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SAMMANFATTNING 

Sofia Dansson och Malin Tollén 

Barnbokens betydelse i genusarbetet 

En intervjustudie kring hur förskollärare arbetar med genus, genom att använda barnlitteratur i 

förskolan. 

The importance of children's books in gender work 

An interview study about how preschool teachers work with gender, using children's literature in 

preschool. 

Antal sidor: 30 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbete med genus, genom att använda 

barnlitteratur på förskolan. För att uppfylla syftet har vi valt att utgå från två frågeställningar.  

Frågeställningarna är:  

Hur använder man sig av barnlitteratur i förskolans verksamhet? 

Hur arbetar förskollärarna i förskolan för att jämna ut uppfattningarna om skillnader mellan könen, 

utifrån ett genusperspektiv med hjälp av barnlitteratur som verktyg? 

Vi använde oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer, där de fyra förskollärare som ingick i 

studien, parvis diskuterade kring forskningsfrågorna. Dessa intervjuer spelades in för att i ett senare 

skede kunna transkriberas och analyseras. 

Resultatet visar att arbetet med genus och barnlitteratur ser olika ut, beroende på vilket 

förhållningssätt förskollärare har kring dessa frågor. Samt vilken kunskap förskollärare i förskolan 

har kring genusarbete och arbetet kring barnlitteratur i förskolan. Resultatet visar även att arbetet 

med genus och barnlitteratur skiljer sig åt på förskolor i samma kommun men även på olika 

avdelningar på samma förskola. 

Sökord: Förskola, Genus, Barnlitteratur, Normer, Förhållningsätt, Bemötande,  
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Inledning  

 

Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som 

överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dagen barnens fantasi inte 

längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattig. Allt stort som skedde i världen, skedde 

först i någon människas fantasi, och hur morgondagens värld ska se ut beror till stor del på de mått 

av inbillningskraft som finns hos de där som just nu håller på att lära sig läsa. Därför behöver barnen 

böcker. - Astrid Lindgren. (Salmsson & Ivarsson, 2015, kap 5, sid 81)  

Könet sitter mellan benen och genus i huvudet (Joakim 17 år. Svaleryd, 2002, s.30). 

I slutbetänkandet Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) står det skrivet att 

”Genusordningen kan ses som ett oskrivet kontrakt mellan män och kvinnor, utifrån mäns 

funktion i samhället” (s. 156). I samma text nämns det att genus läggs ovanpå det biologiska 

könet, att genus är de förväntningar och föreställningar som beskriver vad de olika könen har sin 

kraft från. ”Genus är att göra skillnad där ingen skillnad finns” (SOU 2006:75, s. 155).  

”Fröken kan du läsa en bok?” är en fråga som förskollärare får höra väldigt ofta från barnen på 

förskolan. 

Innan studiens början så funderade vi på vilka barnböcker som finns på förskolorna och vilka 

normer som finns representerade i dessa böcker. Då väcktes frågan kring hur förskollärarna 

arbetar med normkreativa böcker i utbildningen och det är detta denna studie kommer att 

fokuseras på. 

Under lässtunden finns det mycket tid för förskollärare och barn att samtala kring böcker och 

dess innehåll. Under våra yrkesverksamma år som barnskötare har många böcker blivit lästa för 

barnen i verksamheten både spontant och planerat, fokus har kanske inte legat på 

genusperspektivet. Under de senaste åren har barnlitteraturens innehåll förändrats till att bli mer 

normkreativa i sitt utförande vilket Kåreland (2013) framför i sin text.  

I Skolverket (2016) redogörs det för att förskolan har till uppgift att motverka de traditionella 

könsmönstren för att ge alla barn samma möjlighet att utveckla sin kunskap kring allas lika 

rättigheter, detta förstärks även i den kommande läroplanen (Skolverket, 2018). Detta arbete kan 

fortsätta vid ett upprättande av en likabehandlingsplan på förskolan där förhållningssätt samt 

allas lika värde diskuteras, då både barn och vuxna ska vara delaktiga i detta arbete. För att 

arbetet med genus i förskolan ska kunna fortgå, tillsammans med barnen, är tillgängligheten av 
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normkreativ barnlitteratur av vikt, därmed menar Kåreland (2013) att det är viktigt att både 

författare och förlag är medvetna om detta när böcker ska skrivas och ges ut på marknaden. 

Genus är ett komplicerat begrepp vars innebörd behöver synliggöras och arbetas med i förskolan. 

Många förskollärare har redan stor kunskap och erfarenhet kring vad genus är och vad det 

innebär för arbetet i förskolan, men arbetet tillsammans med barnen bör utvecklas för att genus 

ska få större del i det vardagliga arbetet. Detta för att barnen ska få syn på att människor är olika 

i sitt sätt att vara och uttrycka sig, och på så sätt synliggöra allas rätt till att vara unik (UNICEF, 

1989). Vid samtal och diskussioner om genus tillsammans med barnen kan litteraturen vara ett 

enkelt och konkret verktyg, för att synliggöra genus. För detta krävs att tillgängligheten av 

barnlitteratur förstärks på förskolor och biblioteken samt att öppenhet till allas lika värde och att 

vara olika berikar samhället och förskolan.  

Heimer (2018) beskriver att normer för genus bygger på en tanke om att samhället är uppbyggt 

på två biologiska kön, det manliga och det kvinnliga könet. Med detta följer även normer för att 

människor med ett visst kön ska vara på ett visst sätt. Här har förskolan en viktig roll i detta att 

belysa allas olikheter men även att bygga normer för att det är acceptabelt att vara sig själv 

oavsett vilket kön barnen har biologiskt sett. 

Innan studien började så diskuterades det om genusperspektivet skulle bli för stort i studien, då 

könsidentiteter så som homo-, bisexualitet, trans och queerpersoner samt olika 

familjekonstellationer skulle behövas tas upp för att synliggöra genus som ett perspektiv. För att 

begränsa studiens syfte fokuserade vi på förskollärares arbete när det gäller genus med 

barnlitteraturen som verktyg. Genom studien kommer vi att undersöka hur förskollärarna i dag 

arbetar för att belysa genusfrågor i förskolans verksamhet kopplat till barnlitteraturen. Hur 

samtalar förskollärarna med barnen kring genus? Hur använder förskollärarna barnlitteraturen 

som stöd i samtal med barnen när det kommer till genus? Då forskningen visar på hur viktig 

barnlitteratur (Lindö, 2009 & Svensson, 2009) är i arbetet med barn så vill vi ta reda på hur 

förskollärare i förskolan använder den kunskap de har kring genus i arbetet med barnen. Hur 

förhåller det sig med den här kunskapen i förskolan? Arbetar förskollärare med genus utifrån 

barnboken? Det är det som vi är intresserade av att studera vidare kring. 
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Bakgrund 

 

Definitioner som används i studien 

Genus är det som kallas för det sociala könet, vilket skiljer sig från det biologiska könet. Det 

biologiska könet visar hur män och kvinnor skiljer sig åt, medan det sociala könet är de 

förväntningar män och kvinnor upplever utifrån sitt biologiska kön. Det sociala könet är inte det 

som människor är födda till utan det är det som samhället har skapat (Brömster, 2015). 

Normer är de oskrivna regler som finns i samhället, tillika de tankar och idéer om hur människor 

väntas bete sig, hur deras utseende ska vara eller hur de bor (RFSL, 2014). Normer kan förklaras 

som en beskrivning av det som är normalt. För att kunna beskriva något som avvikande, hur 

dessa avvikande normer ser ut, måste man utgå från hur samhället ser ut. Vilka grupper i olika 

generationer samt samhällsklasser som utgör normen (Norell & Nygård, u.å.) 

Normkreativitet i förskolans verksamhet innebär att förskollärare ska möjliggöra för barnen att få 

utvecklas till den individ som hen vill vara utan att andra personer i hens omgivning ska tala om 

att det är fel (Salmsson, 2015). Henkel (u. å.) har en föreläsning, via Olika förlag AB:s hemsida, 

som handlar om normkreativitet och där nämner hon att det även handlar om att se människors 

tillgångar och inte hejdas utav de stereotyper som finns  

 

I avsikt att komma åt vad genus är behöver man veta vilka stereotypa normer som finns och vad 

kön är samt få en förståelse för varför dessa normer finns. De normer som råder kan förstås av 

människors olika begrepp och tankar om vad som är manligt och kvinnligt eller människors 

funderingar kring de olika könen. I olika normer kan individer oftast bli indelade i kategorier 

efter sitt biologiska kön, flicka eller pojke. I dessa kategorier finns genus som omringas utav 

olika normer, till exempel att flickor är känsliga och pojkar är modiga. Det spelar även en roll 

hur vårt språk är uppbyggt och hur vi agerar och bemöter barnen och andra vuxna (Hirdman, 

2003).  
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Styrdokument 

Förskolan har som strävansmål att skapa tillfällen för barnen att bilda sig en förståelse kring 

människors lika värde oavsett vad de har för sexuell läggning eller kön, det står även att de ska få 

chansen att reflektera och uttrycka egna uppfattningar kring olika ämnen, så som genus 

(Skolverket, 2016). I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) har även respekt, solidaritet, 

öppenhet och ansvarstagande samt de mänskliga rättigheterna tillkommit som mål och att barnen 

ska ges möjligheter att utveckla respekt och förståelse för dessa mål. I Skolverket (2013) 

redogörs det för att förskolan ska verka för en jämlik verksamhet, där alla barn får samma 

förutsättningar för att skapa grundläggande rättigheter och friheter. Med detta synsätt kan 

förskollärare skapa förhållningssätt för ett genusperspektiv, där barnen utvecklar ett 

förhållningssätt kring allas lika värde. Vidare så talar Salmsson och Ivarsson om de medärvda 

könsrollerna, flicka och pojke. Dessa roller blir oftast generaliserade i att flickor är lugnare i sitt 

uttryck i mindre grupper, medan pojkar förväntas vara mer livliga i större grupper samt att de har 

svårare att följa de regler som finns (Salmsson & Ivarsson, 2015). 

 Enligt skolverket (2016; 2018) är människors lika värde och könsroller två begrepp som 

förskollärare ska skapa en förståelse för och då kan barnboken vara en del i det arbetet. Som det 

framställs i Skolverket (2016) bör genusarbetet i förskolan problematiseras kritiskt, då 

genusarbetet kreativt kan användas som ett arbetssätt för att belysa allas olikheter och allas lika 

värde. 
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning om genus i förskolan 

I tidigare forskning kan vi se att barn möts på olika sätt beroende av kön och att barnen i 

förskolan placerar leken olika nära pedagogerna, pojkar placerar sig gärna längre bort och flickor 

placerar sig närmare pedagogerna (Dolk, 2013). Även Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) skriver i deras forskning om skillnader i barnens olika lekar i förskolan, 

såsom att flickor oftast leker stillsamma rollekar såsom ”mamma, pappa, barnlekar” och pojkar 

oftast leker superhjältar i sina rollekar, detta kan avspegla sig i de normer som finns på 

förskolan. Forskning visar att förskollärare inte kan behandla barn olika på grund av de 

könsstereotypa normer som finns på förskolan. Olika normer, beteenden och förväntningar finns 

för pojkar och flickor, förskollärarna ser dessa normer som vardagliga och normala (Hedlin, 

2010). Hon menar även att det är förskollärarna som håller fast vid dessa normer utan att de 

reflekterar över dem.  Eidevald (2009) menar att hur förskollärarna bemöter barnen i deras 

olikheter, flicka och pojke, tar sitt ursprung i tradition och kultur som existerar på förskolan. 

Hellman (2010) menar att när förskollärare får syn på de könsstereotypa normer som finns på 

förskolan kan arbetet med genus framhävas och synliggöras.  

Hulth och Schönbäck (2014) skriver om att i förskolan handlar inte genus om att det ska vara 

jämställt mellan de olika könen, utan mera om att alla ska få vara delaktiga och att demokrati och 

jämställdhet ska främjas i arbetet. På samma sätt visas barnens olika könsroller genom de värden 

och värderingar som förskollärare förmedlar i undervisningen på förskolan. I Edströms (2010) 

avhandling om jämställdhet beskrivs arbetet med jämställdhet som att förskollärarna undanhåller 

detta arbete för barnen och att det ska gå obemärkt förbi barnen. Förskollärarna i Edströms 

avhandling menar att de inte har haft för avsikt att involvera barnen i arbetet, detta trots att det i 

Skolverket (2018) står skrivet att barnen ska engageras i arbetet kring demokrati och 

jämställdhet. Även Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) betonar förskollärarens 

medvetenhet kring det jämställdhetsuppdrag som finns i förskolan genom att synliggöra sina 

egna föreställningar kring värdegrundsarbetet på förskolan, där synen på genus blir en väsentlig 

del. Tallberg Broman har problematiserat jämställdhetsarbetet i förskolan då det i undervisningen 

fokuserats på barnens bristande kompetens kring jämställdhetsarbete. Tallberg Broman 

ifrågasätter i sin text om det är flickors eller pojkars likheter som ifrågasätts eller om det är 

flickors eller pojkars olikheter som problematiseras i förskolan (Tallberg Broman, 2002). Vilket 
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enligt MacNaughton (2006) beror på att maktstrukturer inom genusarbetet inte utmanas och 

diskuteras tillräckligt i förskolan. 

 

Tidigare forskning om barnlitteratur med fokus på genus 

Svaleryd menar att barn i förskolan har olika språkmönster, där pojkar kan säga ett ord och 

förskollärare och kompisar förstår vad de menar, medan flickor använder sig utav längre 

meningar och tackar när de fått det som de har bett om. Dessa språkmönster behöver 

förskollärare i förskolan vara uppmärksamma på för att kunna ger alla barn samma 

förutsättningar att lyckas (Svaleryd, 2002). Samtidigt är det förskollärarnas skyldighet att stötta 

alla barnen i att bryta de mönster och uppfattningar som finns kring kön. I detta arbete är 

barnboken ett viktigt redskap, vilket öppnar upp för nya erfarenheter och upplevelser för barnen 

samt ge barnen ett rikare ordförråd (Sandvik & Spurkland, 2011). Högläsningen i förskolan 

hjälper barnen att avkoda bokens betydelse och skapa en mening för texten vilket bidrar till att 

barnen skapar ett kritiskt tänkande om innehållet i boken (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). 

Genom att göra högläsningen till en central del av förskolans undervisning blir detta ett viktigt 

verktyg i förskollärarens uppdrag för att barnen ska skaffa sig grundkunskaper kring 

språkinlärning (Davies, 2003). Även att barnen på förskolan får en fri tillgång till litteratur samt 

att förskollärare regelbundet tillämpar högläsning för barnen gör att barnen får en större språklig 

förutsättning för att ta till sig det verbala språket. Vilket innefattar bilder som ger barnen fri 

tillgång till sin fantasi för att resonera kring olika frågeställningar i förskolans utbildning, vilket 

innefattar frågor som genus (Sandvik & Spurkland, 2011). Svensson (2009) menar även att den 

som läser böcker för barn har stor inverkan på hur bokens berättelse tolkas och om den som 

lyssnar skapar ett intresse för boken. Om barn och förskollärare även diskuterar bokens innehåll, 

under och efter läsningen, utvecklas barnens språkinlärning. Samt att barnen kan koppla bokens 

innehåll till sina egna upplevelser och händelser. Hon menar även att det är viktigt att göra 

barnen involverade i texten genom diskussioner på barnets nivå för att barnet ska förstå 

innehållet i boken. Edström (2009) menar att barn efterliknar de normer och värderingar 

förskollärares förmedlar genom sina attityder kring förskolans jämnställsarbete samt allas lika 

värde, vilket innebär att förskollärare bör agera efter sin viktiga roll som influens för att 

eftersträva de normer och värderingar förskollärare vill skapa för barnen på förskolan. 
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Tidigare forskning om genus i barnlitteraturer  

En forskare som har observerat barn, på individnivå som flicka och pojke, är Månsson. Hon 

menar att pojkar är mer livliga och tar mer utrymme i förskolan, men att det inte handlar om 

pojkar i grupp utan det är oftast någon enskild pojke som har övertaget. Månsson menar även att 

när barnlitteratur väljs så är det viktigt att inte bara se gruppen utan även individen, och på så sätt 

kan barnen hitta sina förebilder att identifiera sig med (Månsson, 2000). Hedlin (2010) påpekar 

även hon att det är viktigt att barnens vardag på förskolan är varierande, detta för att de 

könsstereotypa normer som råder på förskolan inte ska stoppa deras individuella utveckling.  

MacNaughton (2006) skriver i en forskning att förskollärare i förskolan bör bedriva en trygg 

verksamhet genom att skapa en öppenhet kring genus. Genom tryggheten som förskollärarna 

frambringar i verksamheten så har barnen möjlighet att tillsammans i olika situationer, så som att 

läsa böcker om till exempel genus och sedan diskutera handlingen i boken, skapa en förståelse 

för allas lika värde (Skolverket, 2016).  

Salmsson & Ivarsson (2015) hävdar att det fortfarande skrivs fler barnböcker som har pojkar i 

huvudrollerna än flickor.  Dock ser det positivt ut att medvetenheten om detta har ökat hos de 

svenska bokförlagen vilket gör att gapet, mellan könen hos huvudrollsinnehavarna, minskar för 

varje år. Sedan 2002 räknar SBI (svenska barnboksinstitutet) ut hur fördelningen bland 

huvudrollerna i barnböckerna ser ut och det har blivit bättre, men det finns de som är upprörda 

över att det inte är jämnare fördelning, då det är lätt att ordna. Sundmark (2015) har skrivit en 

artikel som tar sin grund utifrån Kårelands (2015) bok ”Skönlitteratur för barn och unga: Termer, 

genrer, analyser”. Där belyser han vikten utav att en barnbok behöver tilltala och tala till både 

barnet och den vuxne, detta för att texten ska förstås av de som läser den. Med detta menar han 

att om barn och vuxna kan relatera till personerna och handlingen i böckerna är det lättare att nå 

fram med det budskapet som man vill belysa, såsom till exempel genus. Utvecklingen i 

barnlitteraturen har blivit mer realistisk, jämfört med början på 1900-talet då barnen blev 

beskrivna i ett tryggt och problemfritt samhälle. I dag är det världens svårigheter som belyses i 

barnlitteraturen. När karaktärer som till exempel Pippi skapades så förändrades barnlitteraturen. 

Astrid Lindgrens karaktärer var ofta busiga och normbrytande och detta förändrades i relation till 

hur samhället förändrades (Kåreland, 2009). Astrid Lindgren valde ofta att skriva om starka och 

modiga tjejer, till exempel Ronja Rövardotter och Pippi Långstrump. Hon skrev även om pojkar 

som var försiktiga och rädda, till exempel Bertil i Nils Karlsson Pyssling.  
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Normkreativ barnlitteratur 

Österlund (2008) beskriver barnbokens försök att gestalta genusstereotypa karaktärer som 

tillexempel pojkar som beskrivs som känslomässiga och flickor som är modiga och tuffa. Många 

av de bilderböcker som behandlar ämnet genus kommer från Olika förlag AB. Två bilderböcker 

som handlar just om att det inte bara är flickor som kan ha klänning utan även pojkar är 

”Konrads klänning” (Mendel-Hartvig & Röstlund, 2014) samt ”Kalle med klänning” (Skåhlberg, 

2008). Även boken ”Maskerad” handlar om att pojkar kan klä ut sig till prinsessor och att tjejer 

kan vara tigerprinsessor (Murray Brodin, 2009). Olika förlag AB startades 2007 och böckerna 

som de publicerar är normkreativa och personerna i böckerna benämns med namn eller med hen. 

När förlaget startades så uppmärksammades det att de var Sveriges första värderingsdrivna 

förlag och så har det fortsatt (Kalmteg, 2007).  

I boken ”Piraterna och regnbågsskatten” gestaltas sjörövare av flickor som är starka och modiga. 

Piraterna letar efter en skatt och träffar under resans gång på ett gäng hajar som vill äta upp 

piraterna, men med list och lite tur får de hajarna att fly (Berg & Frimodig, 2015). Per 

Gustavsson har upptäckt framstående, författare när det kommer till normkreativ barnlitteratur. 

Han skriver ofta om modiga prinsessor och rädda prinsar, ett exempel på detta är boken ”När 

prinsar blir förtrollade” (Gustavsson, 2010). Den handlar om just prinsar som är rädda för att bli 

förtrollade till grodor och det enda som kan rädda dem är prinsessan som bor på andra sidan den 

mörka skogen. I boken ”Kivi och den gråtande goraffen” (Lundqvist, 2012) handlar det om 

likheter och olikheter, att oavsett vem eller vad man är, så vill man vara med i gemenskapen. 

Boken är uppbyggd på att inte benämna personer med han eller hon utan med namn eller hen. 

Kivi är en hen som gärna vill ha en gorilla och besöker ett zoo där hen träffar en goraff som är 

ensam och ledsen, Kivi tar med sig goraffen hem och de blir vänner trots olikheterna. Genom att 

ta bort könet, flicka och pojke, i böckerna minskar maktkampen mellan könen (Österlund, 2008), 

detta kan göras genom att benämna personen i boken med namn eller hen. Hon menar även att 

illustratörerna kan avköna personerna i böckerna genom vilka kläder och vilket kroppsspråk 

personen använder.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas arbete med genus, genom att använda 

barnlitteratur på förskolan. För att uppfylla syftet har vi valt att utgå från följande två 

frågeställningar:  

Hur använder man sig av barnlitteratur i förskolans verksamhet? 

Hur arbetar förskollärarna i förskolan för att jämna ut uppfattningarna om skillnader mellan 

könen, utifrån ett genusperspektiv med hjälp av barnlitteraturen som verktyg? 
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Metod   

Följande studie har en kvalitativ karaktär, vilket innebär att men med hjälp av de särskilda 

egenskaperna av den insamlade empirin får en djupare bild av hur förskollärare använder 

barnlitteratur som ett verktyg i genusarbetet i förskolan (Bjørndal, 2005). I denna studie 

används intervjuer för att ta reda på hur arbetet med genus uttrycks i förskolans arbete 

med barnlitteratur. Anledningen till att valet föll på intervjuer var att det är en enkel och 

tydlig metod som i slutändan blir konkret att analysera (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 

2014). Så som Ahrne och Svensson (2015) skriver är intervjustudier en effektiv metod för 

att ett arbete ska komma vidare och att det ska få en djupare innebörd. Intervjuer är ett 

verktyg som används för att få fram olika reflektioner och synvinklar från flera personer 

kring ett och samma ämne. Även (Bjørndal, 2005) menar att en studie med intervjuer kan 

ge forskaren en möjlighet att se detaljer i studien där samtalen kan vara ett effektivt sätt 

att ta sig an en annan människas tankar samt för att ge en flexibilitet i intervjun. I denna 

studie skrevs intervjufrågorna (Bilaga 1) utifrån syftet, vilket är att ta reda på hur 

förskollärare arbetar med genus kopplat till barnlitteratur. Intervjufrågorna ställdes som 

öppna frågor för att informanterna skulle få möjlighet att vinkla och tolka frågorna fritt då 

respondenternas arbete och tillvägagångssätt med genusarbetet var viktigt i studien men 

även förskollärarnas förhållningssätt till genus och barnlitteratur.  

Under arbetets gång har ställning tagits till hur resultatet från intervjuerna ska analyseras 

och valet blev en tematisk analys. Denna kan beskrivas som att forskare kategoriserar sitt 

resultat i olika teman och klargör sin forskning på så vis. I denna studie presenteras därför 

resultatet genom tematisk analys för att kunna ge en tydlig bild av vad resultatet i studien 

visar (Rienecker, Stray-Jørgensen 2017).  

 

Urval                                                                         

Urvalet av respondenter till intervjuerna som har gjorts är ett medvetet urval utifrån personernas 

yrke, utifrån vilka stadsdelar förskollärarna arbetar i, men även utifrån förskollärarnas ålder, 

kompetens och yrkeserfarenhet. De som ingår är fyra förskollärare i åldern 30–50 år. ”Kajsa”, 35 

år och ”Stina” 32 år har båda arbetat i förskolan under ca 10–15 år, de är utbildade förskollärare 

och de har ett brinnande intresse för barnlitteratur och arbetar med barnlitteratur på ett medvetet 
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och utforskande sätt tillsammans med sina kollegor samt barnen på förskolan. ”Ulla” 54 år och 

”Berit” 56 år började sin bana i förskolans värld innan de var utbildade förskollärare, men de har 

arbetat i 20–30 år som utbildade förskollärare. Alla dessa fyra förskollärare har erfarenhet av 

arbetet med barnlitteratur i förskolan och de har erfarenhet om genus och arbetet med det i 

verksamheten, tillsammans med barnen. Förskollärarna arbetar på två olika förskolor, och på 

olika avdelningar i samma kommun och alla har fått samma utbildning i barnbokens betydelse i 

förskolans verksamhet. Genom detta urval av förskollärare kan studien genom intervjuerna bli 

fördjupad i sitt syfte. Då fokus ligger på förskollärarnas arbete med genus kopplat till 

barnlitteratur föll valet på att intervjua just förskollärare, på så sätt stärks trovärdigheten av valet 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Genomförande                                                             

Kontakt togs med flera olika respondenter både muntligt och via mail för att undersöka om 

intresset fanns att delta i studien. De första två förskollärarna, ”Ulla” och ”Berit”, som visade 

intresse för att delta i studien svarade och samtyckesblankett (Bilaga 2) skickades till dem 

(Löfdahl, 2014). Kontakt togs även med förskollärare som arbetar med utbildning kring 

barnlitteratur, de ansåg att de inte hade den kunskap kring genus som de ansåg vara nödvändig, 

men de tipsade oss om en förskollärare, ”Kajsa”. Hon visade intresse för studien, vi bad ”Kajsa” 

fråga en kollega, ”Stina”, som hon trodde skulle vilja delta i studien. Efter några mail som 

handlade om samtycke och syfte med studien bestämdes tid och plats för de två intervjuerna. 

Förskollärarna som innan intervjun ville ta del utav frågorna fick dem skickade via mail för att 

de skulle kunna förbereda sig inför intervjun. Genom att intervjuerna ägde rum med deltagarna i 

par vid två tillfällen, bäddade det till att det blev en bra dialog mellan alla berörda parter (Ahrne 

& Svensson, 2015). Vi valde att göra intervjuerna i par för att respondenterna på förskolan skulle 

få möjlighet till att diskutera med varandra samt att upptäcka hur den andra respondenten arbetar 

med genus utifrån arbete med barnlitteratur. På grund av att respondenterna inte arbetar på 

samma avdelningar.  

För att uppfylla studiens syfte utarbetades intervjufrågor som tar avstamp i det intresse som finns 

för ämnet. Intervjuerna spelades in på mobiltelefonerna, samtidigt som anteckningar fördes i 

form av stödord (Bjørndal, 2005). Utifrån dessa stödord blev det följdfrågor som gjorde 

intervjuerna mer levande, utförliga och följsamma. Intervjuerna genomfördes på respondenternas 
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respektive förskolor, detta för att det ansågs vara lättare för dem att vara i en miljö där de känner 

sig hemma, samt för att samtala kring hur arbetet ser ut på just deras förskolor (Ahrne & 

Svensson, 2015). I rummen som användes fanns det bord och några stolar där vi satt mittemot 

respondenterna.  

Analysarbetet började med att empirin och tidigare forskning lästes igenom, dessa två områden 

ställdes sedan mot varandra för att jämföra likheter och skillnader i vad som framkommit i 

intervjuerna. Vi läste igenom varsin intervju och transkriberade den vi hade läst. Sedan läste vi 

igenom allt tillsammans för att sammanställa och jämföra. Vi hjälptes åt att skriva eftersom det 

är ett krävande arbete.  

 

Databearbetning                                    

Efter genomförandet av intervjuerna började transkriberingen av materialet. Detta blev en 

lång process då vardera intervjun varade i cirka trettio minuter och som vid 

transkriberingen innefattade cirka tjugo sidor totalt. Ahrne och Svensson (2015) beskriver 

också detta som ett tidskrävande arbete. Vi började med att läsa våra anteckningar samt 

lyssna igenom intervjuerna en gång för att vid andra uppspelningen börja 

transkriberingen. Detta var en process som krävde mycket utav oss då det ibland var svårt 

att höra vad respondenterna sade, vi fick lyssna flera gånger. I transkriberingarna finns 

alla pauser, hmm samt eh inskrivna, men även de fiktiva namn som vi använde på 

respondenterna. När transkriberingarna var färdigskrivna började vi att läsa igenom dem. 

För att få en tydligare bild av vad som framkommit sorterade vi det transkriberade 

materialet i olika spalter för att få en mer nyanserad bild av intervjuerna. Varje spalt blev 

ett tema, vilket vi använde för att skriva fram resultatet i studien som Ahrne & Svensson, 

(2015) beskriver. När detta var gjort började analysarbetet för att kunna göra resultatet så 

tydligt som möjligt. Under analysarbetet framstod de valda temana tydligare och arbetet 

med att ta fram resultatet började.  

Alla inspelningar och transkriberingar sparades under hela studiens gång för att vi skulle 

ha möjlighet att gå tillbaka för att tillföra mer material till studien (Bjørndal, 2005). Efter 

avslutat arbete kommer allt material att raderas för att respondenterna ska kunna känna sig 

trygga i att inspelningarna inte kommer i fel händer.  
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Tillförlitlighet 

I kvalitativt inriktade studier använder man sig ofta av Tillförlitlighet som mått på 

undersökningens kvalitet. Tillförlitlighetsbegreppet består av fyra delkriterier (Bryman (2011): 

Trovärdighet 

För att en kvalitativ forskning ska bli trovärdig krävs att resultatet från insamlad data blir sådan 

att de personer som läser texten ser att det går att använda den i den relevanta sociala 

verkligheten. Efter analysarbetet med de intervjuer vi gjort tog vi kontakt med respondenterna 

för att se om respondenterna delar vår uppfattning av vad som kommit fram under intervjuerna. 

Överförbarhet 

När det kommer till överförbarhet så handlar det om att förskollärarna ska kunna läsa den 

kvalitativa forskningen och sedan praktiskt kunna använda den i utbildningen på förskolan. 

Överförbarhet handlar om att resultatet skall var gångbart även i en annan social verklighet. Av 

det skälet är det viktigt att noggrant beskriva forskningsprocessen.  

Pålitlighet 

För att uppnå en hög grad av pålitlighet krävs det att man noggrant redogör för forsknings-

processen och dess olika faser och att man följer de regler och viktiga aspekter som generellt 

gäller. Det är också viktigt att vinnlägga sig om att hanteringen av data, från intervjuer 

exempelvis, blir seriös och noggrant beskriven. 

Att kunna styrka och konfirmera 

För att läsaren ska kunna styrka och konfirmera texten krävs att forskaren har skrivit texten utan 

ha lagt in personliga värderingar. Det är viktigt att forskaren har styrkt sin text i tidigare 

forskning. Många gånger när en text ska skrivas kan det vara svårt att hitta tidigare forskning 

som passar in på ämnet, detta är något som vi har upplevt vara en motgång som funnits för oss. 

Vi har efter mycket letande hittat tidigare forskning som vi har tyckt att den har passat in.  
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Etiska aspekter  

Informationskravet  

Vi började med att kontakta respondenterna via epost och direkta samtal. Vi informerade dem 

om vad studien skulle handla om, dess syfte samt att de kommer att deltaga i en intervju 

(Löfdahl, 2014). Vi informerade dem om att intervjuerna kommer att spelas in på en 

mobiltelefon för att underlätta analysarbetet och ett medgivande från förskollärarna önskades om 

detta.  

Samtyckeskravet 

Vi lämnade ut en samtyckesblankett (bilaga 2) som de fick skriva på om de godkände 

deltagandet i studien. Vi meddelade även att de fick avbryta sitt deltagande när de ville (Löfdahl, 

2014).  

Konfidentialitetskravet   

Information om att de deltar konfidentiellt i vår studie har även skett. I studien kommer 

respondenterna kallas vid fingerade namn och deras ålder i studien är inte deras riktiga ålder, 

utan det är en ungefärlig ålder.  

Nyttjandekravet  

 

Det insamlade materialet från intervjuerna kommer enbart att användas i syfte att analysera 

förskollärarnas genusarbete utifrån barnlitteratur i förskolan. Efter att studien är avslutad och 

arbetet är inlämnat samt godkänt så kommer all den insamlade empirin raderas och/eller strimlas 

för att den inte ska komma i fel händer. Detta då vi inte vill att respondenternas verkliga identitet 

ska komma fram.  

(Vetenskapsrådet, 2002)  

 

 

 

 



 

15 
 

Resultat 

Det blev tydligt under analysarbetet att resultatdelen skulle delas upp i olika teman utefter det 

som framkom i intervjuerna, för att kunna belysa syftet med studien på ett tydligt sätt. De olika 

temana är: användandet av barnlitteratur i förskolans verksamhet och förskollärarnas arbete med 

genus med hjälp av barnlitteratur. I dessa olika teman kommer flera likheter och skillnader att tas 

upp. Något som Ahrne och Svensson tar upp som viktigt är att respondenternas tankar blir 

synliga. Utifrån dessa författares uppfattningar kommer förskollärarnas tankar kring arbetet med 

barnlitteratur med fokus på genus att tas upp. Samt hur deras medvetenhet om och 

förhållningssätt till barnlitteratur med fokus på genus avspeglar av sig i utbildningen och hos 

barnen (Ahrne & Svensson 2015). 

Användandet av barnlitteratur i förskolans verksamhet 

Något som togs upp som en viktig del av arbetet i förskolan var användning av barnlitteratur. De 

som ingick i intervjuerna visade på hur viktig och användbar barnlitteraturen är för barnen, när 

förskollärare ska kunna arbeta med ett särskilt ämne. Barnboken lyfts fram som ett ledande 

verktyg för att stimulera barnens nyfikenhet och kreativitet. Barnboken används även som ett 

komplement för främjande av och för att lägga grunden till förebyggande arbete av 

värdegrundsarbetet på förskolan. ”Ulla” och ”Berit” använder endast barnboken vid läsning efter 

maten eller vid spontanläsning, men de sa även att de vill bli bättre på att använda boken och ha 

den som huvudsyfte. 

Men det stannar nog mest vid spontanläsning, kan jag säga eller en stund efter maten, men då 

är det ju också, då är det ju inte boken huvudsyftet tycker jag, då är det kanske mer en stund 

att vila lite, att vara nära nån, det kanske är det som är… (Berit).  

”Kajsa” och ”Stina” tycktes vara medvetna i sitt användande utav barnlitteratur och de arbetade 

mer målinriktat med läsningen och boksamtal tillsammans med barnen.  

Jag upplever det är ju att den här klassiska nu ska vi läsa efter maten och vila den kan vara 

lite förlegad men det behöver finnas fler tillfällen för att om barnen ska vila ska man välja en 

typ av bok, så barnen bara kan ja lyssna, om jag väljer en bok med jättemycket funderingar i 

då kan jag heller inte kräva av barnen att dom ska sitta tysta (Stina).  

Utifrån de projekt eller teman som barngruppen var intresserade av utgick man i arbetet med 

barnbokslitteratur genom att ställa ett dilemma eller en frågeställning i fokus, utifrån barnbokens 

innehåll, för att barnen skulle kunna känna tillhörighet till en karaktär utan att bli utpekade. 



 

16 
 

Respondenterna ansåg att det oftast var lättare att samtala kring ett dilemma som inträffat utifrån 

en barnbok, för de ansåg att då var det ingen som eventuellt tog åt sig och sa ”det handlar om 

mig”. Det framkom även att karaktärer i böckerna kunde gestaltas utav djur för att avpersonifiera 

huvudpersonerna och på så sätt kan förskollärarna samtala kring svåra ämnen med barnen. 

Båda förskolorna som vi besökte hade egna bibliotek som förskollärarna och barnen kunde 

hämta böcker ifrån. Det skilde sig beträffande urvalet av böcker. ”Kajsa” och ”Stina” berättade 

att de var så kallade ”språkpiloter” på deras förskola, vilket innebar att de var ansvariga för vilka 

böcker som köptes in till förskolan.  

Jag tänker att redan från första början är vi ganska noga med vilka böcker vi ens köper in till 

förskolan, så det finns liksom en mångfald bland böckerna utifrån bland annat genus (Kajsa).  

På den andra förskolan upplevde ”Ulla” och ”Berit” att det behövdes köpas in fler böcker som 

tog upp ämnet genus, men även andra ämnen. Att barnboken finns nära tillhands gör att både 

barn och förskollärare har möjlighet att använda sig av den på ett medvetet och kreativt sätt.  

Jag tänker att om barnen är med om något och att det finns böcker som barnen får använda 

själva och inte står i ett låst skåp, eller högt upp, för dom lär sig heller inte att hantera böcker 

om dom inte får använda dom (Stina). 

På ”Kajsas” och ”Stinas” förskola som vi besökte för intervju, upplevde förskollärarna att 

böckerna som fanns på förskolan var ett levande material. Böckerna fanns med i många av de 

projekt som de hade tillsammans med barnen.    

Det viktiga faktiskt är att när dom får frågor att man faktiskt fångar upp det och diskuterar 

det här och att man använder böcker som ett levande arbetsmaterial (Stina).   

…att man tar ansvar som vuxen att man är lite, har ögonen och öronen med sig, dels vad det 

gäller barnen, vad pratar dom om, och ge de stöttning framåt i samtal, att man pratar med ett 

sätt som liksom att dom behöver en ny vinkel. att så här kan det också se ut att man tillför 

lite… (Kajsa). 

De använde sig även utav litteratur i olika forum i arbetslagen, där de genom litteraturen kunde 

diskutera ämnen som är synliga i utbildningen, men även sådant som var viktigt för 

förskollärarna, för att de ska kunna utvecklas i sin yrkesroll. De kunde använda sig utav både 

barnlitteratur och litteratur som bygger på forskning. På ”Ullas” och ”Berits” förskola användes 

inte litteraturen på samma sätt, utan de använde sig utav böcker under läsvilan och ibland även 

vid spontan läsning. Det framgick i intervjun att förskollärarna på den förskolan hade som 

ambition att arbeta mer aktivt med litteraturen tillsammans med barnen. Förskollärarna som 
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ingick i studien ansåg alla att det var viktigt att böckerna fanns tillgängliga för barnen, så att de 

når böckerna, då kan barnen själva hämta de böcker de vill läsa, utan att be en vuxen om hjälp. 

Detta för att ge barnen möjlighet att skapa en relation till böckerna, och på så sätt blir böckerna 

ett levande material även för barnen. 

 

Förskollärarnas arbete med genus vid användning av barnlitteratur 

När det kom till barnlitteratur som fokuserar på genus, så skilde sig de intervjuade 

förskollärarnas arbete åt ganska mycket. ”Ulla” och ”Berit” tyckte att genus var ett ämne som det 

samtalades om när det uppstår situationer, att det inte var synligt i vardagen men att de var 

medvetna om att de behövde få det mer synligt.  

Då ehh, vad det än må vara då måste man ju aktivt söka sig till kolleger, litteratur och så. 

Ehh men inte, inte utan anledning eller vad man ska säga (Ulla).   

”Kajsa” och ”Stina” använde genusrelaterad barnlitteratur i den dagliga undervisningen med 

barnen för att belysa skillnaden mellan människor. Detta för att belysa för barnen i förskolan att 

”alla är olika” samt att man har rätt att vara den man vill vara, vilket upplevs som positivt i 

barngruppen  

För jag tycker att i genusdiskussioner att hmm det ska dras åt ena eller andra hållet så himla 

mycket, ska man inte få säga han och hon, ehh nä det handlar ju inte om det, det handlar ju 

om vad barnen får förutsättningar att utvecklas på det sättet dom vill. oavsett liksom, o sen 

könen dom kommer ju dom finns ju, dom har vi ju där (Kajsa).   

Det var olika i hur medvetna förskollärarna var när det kom till att leta efter genusrelaterad 

barnlitteratur. På den förskolan som ”Kajsa” och ”Stina” arbetade på, använde de sig ofta av 

sådan litteratur i verksamheten. ”Kajsa” och ”Stina” visste var de skulle leta för att hitta 

barnlitteratur som tar upp ämnet genus.  

Intervjun med ”Ulla” och ”Berit” visar att genusbegreppet är svårt att komma åt i den dagliga 

utbildningen. När diskussioner uppstår kring genusfrågor kan förskollärarna få syn på sina egna 

och andras förhållningssätt kring ämnet. I undervisningen kan förskollärarna få syn på hur 

förhållningssättet i utbildningen med genus ser ut, men att det arbetet, just nu, inte är synligt och 

förankrat i utbildningen. Analysen av intervjun med ”Kajsa” och ”Stina” pekar på att de 

förskollärare som arbetar på den förskolan aktivt och medvetet arbetar med genusrelaterade 

frågor i barngruppen. 
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Jo men den har kort hår. - ja då är det din tanke att pojkar har kort hår, men om du möter en 

flicka med kort hår då? inte så här att man hamnar i rätt och fel, utan bara reflekterar i vad 

man lägger i sin tolkning liksom, o även där låta barnen komma till tals så de kan höra 

varandras tankar, o erfarenheter (Stina).  

Det skiljer sig åt avseende hur öppna och drivande förskollärarna är i just frågor som genus på 

den förskola de arbetar på.  

Respondenterna upplevde även att barnlitteraturen nu har ett större fokus i det vardagliga arbetet 

på förskolor idag, där förskollärarna arbetar mer medvetet med barnlitteraturen tillsammans med 

barnen. Enligt ”Kajsa” och ”Stina” handlar det om att innan läsning tillsammans med barnen så 

kan det vara bra att som förskollärare ha bläddrat igenom böckerna så att en viss förberedelse 

finns.  

Ja och att man som vuxen också är medveten om dels vilka böcker som finns på avdelningen 

och huset men även vilka böcker man lånar, som man liksom kan bläddra igenom och se är 

innehållet ok, är det liksom något som sticker ut, eller något man bör tänka lite extra på med 

just den här boken så man är förberedd när man sätter sig ner och läser också på vad det kan 

komma för frågor och funderingar från barnen, och det vet man ju inte alltid, men att ändå 

förbereda sig och vara medveten som vuxen när man läser att man känner sig lite förberedd 

och kanske läst den en gång eller två (Kajsa).  

Intervjun med ”Kajsa” och ”Stina” visar att man vill skapa möjligheter för att förskolläraren på 

ett medvetet sätt kan kunna svara på de funderingar som kan uppstå innan, under och efter 

läsningen. Vid inköp av böcker ansåg respondenterna ”Kajsa” & ”Stina”, i intervjun, att det var 

viktig att ha en medvetenhet kring vilka böcker som skulle finnas representerade i förskolans 

bibliotek. De ansåg att det var viktigt att ha en stor variation av gammal och ny litteratur, 

faktaböcker och böcker som belyser olika begrepp, så som genus. 

Lyfta varandra i just det här, i olikheter, som så ser det inte ut hemma hos mig, så har inte jag 

det, för att de kan få igång ett samtal på ett annat sätt som man har sett saker som att det här 

måste vi diskutera vidare, då får man ju lägga lite extra tid i just som boksamtal eller, ja man 

jobbar lite extra kring dom så man inte bara släpper det (Stina).  

För att öka medvetenheten om genusarbetet utifrån barnlitteraturen, var respondenterna överens 

om att kompetensutbildning av samtliga förskollärare i förskolan är önskvärt för att få ut mer av 

arbetet. Alla respondenterna hade olika erfarenheter om genusarbete i förskolan, men alla var de 

överens om att medvetenheten hos förskollärarna har stärkts under de senaste åren. Detta trodde 

de dels beror på samhällets förändrade attityd till acceptans av allas rätt att vara den man vill 
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vara och dels medias fokus på normer och genus, så som uppmärksamheten kring bland annat 

”Pride parader”.  

 

Sammanfattning av resultatet 

Efter insamlingen av empirin från gruppintervjuerna samt läsningen av tidigare forskning, har en 

tydligare bild visat sig av hur förskollärarna arbetar med och hur de tar sig an genusperspektivet i 

barngruppen genom barnlitteraturen. Under de båda intervjuerna med förskollärarna framkom 

det tydligt att genus var ett ämne som behöver belysas och arbetas med mer i förskolan, både 

avseende barn och vuxna. När barnen kom till förskollärarna med frågor och funderingar kring 

olika ämnen eller dilemman som uppstått togs barnlitteraturen fram som en hjälp för att kunna 

belysa barnens frågor. Förskollärarna känner att barnlitteraturen kan ge en tydlig ingång i arbetet 

med barnen för att vidga förskollärarnas och barnens vyer över de normer som råder på 

förskolan. Förskollärarna som ingår i studien säger alla att barnlitteraturen är en viktig del av 

deras arbete tillsammans med barnen, att barnlitteraturen kan användas i diskussioner som är 

kopplade till det ämne som de upplever behöver synliggöras både med barnen och tillsammans 

med kollegor. När förskollärarna behöver använda sig utav litteratur kan de, tillsammans med 

barnen, uppsöka det lokala biblioteket för att leta efter relevant litteratur. Om det är något särskilt 

de är ute efter så kan de fråga bibliotekarierna om de kan bistå med sin kunskap. ”Ulla” och 

”Berit” gjorde inte några medvetna val när det kom till genusrelaterad barnlitteratur. Det märktes 

även stor skillnad på hur förskollärarna på de olika förskolorna arbetar, både med barnlitteratur 

men även med genus, och hur medvetenheten och förhållningssättet färgade utbildningen. 

Medvetenheten hos förskollärare i förskolan kring genus och barnlitteratur har stor del i hur 

barnen på förskolan ser på allas lika värde och rätten till att vara vem man vill. I studien 

framkom en stor skillnad i huruvida barnlitteraturen användes som ett levande arbetsmaterial 

eller inte, både i barngrupperna och i personalgruppen, vilket kan ses på det förhållningssätt som 

förskollärarna har till litteraturläsning men även när och hur förskollärarna använder sig av 

böcker i förskolan. Exempelvis visar studien att läsning av barnlitteratur är viktig också för att 

utveckla den språkliga förmågan hos barn. 
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Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas arbete med genus kopplat till barnlitteraturen 

på förskolan. Diskussionen som följer är uppdelad i två delar, en resultat- och en 

metoddiskussion. 

Resultatdiskussion 

Skolverket (2018) menar att barnen på förskolan ska få en likvärdig utbildning oavsett var i 

landet barnen bor. Förskollärarnas arbete och ansvar försvåras genom att en och samma kommun 

inte arbetar likvärdigt med genus och barnlitteratur, vilket resultatet från studien visar. 

Resultatet av intervjuerna pekar även på skillnader mellan olika förskolors förhållningssätt till 

barnlitteraturen samt hur det arbetas med genus i barnlitteraturen men även hur olika pedagoger 

ser på barnlitteraturen som ett verktyg för verksamheten i förskolan. MacNaughton (2006) 

skriver i sin forskning att förskollärare i förskolan bör bedriva en trygg verksamhet genom att 

skapa en öppenhet kring genus. Även Skolverket (2016) skriver om att förskollärarna på ett 

medvetet sätt behöver synliggöra alla barn utifrån deras sätt att vara som person samt även rätten 

att få vara som man vill. I barnböckerna kan förskollärarna finna stöd för hur arbetet med dessa 

olikheter kan komma till uttryck, till exempel kan stöd om hur barn kan klä sig finnas i ”Kalle 

med klänning” (Skåhlberg, 2008) eller ”Maskerad” (Murray Brodin, 2009). Arbetet på de olika 

förskolorna skiljer sig åt, både när det kommer till hur arbetet med barnlitteraturen sker men 

även hur utvecklat arbetet med genus är. I ”Kajsas” och ”Stinas” förskola var förskollärarna 

väldigt aktiva med genusarbetet i verksamheten och även aktiva när det kommer till användandet 

och inköpen av barnlitteratur, vilket är en viktig del i att litteraturen kommer till användning på 

ett medvetet sätt. I ”Kajsas” och ”Stinas” förskola har alla förskollärare samma förhållningssätt 

att bygga verksamheten på, vilket gör arbetet lättare genom att förskollärarna på förskolan har 

samma grund när det kommer till normer och värdegrund att luta sig mot. På ”Ullas” och 

”Berits” förskola däremot, som är representerad i studien, har man ett annat förhållningssätt, som 

skiljer sig över avdelningarna i huset. Detta märktes under intervjun, då förskollärarna arbetar på 

olika avdelningar och på deras sätt att samtala kring barnlitteratur. Det framkom i analysen hur 

viktigt förhållningssättet förskollärarna på förskolan har till bokläsning. Enligt vår uppfattning 

bör förskollärare skapa en organisation för att läsningen ska få en större roll i verksamheten, men 

det är även viktigt att förskollärare diskuterar tillsammans varför och hur denna organisation ska 

se ut, detta för att alla förskollärare ska få samma grund att utgå ifrån och på så sätt skapa en 
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likvärdighet på förskolan. Körling (2012) beskriver högläsningen som en del av undervisningen, 

när det gäller barnens språkutveckling, där förskollärare bör gå in i böckernas värld tillsammans 

men barnen. Sandvik & Spurkland (2011) menar att om barnen får fri tillgång till litteratur på 

förskolan, samt att förskollärarna tillämpar högläsning regelbundet, skapas språkliga 

förutsättningar för att barnen ska förstå det verbala språket enklare. Även (Davies, 2003) menar 

att förskollärare bör använda högläsningen som en central punkt i förskolans undervisning för att 

barnen ska få möjlighet att skaffa sig språkliga grundkunskaper, vilket utgör grunden i barnens 

livslånga lärande. Detta har tydligt framkommit i intervjun som gjordes med ”Kajsa” och 

”Stina”.  

När det kommer till det som framkom i analysen av arbetet med normkreativitet och genus i 

barnlitteratur, ser vi att tid för diskussion tillsammans med andra förskollärare bör vara 

prioriterat i utbildningen för att betona vikten av vårt förhållningssätt gentemot barnen i 

användandet av barnlitteratur. Då Skolverket (2018) belyser att förskolans arbete ska utgå från 

barnens rättigheter och allas lika värde samt att förskolan ska främja en hållbar utveckling i både 

förskolan och i samhället i övrigt är det viktigt att förskollärare i förskolan skapar en verksamhet 

som värnar om detta. Men även att förskolan stimulerar barnens nyfikenhet och intresse kring 

språk och kommunikation (Skolverket, 2018). Detta kan göras genom högläsning och 

litteratursamtal för att barnen ska få en bred kunskap i kommunikation och kunna söka egna 

kunskaper genom litteraturen. Det som framgått i studien är att förskollärare i förskolan bör 

skapa en verksamhet som tillämpar en organisation som möjliggör för boksamtal och 

litteraturläsning men även för ett långsiktigt arbete gällande förskollärares förhållningssätt 

gentemot genus och normer i förskolan. Förskollärarnas ansvar i utbildningen är att motverka de 

könsmönster vilket kan hämma barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Vilket kan 

handla om att organisera utbildningen där allas lika värde främjas. Vi har även sett i studien att 

det är viktigt att ett förlag som Olika förlag AB finns och att fler normkreativa böcker kommer ut 

på bokmarknaden och till landets bibliotek samt till förskolor och skolor. Barnbokens försök att 

gestalta genusstereotypa karaktärer som att pojkar är känslomässiga och flickor som modiga och 

tuffa kan leda till diskussioner kring genus och kön (Österlund, 2008). Vi kan även se i forskning 

att barn möts på olika sätt beroende av kön och att barnen i förskolan placerar leken olika nära 

pedagogerna (Dolk, 2013). Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver i sin 

forskning om skillnader i barnens olika lekar i förskolan, såsom att flickor oftast leker stillsamma 

rollekar såsom ”mamma, pappa, barnlekar” och att pojkar oftast leker superhjältar i sina rollekar, 

vilket vi förskollärare behöver vara uppmärksamma på och ifrågasätta. Samtidigt som Hulth och 
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Schönbäck skriver om att i förskolan handlar inte genus om att det ska vara jämställt mellan de 

olika könen, utan mera om att alla ska få vara delaktiga och att demokrati och jämställdhet ska 

främjas i arbetet. Detta bidrar till att intresset och efterfrågan ökar efter barnlitteratur med fokus 

på genus vilket skapar en större möjlighet till att förskolor mer aktivt arbetar med dessa frågor 

tillsammans med barnen. Detta arbete skapar en större acceptans och en större förståelse för ett 

normbrytande (Hulth & Schönbäck 2014). 

Utifrån barnens olika sätt att agera kring att vara tillsammans i barngruppen samt kring 

förhållningssättet till varandra, kan förskollärare välja normkreativa böcker att läsa tillsammans 

med barnen och genom detta kan barnen bli inspirerade av huvudrollsinnehavarens karaktär och 

bryta de förväntade normer som eventuellt finns utifrån deras kön. 

De förskollärare som vi intervjuade ansåg att när det kommer till arbete med barn så krävs det att 

förskollärare har ett professionellt förhållningssätt till både barn och andra vuxna. Vi som har 

arbetat med denna studie, ser att skapandet av förhållningssätt till andra människor i förskolan är 

en stor del av arbetet. Förskollärarna i studien anser att förhållningssättet speglar de rådande 

normer som finns på förskolan. Genom att förskollärarna skapar verktyg att öppna upp för 

diskussioner kring genus skapas nya normer och barnens syn på allas lika värde utvecklas. Här 

behöver förskollärare se över sin egen inställning kring genus och barnlitteratur för att kunna 

vara en inspiratör för barnen på förskolan, vilket är i linje med vad Lundström (2016) anser. 

Förskollärarens förhållningssätt kan handla om hur barnen och förskollärarna blir hälsade på när 

de kommer, inte bara med ett ”hej” utan istället så benämns barnen och förskollärarna med namn, 

samt när barnen vill visa att de fått nått nytt så är förhållningssättet viktigt i om de blir bemötta 

som ett kön eller ett barn. Ett exempel på detta är: ”Jag ser, vad roligt att du har en ny tröja, 

tycker du om den, hur känns det för dej att ha en ny tröja, värmer den dej, och så det kanske inte 

alltid är de här smågrejerna men överlag så är det lätt att glömma bort” (Kajsa).  

 

Genom att förskollärarna har ett öppet förhållningssätt kring genus bidrar det till att 

förskollärarna blir förebilder för både barn och andra vuxna. För att förskollärare ska kunna 

arbeta med genus på förskolorna behöver de förstå likheter och skillnader mellan normer och 

genus genom att aktivt synliggöra detta i utbildningen, tillsammans med barn och andra vuxna. 

Detta kan då tydliggöras vid deras bemötande av och förhållningssätt med barnen menar 

respondenterna. Enligt förskollärarna som ingick i studien kan det handla om hur bemötandet av 

barnen ter sig, som exemplet ovan visar.  
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En annan skillnad som märktes av i empirin var förskollärarnas förhållningssätt när det kommer 

till barnens uttryckssätt och vilja att vara som person. Några av förskollärarna blev fundersamma 

över hur deras bemötande av barnen är. ”Ulla” upplever en osäkerhet i sitt förhållningssätt till de 

barn som sticker ut i mängden och inte tydligt visar vilket kön de känner tillhörighet till. ”Berit” 

menade att hennes bemötande förändrades i takt med att hon lärde känna barnen, detta trots att 

”Berit” uttryckte att hon inte vill att det skall vara så, utan hon ville bemöta barnen som barn och 

inte utefter ett kön.  

Genom denna studie har vi visat exempel på hur förskollärare arbetar med genus i förskolan med 

hjälp av barnboken. Detta har varit svårt att komma åt, då förskollärare arbetar så olika med 

böcker i verksamheten. Förskollärarna som medverkar i studien har gett svar på vilket 

förhållningssätt dessa två förskolor har till barnboken och till genus, och vi ser att det ser väldigt 

olika ut. Denna skillnad kan bero på vilket fokus som förskolecheferna lägger på detta vid 

fortbildning men även på vilken syn förskollärare på förskolor har till genus och läsning av 

barnlitteratur. Innan studien började visste vi väldigt lite om hur förskollärare arbetar med genus 

utifrån barnboken på förskolor. Men efter studien kan vi nu se att barnboken behöver lyftas mer i 

undervisningen och att förskollärarna behöver vara mer öppna i sitt förhållningssätt till 

genusfrågor i arbetet med barn. Hur kan vi annars berätta hur vi arbetar med allas lika värde och 

lyfta allas rätt att vara den man vill om vi inte diskuterar dessa frågor med barnen och 

kollegorna? 

Genom denna studie kan förskollärare förhoppningsvis inspireras till att driva genusfrågor på sin 

egen förskola, vilket kan öppna vägarna för barnen i förskolan att utveckla ett öppnare 

förhållningssätt till allas lika värde. Förskollärarna som ingick i studien har någon gång i sitt 

yrkesverksamma liv mött barn i sina verksamheter som sticker ut och bryter mot de normer som 

finns på förskolorna.  

Utifrån erfarenheter i barnens vardag så menar respondenterna att barnen tar med sig de normer 

som de är uppväxta med och därför blir det deras verklighet, men att det handlar inte om 

värderingar utan om att deras erfarenheter kan utvecklas och vidgas. 

Metoddiskussion 

Vi gjorde intervjuer för att det är en kvalitativ ansats i studien. Respondenterna upplevde att det 

var enklare att sitta i par vid intervjun, då det blir mer av ett samtal/diskussion mellan flera 

personer, vilket även vi som intervjuande tycker, detta stödjs av Bjørndal (2005). Två av 
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respondenterna ville ha tillgång till intervjufrågorna i förväg, vilket de fick. En fördel med detta 

kan vara att respondenterna kommer väl förberedda till gruppintervjun genom att ta fram 

material och nedskrivna tankar. En nackdel kan vara att intervjun inte blir en diskussion utan mer 

en redogörelse med frågorna som stöd. Under intervjuerna använde vi studenter oss av öppna 

frågor och följdfrågor för att undersöka hur respondenterna använde sig av barnlitteratur i 

allmänhet och med fokus på genus i verksamheterna. Förskollärarna berättade och förklarade hur 

de praktiskt gick till väga i den dagliga verksamheten, och genom detta fick vi studenter en 

större inblick i förskolornas tillvägagångssätt och förhållningssätt kring barnlitteraturen i 

förskolans verksamhet, i enlighet med (Ahrne & Svensson, 2015).  Genom denna studie har 

många nya tankar och idéer väckts hos oss, som kommer att bli en hjälp i vårt arbete. Vi 

studenter kunde också relatera mycket av det som respondenterna pratade om, till sådant som vi 

har upplevt på de förskolor som vi har arbetar på. 

Urvalsdiskussion 

De fyra förskollärarna som ingick i studien arbetar på två olika förskolor i en medelstor kommun 

De har olika lång erfarenhet och antal yrkesverksamma år i förskolan bakom sig. Valet av dessa 

förskollärare landade på dem för att kunna se om det finns någon skillnad i arbetet med 

barnlitteratur i allmänhet och med fokus på genus i de båda studerade förskolorna i kommunen. 

”Ulla” och ”Berit” som deltog i den första intervjun blev utvalda och tillfrågade utifrån deras 

erfarenhet samt förskolans centrala placering. När nästa intervju skulle planeras så hörde vi av 

oss till en förskola i utkanten av centrum och fick kontakt med ”Kajsa” och ”Stina”, två yngre 

förskollärare, som inte arbetat så länge i förskolan. Det upplevdes som intressant att ha med 

dessa då de har förskollärarutbildningen nära i minnet, vilket innebär att de tagit del av senare 

forskning i utbildningen än ”Ulla” och ”Berit”. ”Kajsa” och ”Stina” har haft i uppgift att sprida 

litteraturens betydelse i förskolan, vilket vi tyckte passade bra till vårt syfte med studien.  

Förskollärarna som ingått i studien uttrycket även att de upplevt hur utvecklingen kring 

genusrelaterad barnlitteratur har förändrats under deras yrkesverksamma år. Denna mångsidiga 

erfarenhet som förskollärarna delger oss av, ser vi som en väldigt viktig del i vår studie, samt 

erfarenheterna av hur arbetet på olika förskolor skiljer sig åt kring ett och samma viktiga ämne. 

Vi valde förskollärare från två förskolor för att få se skillnader i arbetet då det är betydelsefullt 

för vår studie. Genom att se skillnader och likheter i de berörda verksamheterna kan denna studie 

skapa en förståelse och inspiration till förskollärare i arbetet med genus i förskolan. Under 
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analysarbetet kunde vi se att fler intervjuer med förskollärare hade gett en klarare bild av hur 

arbetet ser ut och i ett bredare perspektiv. 

Tillförlitligheten i vårt arbete 

Vi har i vårt arbete strävat efter att leva upp till de fyra delkriterierna som ingår i kvalitetsmåttet 

Tillförlitlighet. Vi har funderat på hur vi på ett trovärdigt sätt kan styrka innehållet i arbetet. 

Detta har vi gjort genom att respondenterna har varit delaktiga i efterarbetet, genom att de har 

fått läsa igenom intervjuerna samt att de har fått lämna åsikter om vad de har tyckt. Vi har också 

följt de etiska aspekter som gäller vid forskning  

När det kommer till överförbarheten har vi många gånger tänkt på hur vi ska uttrycka oss, för att 

det ska vara lätt att kunna använda texten generellt i förskolans verksamhet. Vår tanke är att 

förskollärare ska kunna använda texten som ett arbetsmaterial när det kommer till genus utifrån 

barnboken. Då vi själva har arbetat länge i förskolan vet vi hur det många gånger ser ut i 

verksamheterna, när det kommer till genusarbetet. Då vi endast valde två förskolor för vår studie 

vet vi emellertid att detta arbete inte visar hela ”sanningen”, på alla förskolor, utan bara en liten 

del av sanningen. Dock tänker vi att många kanske kan känna igen sig i det vi har skrivit.  

För att få en hög grand av pålitlighet i vår studie har vi noggrant beskrivit vår forskningsprocess 

och dess olika steg. Arbetet har genomförts helt utan våra egna värderingar och vi har arbetat 

mot bakgrund av den tidigare forskning som vi har funnit. Dock känner vi igen oss i både 

forskningen och respondenternas tankar och ord. Vi har därför förhoppningen att möjligheten att 

styrka och konfirmera är god. 
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Vidare forskning  

Utifrån det resultat som har framkommit i studien så kan vi se att mer forskning kring 

barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv i förskolan behövs för att ämnet ska belysas mer. För att 

komma vidare med forskningen behövs fler besök i förskolor för att undersöka hur förskollärare 

arbetar med genus i barnlitteratur. De som bäst kan svara an på detta är förskollärare och även 

barn i förskolan. Den som väljer att forska vidare i ämnet och som vill bredda resultatet av vår 

studie kan vi rekommendera att ta reda på hur biblioteken kan stötta förskolorna i arbetet med 

genus via barnlitteratur. Då kan bibliotekarierna vara till hjälp, eftersom de vet vad det finns för 

litteratur att tillgå, när förskollärarna besöker biblioteken för att låna böcker.  
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Bilagor. 

Bilaga 1. 

Intervjufrågor:  

Kan ni beskriva hur ni arbetar med genus på er förskola? 

Hur förmedlar ni/du era kunskaper om genus till förskollärarna? 

Hur arbetar ni/du med barnlitteraturen i förskolan? 

Hur upplever ni/du tillgängligheten till genusrelaterad barnlitteratur? 

Hur tänker ni kring den reviderade läroplanen och vad som finns skrivet angående genus? 

När du ser den här boken, (Kalle med klänning), vad tänker du då att den handlar om, samt hur 

skulle du kunna arbeta med den i verksamheten? 
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Bilaga 2. 

Samtyckesblankett: 

Samtycke till deltagande i examensarbete 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i examensarbetet kring “Barnlitteratur för yngre barn    

utifrån ett normkritiskt perspektiv”. Syftet med detta arbetet är att ta reda på hur förskollärare 

i förskolan använder sig utav barnlitteraturen när det kommer till ämnen såsom genus. 

Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din  

namnteckning längst ned. 

Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att 

gå till och den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas  

och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit  

tillfrågade och vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta vårt deltagande 

utan att vi behöver förklara varför. 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter/lärare som är knutna till  

studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 

 

Norrköping den.… / ..… 2018 

……………………………………      …………………………………… 

Namnteckning                                                                      Namnförtydligande 

 


