra barnen leker att de är barnen under vilan”. Vidare framkom också 
att syftet med att förskollärarna läser en viss specifik bok är att detta syfte sedan ska 
kunna synas i verksamheten, “sen jobbar vi även med dem här som jag sa Nallen och 
Katten i Vem och där är det ju mycket med det här att man ska vara snälla mot 
varandra. Så det är ju en tanke i den biten där att det ska kunna synas”. Davies 
(2003) betonar att med hjälp av barnlitteratur förklaras hur samhället och den sociala 
ordningen fungerar. 
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7 RESULTATDISKUSSION 
Davies (2003) konstaterar att barn är kunskapssökande och vill ta reda på hur 
samhället fungerar. Det är människorna runt omkring som formar barnen menar 
författaren, att barn inte är fullständiga människor eftersom de inte har förstått den 
sociala ordningen. Detta är även en aspekt som det interaktionistiska perspektivet 
belyser (Hwang & Nilsson, 2011), att barn blir människor först när de kan bilda 
relationer. I böcker blir det tydligt för barnen hur den sociala ordningen fungerar i 
samhället och Davies (2003) belyser att barnlitteratur kan hjälpa till att lösa upp de 
traditionella könsrollerna. 
 

7.1 Könsroller 
Svaleryd (2005) poängterar att det är i mötet med andra människor uppfattningar 
skapas om vad det innebär att vara pojke eller flicka. Beroende på vad förskollärarna 
väljer för litteratur att läsa i barngruppen påverkar det vad barnen får möta för olika 
former av roller, karaktärer och förväntningar på respektive kön. Det läggs stor vikt 
vid att förskolläraren är medveten om sitt val av barnlitteratur. Detta för att alla barn 
ska få möta olika karaktärer som de kan identifiera sig med. Svaleryd (2005) styrker 
dessutom att det är av stor vikt att reflektera över vad miljön och dess innehåll 
signalerar till barnen, däribland vilka bilder barnen möter i barnlitteratur på 
förskolan. I det insamlade materialet förekommer det både könstypisk barnlitteratur 
men även litteratur där det finns en pedagogisk tanke. Flertalet av de intervjuade 
upplever att barnlitteraturen har en bidragande faktor till barns uppfattning av 
könsroller. Det blir därmed en angelägenhet för förskollärarna att vara 
uppmärksamma med vilken litteratur de väljer till verksamheten för att barnen inte 
enbart ska få med sig stereotypa könsroller under sin tid i förskolan. Davies (2003) 
belyser att de roller som finns i barnlitteratur är det barnen får med sig i sitt 
kunskapssökande. Redan vid två års ålder förstår barn att de kategoriseras efter kön 
(Kåreland & Lindh-Munther, 2005b).  Det är just i förskolans verksamhet, förklarar 
författarna, som barnen testar olika könsspecifika lekar. Arbetet med att barn får 
möta olika typer av könsroller är förskollärarens ansvar, vilket både forskning och de 
intervjuade förskollärarna antyder. Om barnen möter barnlitteratur som speglar 
könsstereotypa roller, när barnen i själva verket kanske leker gränsöverskridande, 
blir det en oerhörd kränkning enligt Svaleryd (2005) när de inser att de inte kan vara 
både pojke och flicka. 
 

7.2 Pojkars och flickors val av barnlitteratur 
I resultatet framkom det att förskollärarna upplever att det finns skillnader i barnens 
val av litteratur, även om skillnaderna inte syns förrän i de fall där barnen är äldre. 
Detta kan liknas vid vad Kåreland och Lindh-Munther (2005a) beskriver, att läsarens 
intresse av barnlitteratur är beroende av vilket kön huvudkaraktären i litteraturen har. 
Är det så att förskollärarnas upplevelser av att barn väljer olika egentligen handlar 
om att barnen väljer barnlitteratur utifrån könet på litteraturens huvudkaraktär? De 
intervjuade kommenterade att flickor oftare väljer litteratur om prinsessor och pojkar 
om “läskiga saker”. Det hela handlar egentligen kanske om att flickorna väljer 
litteratur om prinsessor, för det är den enda litteraturen där det är en flicka som har 
huvudkaraktären. Likväl som pojkar väljer litteratur om “läskiga saker”, för där är 
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huvudkaraktären en pojke. Frågeställningen som väcks är om flickor respektive 
pojkar inte kan identifiera sig med karaktärer av motsatt kön? Alfons och Pippi var 
den mest populära litteraturen bland de intervjuades barngrupper, det framkom dock 
inte av svaren om det var mest förekommande bland flickor eller pojkar utan att den 
var populär i barngruppen. Vi kan bara anta att litteraturen om Pippi Långstrump och 
Alfons Åberg är litteratur som tilltalar båda könen inom förskolans verksamhet. Vad 
är det som gör att de båda karaktärerna är populära? Att Alfons och Pippi är populära 
kan tänkas bero på att Alfons är lättillgänglig och för att Pippi är spännande. Det kan 
även tänkas bero på de attribut som karaktärerna är berikade med att Pippi är stark 
och Alfons lugn. 
 

7.3 Den vuxnes kontroll 
En intressant aspekt som framkom under intervjuerna var den vuxnes kontroll. Att 
förskollärarna har det yttersta ansvaret i den pedagogiska verksamheten har varit en 
stor del i undersökningen. Förskollärarna lägger en stor vikt vid sin kontroll, där de 
säger att barnens val av barnlitteratur inte är tillräckligt bra och att förskolläraren vet 
bättre. Svaleryd (2005) beskriver att barn ska erbjudas olika och nya möjligheter för 
att skapa en bild av sin omvärld, vilket kan tolkas är vad förskollärarna gör när de 
frånsäger barnens möjlighet att själva får välja. Dock motsäger det sig när 
förskolläraren utgår ifrån sitt eget intresse och väljer bort att läsa faktaböcker, även 
om det är vad barnen är intresserade av. När förskolläraren använder sin makt och 
väljer bort en bok på grund av sitt eget intresse erbjuds inte barnen nya erfarenheter 
utan barnens erfarenheter begränsas. Rithander (1991) lyfter aspekten att barn gör 
som vuxna gör och Svaleryd (2002) poängterar att en förskollärares agerande 
påverkar barnen. Om förskollärarna väljer bort faktaböcker på grund av sitt eget 
ointresse kan det i så fall resultera i att barnens intresse för faktaböcker och dess 
innehåll försvinner. De flesta av förskollärarna efterfrågar ändå olika former av 
faktaböcker när vi frågar om vad de saknar i barnlitteratur, trots att de anser att 
böckerna är svårlästa. Genom att istället arbeta med faktaböcker i barngruppen anser 
vi att det finns möjligheter att skapa en gränsöverskridande arena för barnen att 
utvecklas i, som Dolk (2013) skriver om. Möjligheten finns eftersom faktaböcker 
inte riktar sig till ett specifikt kön, utan den formen av böcker riktar sig till olika 
åldersgrupper vilket vi även kan finna i svaren från förskollärarna. Exempel på 
faktaböcker som framkom under intervjuerna är böcker om djur och hår där varken 
titel på bok eller omslag riktar sig till pojkar eller flickor. 
 

7.4 Olika familjekonstellationer 
De intervjuade förskollärarna efterlyser barnlitteratur som belyser olika 
familjekonstellationer. Hela historien behöver dock inte handla om att det är andra 
familjekonstellationer, utan det kan vara ett naturligt inslag i historien. En av de 
intervjuade var tydlig med att säga att förskollärare behöver inte göra en särskilt stor 
grej av att det finns familjer som ser olika ut, utan finns det barnlitteratur som belyser 
detta så blir det ett naturligt inslag för barnen. “Gör vi en stor grej av att familjer kan 
se olika ut så blir det aldrig normaliserat att familjer ser olika ut”. Vi ställer oss 
frågande till hur det kommer sig att det inte finns särskilt stort utbud av barnlitteratur 
som belyser olika familjekonstellationer. De barn som lever i exempelvis 
regnbågsfamiljer behöver se att det finns litteratur som de kan känna igen sig i och 
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inse att deras vardag inte är mer annorlunda än någon annans. Det är även viktigt att 
barn som inte lever i regnbågsfamiljer får möta litteratur som belyser detta, annars 
finns det en risk att andra familjekonstellationer inte blir normaliserat. 

 

7.5 Barnlitteraturen utvecklar den kognitiva och 
sociala förmågan 

I intervjuerna framkom det att förskollärarna använder barnlitteratur som bland annat 
hjälper barnen att utveckla känslor, träna och förbättra språkutveckling och för att 
bearbeta svåra saker. Simonsson (2004) och Granberg (1996) menar att barn 
utvecklar egenskaper som bland annat empati, medkänsla och inlevelseförmåga när 
de möter barnlitteratur. Forskarna lägger också stor vikt vid att förskollärarna ska 
låta barnen möta litteratur av olika slag. Studiens resultat visade även att 
förskollärarna läser barnlitteratur för barnen med syftet att detta sedan ska synas i 
verksamheten. Om förskollärarna till exempel läser en bok som handlar om hur en 
bra vän är så lägger de en stor tilltro till litteraturens indirekta verkan. 

 

7.6 Pedagogiska implikationer 
Barn påverkas av karaktärer i barnlitteratur som finns på förskolan. Därmed lär de 
sig vad karaktärerna signalerar och det bidrar till barns uppfattningar av könsroller. 
Blir inte förskollärare mer medvetna kring detta faktum finns det en risk att barnen 
bara möter normativa och könsstereotypa karaktärer. De flesta förskollärarna svarar 
att de äldre barnen väljer barnlitteratur efter vilket kön huvudkaraktären eftersom de 
lättare identifierar sig med karaktärer av samma kön som de själva. Därför är det av 
stor vikt att vara medveten om vilka signaler huvudkaraktären speglar. 
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det tydligt att förskollärarens sätt 
att bemöta barnen påverkar och formar barnens sätt att se på vad som är kvinnligt 
och manligt. Barnen ska inte begränsas utav stereotypa könsroller. När förskolläraren 
väljer litteratur utifrån sitt intresse finns det risk att de väljer en bok som är lättläst 
och där karaktärerna är könsstereotypa. Det finns en möjlighet för lärarna att 
använda makten för att gynna sina egna intressen men även för att berika 
barngruppen vilket kan återkopplas till den vuxnes kontroll. Förskolläraren har en 
makt kring vilka könsroller barnen möter i barnlitteratur vilket inte går att urskilja i 
intervjusvaren. För att det ska kunna ske en förändring så måste förskollärarna inse 
att de har denna makt över barnlitteraturen som förekommer på förskolan. 
Faktaböcker är en bra genre att arbeta gränsöverskridande med eftersom denna typ 
av bok oftast är könsneutral. I intervjuerna framkom faktabokens intresse i 
barngrupperna som en intressant aspekt. Förskollärarna var väldigt negativa till att 
läsa faktaböcker med barnen eftersom de ansågs krångliga och valdes därför bort av 
förskollärarna. Om förskollärarna istället hade vänt på det och pratat om innehållet 
med barnen istället för att fokusera på att läsa hade det kunnat bidra till ett 
gränsöverskridande möte mellan förskolläraren och barnen. 
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7.7 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har det dykt upp många frågor som vi anser kräver vidare 
forskning. Resultatet i studien visar endast förskollärarnas syn på barnlitteraturen och 
hur de tror att barnen väljer. Därför hade det varit intressant att utveckla studien 
genom att involvera barnen i processen och därmed få höra deras syn på ämnet. 
Genom att göra intervjuer i två omgångar upplevde vi att studien fick ett annat djup, 
dock så är vi nyfikna på hur svaren kunde se så olika ut vid de två 
undersökningstillfällena. 
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9 BILAGA 1 
1. Vilka boktitlar är extra populära just nu? (Varför är just dessa populära tror 

du?) 
2. Hur motiverar ni barnen att använda sig av barnlitteratur? 
3. På vilka sätt använder ni barnlitteratur? (samling, fri lek, temaarbeten osv.) 
4. Vid vilka aktiviteter använder ni er av barnlitteratur? (samling, fri lek, 

temaarbeten osv.) 
5. Väljer ni (lärarna) vilka böcker som ska finnas tillgängliga eller får barnen 

vara med och välja? 
6. Vilka aspekter tänker ni på när ni väljer litteratur? 
7. Hur påverkar böckerna barngruppen? 
8. Vilka slags böcker (genre?) använder ni vid högläsning?  
9. Vad är tanken kring val av högläsningsbok? 
10. Märker ni någon skillnad om det är en flicka eller en pojke som får välja bok? 

(Genusperspektiv, högläsning etc.) 
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10 BILAGA 2 
 

1. Hur arbetar ni med jämställdhet på din förskola? 
2. Hur tror du att den barnlitteratur som ni har tillgänglig för barnen påverkar deras 
syn på könsroller? 
3. Vad ställer du för förväntningar på den barnlitteratur som erbjuds på förskolan, när 
det handlar om könsroller? 
4. Du nämnde i förra intervjun att barnen till stor del får välja böcker som ska finnas 
på förskolan, men hur har ni koll på bokens handling och budskap?  
5. Hur tycker du att barnlitteraturen begränsar och berikar barnen i deras 
identitetsökande? 
6. Vad har ni för syfte med de böcker som finns på din förskola? 

 
 

 
 
 

 

 

 


