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Abstract: 

Denna studie kombinerar genus och barnböcker för att problematisera hur några 

förskollärare förhåller sig till genus och om deras resonemang avspeglar sig i de böcker de 

väljer ut till sin förskoleavdelning. Studien utgår från feministisk poststrukturalism men vi 

använder även Hirdmans genusordning som analysverktyg. Genom intervjuer med fyra 

förskollärare och analyser av förskolornas barnböcker har vi försökt få svar på våra 

frågeställningar Hur resonerar förskollärare om bokval och högläsning ur ett 

genusperspektiv? samt Hur väl stämmer förskollärarnas resonemang kring genus överens 

med vilka böcker som erbjuds barnen? Resultatet av studien visar att förskollärarna inte tar 

hänsyn till genusfrågor när de väljer ut böcker, något som även har visat sig i de 

bokanalyser vi gjort. I böckerna visas flest manliga huvudkaraktärer och dessa oftast följer 

normer för manlighet, medan de kvinnliga karaktärerna både bryter och följer normer för 

kvinnlighet. Förskollärarna uttrycker att genus och att visa upp olikheter i böcker är viktigt. 

Vår studie har också visat att genus är ett svårt ämne att förstå sig på och ta till sig. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att böcker är en viktig del av förskolan, men då 

genus verkar vara ett svårt ämne är genus inget som tas hänsyn till i bokval och högläsning 

och därmed syns också ett ojämnt resultat i förskolans böcker då manliga karaktärer och 

stereotypa normer dominerar.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt varit inblandade i framställningen av 

denna uppsats. Ett särskilt tack riktar vi till vår handledare Stina Jeffner som gett oss ett 

fantastiskt stöd och uppmuntran genom hela arbetet. Stort tack också till de förskollärare 

som vi intervjuat, tack för att ni ville delta och för berikande och intressanta samtal!  
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1 Inledning 

“Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne” 

(Friberger & Harris 2002, s. 1). 

Citatet ovan kommer från boken om Rödluvan. Boken är en av många vi stött på under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och citatet fick oss att reflektera över hur flickor 

och pojkar gestaltas i barnböcker. I den svenska förskolan sitter traditioner av böcker och 

läsning djupt rotade och vi har vid olika tillfällen lagt märke till genom skratt och stora, 

nyfikna barnögon att bokstunder av olika slag är uppskattade moment bland barnen. I de 

förskolor vi besökt har vi kunnat se att barnen erbjuds en stor variation av böcker. Dessa 

böcker är en blandning av relativt nyutgivna och äldre böcker som är skrivna vid olika 

tidpunkter under 1900-talet och framåt, med värderingar som vi bedömer är mer eller 

mindre utdaterade. Det är också vanligt med böcker som bygger på gamla sagor. Bland dem 

kan vi till exempel hitta Mors lilla Olle, Tre små grisar och som vi tidigare nämnt 

Rödluvan. 

När vi läst om barnböcker under utbildningen har detta oftast skett i samband med böckers 

inverkan på barns språkutveckling, något som även förskolans läroplan tar upp (Lpfö 18 

2018, s. 8). Förskolan ska också enligt läroplanen främja jämställdhet mellan flickor och 

pojkar (Lpfö 18 2018, s. 5). Vad vi mer sällan läst om, men diskuterat under utbildningen är 

hur förskollärares val av böcker påverkar flickor och pojkar i deras identitetsutveckling. 

Studier har visat att förskolan verkar ha svårt att nå upp till läroplanens mål att alla barn ska 

ges samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön (Eidevald 2009, s. 170). Mot bakgrund 

av detta har vi valt att fördjupa oss inom området förskollärarens val av böcker och hur de 

på så vis påverkar barns identitetsutveckling, med fokus på genus. Genom böckernas sagor 

och berättelser är det möjligt att stärka barns identitet då det går att välja berättelser som 

innehåller karaktärer med olika egenskaper som barn kan se upp till och inspireras av (Fast 

2001, s. 33). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Som vi redan noterat är böcker och högläsning ett vanligt inslag i förskolan. Läroplanen 

föreskriver att högläsning ska uppmuntras och att böcker ger förutsättningar för att utveckla 

språket genom att samtala om litteraturen med barnen (Lpfö 18 2018, s. 8). Böcker är också 

en förmedlare av kunskaper om livet och samhället (Fast 2011, s. 186) och kan användas 

för att stärka bland annat könsidentitet (Fast 2001, s. 33). Med detta som bakgrund är vårt 

syfte med uppsatsen att problematisera hur några förskollärare förhåller sig till genus och 

om deras resonemang avspeglar sig i förskolans böcker. 

För att nå vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 

 Hur resonerar förskollärare om bokval och högläsning ur ett genusperspektiv? 

 Hur väl stämmer förskollärarnas resonemang kring genus överens med vilka böcker som 

erbjuds barnen? 

  

3 Bakgrund 

I följande avsnitt diskuterar vi begreppen genus och kön, samt hur förskolans styrdokument 

historiskt redovisat arbetssätt ur ett könsdidaktiskt perspektiv från 1800-talet till idag. 

Slutligen går vi igenom barnbokens bakgrund som uppfostringsmetod och bärare av 

normer. 

3.1 Genus och kön  

Begreppet genus är ursprungligen latin och betyder slag, släkte, sort, kön. Begreppet 

började figurera inom kvinnoforskningen under 1980-talet som en översättning av 

engelskans gender (Hirdman 2001, s. 11). Genus kan enligt flera forskare och teoretiker 

betecknas som det sociala könet, något som inte är medfött utan skapas i sociala 

konstruktioner, medan begreppet kön står för det biologiska, det medfödda (Jarlbro 2006, s. 

12; Wedin 2018, s. 54). Dessa definitioner av de olika begreppen är dock relativt enkla, 

medan begreppens egentliga betydelser är mer komplexa än så. Enligt Hirdman (2001, s. 

15) kan begreppet kön föra tankarna till och förstärka gammalmodiga betydelser av 

begreppet. Kön påvisar en uppdelning mellan man och kvinna och att bakom dessa former 
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döljer sig en prägling, fostran, tvång och kvinnors underordning. Genusbegreppet försöker 

komma förbi och sudda ut den uppdelning av kön som könsbegreppet innebär (ibid. s. 12–

14). 

Förståelsen av genus kan också förklaras som att kön görs i en ständigt pågående process 

genom återkommande könsnormer som upprepas och praktiseras i vardagen. Det är 

samspelet mellan människor, språk och bemötande som ger föreställningar av vad som ses 

som kvinnligt och manligt i samhället. Därför är genus något förändringsbart. Genom att 

ifrågasätta könsmönster går de att vidga, omförhandla och överskrida (Wedin 2018, s. 57).   

Det finns olika nivåer där människor skapar genus. Wedin presenterar dessa med en blick 

på förskolan. På en strukturell nivå berörs hur verksamheten struktureras och organiseras. 

Till exempel kan material vara uppdelat i till exempel bilhörnor eller dockvrår, men även 

att låta pojkar få större utrymme inom skolan sker på en strukturell nivå. Det skapas genus 

också på en symbolisk nivå, där olika aktiviteter förknippas med ett kön. Wedin tar som 

exempel att objektivitet och logik förknippas med manlighet, och beteendevetenskap med 

vård och omsorg i spetsen associeras med kvinnlighet. I förskolans värld kan rosa beskrivas 

som en tjejfärg och blått som en killfärg. På en individuell nivå är barn och vuxna med och 

skapar vad som anses vara kvinnligt eller manligt, och detta görs i bemötanden och 

förhållningssätt (Wedin 2018, s. 56). 

I vår studie har vi valt att använda begreppet genus istället för kön, eftersom begreppet kön 

för in tankarna på bestämda normer om kvinnligt respektive manligt. Dock har vi använt 

begreppet kön vid tillfällen där vi velat markera skillnader mellan pojkar och flickor, till 

exempel i vår analys av böcker. 

3.2 Läroplanen för förskolan   

Även om förskolan inte fick sin första läroplan förrän 1998 har förskolan historiskt haft 

texter att stödja sig mot och förhålla sig till. I en analys av dessa texter och genom 

intervjuer har Vallberg Roth (2002, s. 25) kunnat urskilja vad hon kallar läroplansmönster 

som hon sammanfattar i fyra begrepp. Dessa är Guds läroplan (mitten av och till slutet av 

1800-talet), det goda hemmets och hembygdens läroplan (slutet av 1800-talet till mitten av 

1900-talet), folkhemmets socialpsykologiska läroplan (mitten av 1900-talet till mitten av 

1980-talet) samt det situerade världsbarnets läroplan (Slutet av 1980-talet till idag). 
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Texterna under perioden Guds läroplan kan ur ett könsdidaktiskt perspektiv beskrivas i 

termer av patriarkal samkod. Mycket av texternas innehåll var androcentriskt, och texterna 

föreskrev en patriarkal särartsundervisning där till exempel flickor och pojkar skulle sitta på 

varsin sida av rummet, flickorna på norrsidan som enligt kristen tro tolkades som “den onda 

sidan” (Vallberg Roth 2002, s. 57).  

Perioden det goda hemmets och hembygdens läroplan präglas av texter som föreskriver det 

goda hemmet, vilket avspeglar sig i hur barnrummen i de dåvarande barnträdgårdarna 

utformades. Byggrum och slöjdrum definierades som maskulin verksamhet, medan 

dockrummet eller dockvrån var feminint markerat (Vallberg Roth 2002, s. 65). Det material 

och de leksaker barnen hade tillgång till var ofta könsrelaterat. Byggmaterial, fordon och 

grovmotoriska leksaker var något pojkar skulle hålla på med, och för flickor fanns leksaker 

relaterade till hemmet. Dock kritiserades detta av Alva Myrdal som framhöll att leksaker 

skulle erbjudas oberoende av kön eftersom detta inte skadar barnen och kan vara till nytta 

för dem i framtiden (ibid. ss. 68–69). Texterna under den här perioden gick från en 

patriarkal till särartsbetonad samkod ur ett könsdidaktiskt perspektiv. Bilden av män som 

det centrala i texterna dämpades något och sekulariserades, och en bild av båda könen som 

lever sida vid sida utan att överskrida könsgränserna tog plats (ibid. s. 87). 

Under perioden folkhemmets socialpsykologiska läroplan var texterna till stor del utgivna 

av Socialstyrelsen i form av pedagogiska råd och anvisningar för förskola och 

eftermiddagshem/fritidshem. En del av texterna kom från tidskriften Barnträdgården, vars 

inflytande dock minskade och försvann helt efter Barnstugeutredningen (Vallberg Roth 

2002, ss. 90–91). Enligt texterna var det under den här perioden som könsneutrala 

beskrivningar samt begreppen könsroll och jämställdhet började florera. Pojkar och flickor 

skulle uppfostras lika. Dock saknades definitioner och tolkningsanvisningar av 

könsrollsbegreppet (ibid. s. 117). I slutet av 1980-talet gjorde begreppet genus intåg som 

gav möjlighet till djupare diskussioner kring och en mer komplex och mångfasetterad 

förståelse av kön (ibid. s. 166). 

I övergången mellan 1980-talet till 1990-talet var det bland annat Socialstyrelsens 

Pedagogiskt program för förskolan som var nyckeltext och Vallberg Roth kallar den 

perioden det situerade världsbarnets läroplan (Vallberg Roth 2002, s. 120). Svenska 

Förskollärares Riksförening, SFR började 1981 debattera om att förskolan borde få en egen 

läroplan, och 1983 antogs ett handlingsprogram med målet att så småningom få en läroplan 
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(Lärarnas historia 2014). Det skulle dröja runt femton år innan detta mål skulle nås. 1996 

tog Utbildningsdepartementet över ansvaret över förskolan (Vallberg Roth 2002, s. 120) 

och 1998 gav de ut den första läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Denna version av 

läroplanen tar upp att det ska vara jämställt mellan könen och att alla människor har lika 

värde samt att vuxnas bemötande påverkar barns uppfattning om vad som är kvinnligt eller 

manligt. Den innehåller och skriver även om begreppen traditionella könsmönster och 

könsroller, att stereotypa könsroller inte ska påverka barnens intressen, möjligheter att 

pröva eller att utveckla förmågor (Lpfö 98 1998, ss. 7–8).  

Läroplanen för förskolan reviderades 2010 då Skolverket gjorde förtydliganden och 

kompletteringar kring mål och riktlinjer samt av olika avsnitt i läroplanen. Målet från 1998 

som handlar om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen finns med i den 

reviderade versionen. Vad som tillkommit handlar om diskriminering, bland annat på grund 

av kön, och att detta inte ska förekomma. Begreppen traditionella könsmönster och 

könsroller samt stereotypa könsroller finns fortfarande kvar och förskolans uppdrag är att 

motverka dessa (Lpfö 98 2010, ss. 4–7). Ytterligare en revidering kom 2016, revideringar 

som rör avsnittet övergång och samverkan (Lpfö 98 2016, s. 2). 

Den nyaste versionen av läroplanen dateras 2018 som en helt ny läroplan, även om mycket 

av innehållet från tidigare läroplaner fortfarande finns med i den. Den nya läroplanen tar 

specifikt upp begreppet högläsning och att barnen ska få vara i en stimulerande miljö som 

uppmuntrar dem att samtala om olika texter, då till exempel texter i böcker som finns på 

förskolan. I denna läroplan har det grundläggande värdet att ingen ska utsättas för 

diskriminering fått en mer central plats, och alla inom förskolans verksamhet ska främja 

respekt för människolivets okränkbarhet och jämställdhet mellan flickor och pojkar. Även 

målet kring arbetet med att motverka könsmönster har vidgats. Förskolan ska främja alla 

barns lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet, och begränsande 

könsmönster ska motverkas eftersom krav, bemötande och förväntningar på barnen 

påverkar deras uppfattning av vad som är kvinnligt och manligt. Den nya läroplanen 

använder begreppen könsstereotypa uppfattningar och könstillhörighet och alla verksamma 

inom förskolan ska bidra till att barnen ges förutsättningar till fler möjligheter och att 

bredda sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet (Lpfö 18 2018, ss. 5–8). 
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3.3 Barnboken ur ett genusperspektiv – en tillbakablick 

Barnböcker är vanligt förekommande i förskolan och kommer i olika former. Ett försök att 

kategorisera barnböcker gjordes 1974 av Torben Gregersen. Han delar upp böckerna i 

pekböcker utan berättelse, bildberättelser som har få ord eller inga ord, bilderböcker vars 

historia består av både bild och text som kompletterar varandra, samt illustrerade 

småbarnsböcker, där texten gör boken och kan fungera att läsa utan bilder (Nikolajeva 

2000, s. 16). Barnbokens historia börjar emellertid långt före detta. Redan 1591 gavs den 

första barnboken på svenska ut, Jungfruspegeln (Svenska Dagbladet 2009). Barnboken har 

genom tiderna fungerat som förmedlare av värderingar och normer som barn bör rätta sig 

efter. 1700-talets författare var ofta pedagoger vars syfte var att fostra barnen till goda och 

förnuftiga samhällsmedborgare. Boken som uppfostringsmetod förändrades dock vid 

övergången från upplysningen till romantiken då synen på barn och barnböcker kom att 

börja handla om fantasi och känsla, och när 1900-talet kom hade fler och fler börjat inse 

vikten av att barn behöver få läsa fritt. Således kom barnböckerna till slut att bli tillgängliga 

för alla barn (Kåreland 2008, ss. 1–4).  

Böcker som riktar sig specifikt till flickor eller pojkar började komma under 1800-talet. 

Pojkböckerna utspelade sig brett över hela världen i spännande äventyr medan 

flickböckerna handlade om känslolivet och relationer i en hemmiljö, vilket i linje med att 

böcker fungerade som förmedlare av värden och normer talade sitt tydliga språk om vad 

pojkar och flickor förväntades göra. Detta kritiserades dock redan under den här tiden, men 

böcker med liknande skildringar hängde ändå kvar långt framöver (Kåreland 2008, s. 4). 

Under 1960-talet kritiserades böcker allt mer för att vara utformade utifrån traditionella 

könsroller. Som ett resultat av detta kom böcker som riktar sig till båda könen ut på 

marknaden (Kåreland & Lindh-Munther 2005a, ss. 113–114). Bland de böcker som 

kritiserades hittar vi bland annat Elsa Beskows barnböcker (Kåreland 2008, s. 5). 

Barnbokens popularitet ökade under 1900-talet och allt fler författare som än idag går att 

hitta i den svenska förskolan började ta plats. Efter andra världskrigets slut var Astrid 

Lindgren, Tove Jansson och Lennart Hellsing populära barnboksförfattare som i sina 

böcker skildrar världar ur ett barnperspektiv. Bland 1970-talets författare fanns bland annat 

Inger och Lasse Sandberg, Inga Borg, Ulf Löfgren samt Gunilla Bergström med sina böcker 
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om Alfons vars ensamstående pappa kan ses bryta mot traditionella könsmönster (Kåreland 

2008, ss. 6–8). 

Diskussionen om genus kan vi konstatera fick sitt uppsving under 1960–1970-talet. Idag 

finns det böcker och förlag som medvetet bryter mot normer för att flickor och pojkar ska 

ges samma möjligheter (Ahlsén 2012). För att barn ska kunna ta del av dessa böcker har 

förskolan det viktiga uppdraget introducera och erbjuda ett varierat utbud av böcker som 

kan påverka intresset för läsning, och ge barnen en chans att utveckla skilda intressen som 

inte baseras på vilket kön de har (Kåreland 2005, s. 16). 

  

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning inom ämnet genus med fokus på barnböcker. 

Forskningen presenteras var för sig uppdelade i två teman: Könskategoriseringar i förskolan 

samt böcker och genus. Sökningar har gjorts genom Libris, Google Scholar, 

avhandlingar.se samt Högskolan Dalarnas databas. De sökord vi har riktat in oss på är 

förskola, barn, högläsning, barnböcker samt genus. Vi har avgränsat oss till forskning som 

behandlar genus och könsskapande samt böcker för barn i de yngre åldrarna.  

4.1 Könskategoriseringar i förskolan 

Ylva Odenbring (2010) har i sin studie “Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar” 

undersökt den övergripande frågan hur kön konstrueras i olika skolformer och sammanhang 

i interaktion mellan barn samt mellan barn och vuxna. Genom observationer och analyser 

av videoinspelningar, fältarbete och en del samtal med barn samt intervjuer med pedagoger 

var syftet med studien att studera konstruktioner av kön och hur de framstår i sociala 

samspel mellan barn och vuxna i förskolan. Särskilt fokus i studien har varit hur gränser för 

vad som är tillåtet för olika kön överskrids och upprätthålls (Odenbring 2010, s. 47). Den 

teori studien utgår från är att människor, grupper och organisationer i en ständigt pågående 

process skapar kön och tillskriver egenskaper för vad som ses som feminint och maskulint 

(Ibid. s. 13).  

Efter analys av resultaten kunde olika teman urskiljas. Det första temat var ordning och 

disciplin där barnen kunde delas in i två funktioner: hjälpfröknar och stötdämpare. Båda 



 

8 
 

könen kunde agera som hjälpfröknar, men flickor blev tilldelade denna roll oftare än pojkar. 

Rollen som stötdämpare tilldelades även den flickor då de placerades med “stökiga” pojkar, 

vilket kan förstärka föreställningar om flickor som självständiga och mogna. Grupperingar 

där flickor splittras för att agera stötdämpare i pojkgrupper innebär att flickor osynliggörs 

och begränsas i att lära känna andra flickor. Det andra temat som kunde urskiljas var kropp, 

närhet och kärlek. Kroppsliga handlingar såsom brottning och kramar skedde i 

grupperingar av samma kön. Från pojkarnas sida var detta inget märkvärdigt, men från 

omgivningen sågs detta problematiskt, vilket kan leda till att pojkarna hindras att fortsätta 

med detta. Pojkarna kan därmed få intrycket av att krama någon av samma kön är 

problematiskt och därmed sätts en gräns för vad som är ett acceptabelt beteende för en 

pojke. Dock behöver det inte nödvändigtvis vara så. Studien fann också att barn samtalar 

om kärlek som hänvisar till en heterosexuell norm, samt att både flickor och pojkar talar om 

kärlek likadant. Det sista temat handlade om kategoriseringar. Studien visade att lärare 

kategoriserade barn och att de därmed tilldelades olika egenskaper kopplade till normer om 

hur flickor och pojkar bör se ut och agera (Odenbring 2010, ss. 165–170).  

Anette Hellman (2010) har i sin studie “Kan Batman vara rosa?” undersökt vad normer om 

pojkighet innebär för flickor, pojkar och pedagoger i olika situationer, och hon har haft 

fokus på hur normer kan skapas och förändras. Studien har utgått från poststrukturell 

feministisk teori, queerteori samt kritisk maskulinitetsforskning och metoden som användes 

var fältarbete och observationer (Hellman 2010, ss. 36–37). 

Studien visade att det förekom könskategoriseringar som påverkade förskolans verksamhet, 

och det typiskt pojkiga gavs inte stort utrymme då detta sågs som något negativt. Högst 

status fick självständiga barn. Dessa gavs fler möjligheter till att göra egna val. Flickor och 

pojkar verkade markera kön genom frisyrer och färger, och handlingar sågs naturligt som 

typiskt flickiga eller pojkiga. En slutsats i studien var att rum gav olika möjligheter till eller 

förhindrade avvikande beteenden. I vissa rum fanns en väldigt tydlig norm för hur flickor 

och pojkar ska bete sig, till exempel rum där det pågick rutinsituationer eller där det 

förekom stress. I de rum barn själva vistades i kunde de fly från normer de annars var 

utsatta för (Hellman 2010, ss. 215–216). 

I avhandlingen “Det finns inga tjejbestämmare” har Christian Eidevald (2009) utfört en 

studie med fokus på vilka olika sätt flickor och pojkar positionerar sig i förhållande till 

varandra och till pedagoger, samt hur pedagoger bemöter barn utifrån deras kön och gör 
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skillnad mellan flickor och pojkar i vardagssituationer och lekar. Studien har utgått från 

feministisk poststrukturalism och metoden som användes var videoobservationer och 

fokusgrupper som sedan samlades i falljournaler (Eidevald 2009, ss. 13, 63).  

Studien visade att flickor och pojkar bemöttes av förskollärare utifrån stereotypa 

uppfattningar om kön, eftersom förskollärare betraktade barnen som just flickor eller pojkar 

och skiljde mellan dessa (Eidevald 2009, s. 2). Trots att barnen intog liknande positioner 

oberoende av kön så positionerades de ändå av både lärare och varandra utifrån traditionella 

könsroller. Flickor och pojkar lärde sig därmed att de tillhör en viss kategori baserat på kön 

(ibid. s. 196). Vidare visade studien att förskollärare ofta uttryckte att flickor och pojkar 

inte ska begränsas på grund av sitt kön och att det ska vara jämställt, men trots detta hade 

de svårt att berätta konkret hur de kan arbeta för att nå jämställdhet (ibid. s. 166) 

4.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis pekar forskningen på en generell slutsats: Att det brister i den 

könsneutrala pedagogik som förskolan ska sträva efter enligt läroplanen (2018, s. 7). 

Samtliga forskningsresultat visar att de vuxnas förhållningssätt styr barnen in i olika 

könsroller som stämmer överens med vad som kan ses som typiskt kvinnligt eller manligt. 

Studierna visar dock olika resultat vad gäller huruvida barn följer dessa stereotypa 

könsroller eller inte. Hellman menar att pojkar och flickor markerar kön genom frisyrer och 

färger men även att barn i vissa rum på förskolan kan fly undan stereotypa normer. 

Eidevald i sin tur uppger att barn intar positioner oberoende av kön. Barnen i Odenbrings 

studie verkar heller inte vara påverkade av normer för hur de bör agera utifrån sitt kön 

förrän omgivningen kategoriserar dem utifrån hur de förväntas agera.  

Hellmans studie visar att pojkighet ses som något negativt, och att självständiga barn 

värderas högst. Odenbring menar i sin tur att flickor ses som självständiga och mogna och 

därför får fungera som stötdämpare för de pojkar som anses stökiga. Detta kan ställas i 

relation till Eidevald då han uppger att förskollärare inte tycker barn ska begränsas på grund 

av sitt kön, men att de har svårt att uttrycka hur de kan arbeta för att nå jämställdhet. 

4.2 Böcker och genus 

Lisa Lynch (2016) som skrivit artikeln ‘’Where are all the Pippis?: The under-

representation of female main and title characters in children's literature in swedish 
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preschool’’ uppger att trots att Sverige ofta utmärks som ett av de mest könsneutrala 

länderna i världen är flickor fortfarande underrepresenterade i sagor och berättelser. Lynch 

har utfört en studie av de barnböcker som läses av barn och vuxna i förskolan med syftet att 

undersöka dominansen av kvinnliga kontra manliga huvudkaraktärer. Undersökningen hade 

också syftet att se om det är någon skillnad när barn väljer ut böcker på förskolans 

lässtunder mot hur det ser ut när pedagoger väljer böcker (Lynch 2016, s. 422). Metoden 

för studien var insamling av data genom ett online-forum där förskollärarna skrev vilka 

böcker de hade läst, vem som skrivit boken, om det var en pojke, flicka eller lärare som valt 

boken samt om boken hade något tema som kunde diskuteras (ibid. s. 426).  

Lynch testade sina insamlade data i så kallade noll-hypoteser. En av hypoteserna var att de 

slumpmässigt utvalda böckerna borde innebära att båda könen finns jämnt representerade i 

böckerna. En analys av insamlade data visade att böckerna hade fler manliga 

huvudkaraktärer än kvinnliga, av de 433 böckerna var det endast 21 % som hade kvinnor 

eller flickor i huvudrollen. Den andra hypotesen var att det borde vara ett jämnare utbud av 

manliga och kvinnliga karaktärer då lärare väljer böcker till lässtunderna. Resultatet visade 

dock att lärare oftare valde böcker med manliga karaktärer. Lärarna rapporterade också in 

diskussioner utifrån teman i böckerna. Diskussionerna visade sig inte innehålla genus 

överhuvudtaget, samtalen handlade mest om vänskap och känslor. Den tredje hypotesen var 

att de böcker som barnen valde för lässtunderna inte skulle visa något samband mellan 

barnets kön och huvudkaraktärens kön. Det visade sig att även de böcker som barnen valde 

oftast hade en manlig huvudkaraktär, men att flickorna valde fler böcker med 

kvinnor/flickor som huvudkaraktärer än vad pojkarna gjorde. Sammantaget kan sägas att 

kvinnliga karaktärer visade sig vara underrepresenterade i barnböckerna och att barn och 

pedagoger oftare valde böcker med manliga karaktärer vid lässtunder. Lynch hävdar 

dessutom att det manliga fortfarande representerar normen i samhället och att det innebär 

att de karaktärer i böcker som inte ska föreställa något särskilt kön ändå ses som män eller 

pojkar av läsaren (Lynch 2016, ss. 425–428).  

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munthers (2005) studie i boken “Modig och stark - eller 

ligga lågt” är den undersökning som ligger vår studie närmast. De har undersökt litteratur 

som erbjuds barnen i förskolan, hur ofta moment som berör barnlitteratur förekommer och 

hur dessa moment är utformade, samt personalens syn på denna litteratur (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005b, s. 77). Syftet med boken och undersökningen beskrivs som “att 
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bidra till att belysa genus knutet till läsningens funktion i förskola och skola, och till den 

litteratur som tas upp i dessa sammanhang” (Kåreland 2005, s. 18). Undersökningen utgick 

från ett genusperspektiv (ibid. s. 17). Dessa personer fick i undersökningen svara på enkäter 

som bestod av två delar. Den första delen tog upp frågor om bokbeståndet på avdelningen, 

till exempel antal böcker, vilka författare som förekommer mest, om böckernas 

tillgänglighet för barnen och eventuella regler kring dessa, samt förekomst av annan form 

av litteratur. Den andra delen av enkäten bestod av en förfrågan till personalen om att föra 

litteraturdagbok, med avseende att ta reda på vilka tidpunkter personalen och barnen läser 

under dagen, vilka böcker och titlar som används, med mera (Kåreland & Lindh-Munther 

2005b, s. 78). Utifrån enkätsvaren om vilka böcker som används på förskolorna, samt ett 

urval av böcker från bibliotek, analyserades även dessa ur ett genusperspektiv (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005a, s. 117).  

Resultaten av enkäterna visar en del skilda uppfattningar av litteratur och genus men också 

gemensamma drag. Alla pedagoger visade ett stort engagemang för böcker och barns 

läsning, och undersökningen visade att barnen möter böcker vid många varierande tillfällen 

under dagen. Pedagogerna radade alla upp olika nyttoaspekter av läsningen, så som ett 

verktyg för språkutveckling, men även nöjesaspekter och det lustfyllda och magiska med 

läsningen. Vad som skiljde sig mellan pedagogerna var deras förhållningssätt till böckernas 

illustrationer och frågor från barnen under högläsningen. En del pedagoger menade att det 

är viktigt att barn får ta del av bilder i böcker medan andra pedagoger lyfte vikten av att 

barn måste få skapa egna bilder utifrån vad de hör. En del pedagoger ville också kunna läsa 

utan avbrott för barnens frågor, medan andra menade att möjligheten till reflektion är 

viktig. I studien undersöktes också intresset för och medvetenheten kring genusfrågor hos 

pedagogerna. Även här var resultatet varierat. Det framkom problematik att associera till 

kön/genus i läsning och böcker hos en del pedagoger, och hos andra sågs det som ett 

naturligt inslag i förskolans vardag och en stor medvetenhet kring genus fanns. När det 

gäller läsning framkom det dock väldigt sällan att innehållet i dessa aktiviteter motiverades 

med hänsyn till genus. Vad gäller barns möjligheter till överskridande av uppfattningar om 

vad som anses tillåtet för pojkar och flickor fanns det både pedagoger som tyckte det var 

viktigt och pedagoger som inte givit detta någon större fundering. Undersökningen visade 

att alla barn oavsett kön läser, men att valet av böcker hos flickor och pojkar ibland skiljer 

sig åt. Barnen erbjöds dock många böcker av många olika slag på förskolorna, där 

karaktärerna var både flickor och pojkar som positionerade sig olika och därmed visade 



 

12 
 

olika beteendemönster. Trots att en del karaktärer bröt mot traditionella genusmönster 

visade analysen av böckerna att de flesta karaktärerna följde normer. Särskilt utmärkande 

var de vuxna bi-karaktärerna som ofta visade upp typiska beteenden för män och kvinnor 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005b, ss. 100–112). 

4.2.1 Sammanfattning 

En sammanfattning av forskning kring genus och böcker visar att barn erbjuds böcker av 

många olika slag. Kåreland och Lindh-Munthers studie visar att de flesta karaktärer i 

böckerna följer normer, och Lynch studie visar att den manliga normen är den som syns 

mest i barnböckerna. Lynch studie visar också att barn och vuxna oftast väljer böcker med 

manliga karaktärer, även om detta sker omedvetet. Enligt Kåreland och Lindh-Munther 

råder det en varierad syn på huruvida barn ska ges möjlighet till att överskrida normer, då 

en del förskollärare tycker detta är viktigt och andra inte reflekterar över detta. Valet av 

böcker motiveras inte med hänsyn till genus hos förskollärare i Kåreland och Lindh 

Munthers studie. Inte heller i Lynch studie är genus ett tema vid diskussioner med barnen 

utifrån böckerna. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt och analysredskap  

I detta avsnitt presenterar vi vilken teoretisk utgångspunkt vi har för vår studie samt går 

närmare in på begrepp som är centrala inom teorin och som vi använder som analysredskap. 

De analysredskap vi kommer använda kommer från två olika teorier, feministisk 

poststrukturalism och teorier om genusordning. Teorin om genusordningen är inte en del av 

feministisk poststrukturalism, men vi bedömer ändå att teorierna fungerar tillsammans och 

kan komplettera varandra. Valet av två teorier gör att vi får fler analysverktyg som vi anser 

är viktiga för att kunna tolka och analysera vårt resultat. Hirdmans genusordning och den 

feministiska poststrukturalismen menar vi behandlar liknande områden, men den 

feministiska poststrukturalismen tar inte upp begreppet genus på samma sätt som 

genusordningen gör. Av den anledningen valde vi att komplettera med Hirdmans teori. Vi 

anser även att den feministiska poststrukturalismens tankar är det vi har som grund under 

denna studie då vi precis som denna teori vill ifrågasätta föreställningar om kön. 
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5.1 Feministisk poststrukturalism 

Vi har i vår studie valt att ha feministisk poststrukturalism som teoretisk utgångspunkt. Det 

poststrukturella perspektivet ser människor som aktiva deltagare i att konstruera sin egen 

livsvärld (Hellman 2010, s. 37). Centralt inom teorin är att språket ses som bärare av en 

mängd olika meningar, och beroende på vilka meningar och innebörder vi lägger i ord 

skapar vi olika föreställningar om verkligheten (Eidevald 2009, s. 53). Hör vi ordet flicka 

har vi förmodligen redan en uppfattning av vad en flicka är, eftersom när vi lärt oss tala 

språket har vi samtidigt lärt oss naturaliserade förståelser av världen (Hellman 2010, s. 38). 

Vad poststrukturalismen gör är att analysera dessa (självklara) uppfattningar av begreppet 

flicka, för att visa att samma ord kan ges andra innebörder. Ord följs även ofta i par, till 

exempel flicka/pojke eller modig/feg. För att kunna beskriva vad flicka eller modig är, 

behövs ett motsatsord för att förklara vad det inte är, det vill säga pojke eller feg. Flicka 

ställs mot pojke, modig ställs mot feg. Denna uppdelning ifrågasätts i poststrukturella 

studier. Poststrukturalismens tankar ligger sedan till grund för den feministiska 

poststrukturalismen. Skillnaden ligger framförallt i att det senare har syftet att utmana 

föreställningar om kön som en biologisk, kroppslig och given kategorisering, samt 

ifrågasätter tankar om det maskulina som överordnat och norm. Fortsättningsvis ses 

kunskap om kön och genus som en skapare och upprätthållare av makt. Genom 

föreställningar om vem vi förväntas vara genom att beskrivas som till exempel flicka eller 

pojke, begränsas vi i våra möjligheter att handla och tala om saker. Den feministiska 

poststrukturalismen utmanar dessa föreställningar och därmed också maktstrukturer 

(Eidevald 2009, ss. 53–54). 

Vi menar att teorin är en relevant utgångspunkt för oss eftersom den utmanar 

föreställningar om pojkar eller flickor som något givet och självklart, vilket ligger i linje 

med genusbegreppet som försöker komma ifrån en uppdelning av de båda könen. I den 

feministiska poststrukturella teorin finns begrepp som är av intresse för vår studie. Dessa är 

normer samt subjektskapande och positionering. 

5.1.1 Normer 

Normer är uppfattningar av världen som har blivit normaliserade och accepterade av 

samhället. Trots att normer är svåra att uppfatta finns de överallt och är något som vi aldrig 

kommer ifrån. Vi behöver normer som visar oss vägen i olika sammanhang för hur vi ska 
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bete oss och handla, vilka regler som finns och hur vi talar med varandra. Samtidigt kan 

normer innebära snäva uppfattningar för vad som är tillåtet eller accepterat. Därmed kan 

normer även vara kränkande för människan. Detta menar Dolk (2013, ss. 27–28) som 

hänvisar till Judith Butlers tankar och idéer om normer. Normer bär också alltid på 

föreställningar om sin motsats, något som avviker från det som ses som normalt (Hellman 

2010, s. 43).  

5.1.2 Subjektskapande och positioneringar 

Subjektskapande är en process som i korthet innebär att människan förhåller sig olika i 

olika situationer (Eidevald 2009, s. 55). Nordin-Hultman (2004, ss. 167–168) talar om ett 

oavbrutet identitetsskapande där vi utifrån det poststrukturella perspektivet inte kan tala i 

termer av att en person är på ett visst sätt utan blir i olika sociala sammanhang och miljöer. 

Eftersom varje situation är unik kan människan heller aldrig vara densamma utan förändras 

hela tiden, vi blir nya subjekt i varje situation (Eidevald 2009, s. 60). Vad som avgör vem vi 

blir för stunden beror på vilka normer som råder. Man kan säga att människan positionerar 

sig beroende på normer och möjligheter som erbjuds i miljöer och aktiviteter (Nordin-

Hultman 2004, s. 169). 

5.2 Genusordningen 

I vår analys kommer vi delvis att utgå från Yvonne Hirdmans teori om genusordningen. 

Genusordningen visar, enligt Hirdman, hur vi ska förhålla oss till kvinnligt och manligt 

enligt osynliga regler och normer och att kvinnan underordnas mannen. Principen om 

isärhållandet innebär att vi delar upp människor och ting i kategorierna kvinnligt och 

manligt och ser dessa som varandras motsats. Normer om kvinnligt och manligt bör följas 

för att man som kvinna eller man ska passa in, och avvikande beteenden eller 

“könsöverskridare” kan ge obehagskänslor. I förskolan kan principen innebära att leksaker 

delas upp i flick- och pojkleksaker och olika rum kategoriseras och förknippas som pojk- 

eller flickrum. Mjukhet förknippas med flickor och hårdhet med pojkar (Wedin 2018, s. 

55). 
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6 Metod 

Vår studie består av två delstudier, en intervjustudie och en innehållsanalys av barnböcker. 

I följande avsnitt berättar vi om hur vi gått tillväga med våra två undersökningar och vilka 

utgångspunkter vi har haft. Vi tar upp hur vi gjort vårt urval och vilka avgränsningar vi 

förhållit oss till, vilken metod vi använt vid insamling av material, och vi för diskussioner 

kring validitet och reliabilitet samt om forskningsetiska frågor.  

  

Vi började arbetet med att komma överens om vilket ämne vi ville fördjupa oss inom, samt 

om vi eventuellt skulle avgränsa oss till en viss del inom detta ämne. Vi valde ämnet genus, 

med fokus på genus inom barnböcker och högläsning. Sedan diskuterade vi vilken metod 

som skulle passa bäst och kom fram till att vi i första hand ville intervjua förskollärare, 

eftersom intervjuer skulle kunna ge oss en inblick i förskollärares upplevelser av genus i 

samband med böcker och högläsning. Vi ville också gå igenom de böcker som barnen 

kommer i kontakt med på förskolorna. Genom att analysera avdelningarnas böcker ur ett 

genusperspektiv skulle resultatet av detta kunna fördjupa vår inblick i genustänkandet på 

förskolornas avdelningar ytterligare. 

6.1 Urval 

Inför våra intervjuer har vi gjort ett urval av vilka personer vi ville intervjua. När det gäller 

urval finns det enligt Denscombe två vägar att gå. Sannolikhetsurval betyder att urvalet sker 

helt slumpvis i undersökningspopulationen och undersöker “normalfördelningen” av 

företeelser. Undersökningen bygger på ett stort urval som forskaren inte väljer ut själv. Det 

andra tillvägagångssättet är det vi valt för vår studie. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att 

forskaren till en viss del bestämmer vem som ska vara med i undersökningen och fokuserar 

på ett mindre urval (Denscombe 2016, s. 64). En teknik för icke-sannolikhetsurval är ett så 

kallat subjektivt urval. Vi utgick från ett subjektivt urval då vi avsiktligt handplockat ett 

litet antal förskollärare, eftersom vi ansåg att dessa skulle kunna ge oss mest värdefulla data 

då de har kunskap om det ämne vi ämnar undersöka (ibid. ss. 74–75). Ytterligare en 

anledning till att vi har valt just förskollärare är att de har ett särskilt ansvar för 

undervisningen på förskolan (Lpfö 18 2018, s. 7). 

  

Vi valde att utföra våra intervjuer på tre förskolor i mellersta Sverige med förskollärare på 

fyra olika avdelningar. Personerna valdes ut dels med hjälp av en rektor som vi haft kontakt 
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med sedan tidigare, som hjälpte oss hitta förskollärare som skulle kunna tänka sig ställa upp 

på en intervju. Dels valde vi intervjupersoner genom tidigare bekantskap med förskollärare 

som vi kunde fråga om de skulle vilja medverka i vår studie. Vi ansåg att vi inte har en så 

pass nära relation till förskollärarna vi är bekanta med att det på något vis skulle vara 

olämpligt att intervjua dessa, samtidigt som den av oss som är bekant med personen inte var 

den som utförde intervjun utan endast var med och bidrog med frågor och kommentarer vid 

behov. 

  

De fyra förskollärare vi valde för våra intervjuer är alla kvinnor och har varit förskollärare 

under olika lång tid. En av dem har gått sin utbildning i ett annat land än Sverige och sedan 

kompletterat utbildningen i Sverige. Förskolorna ligger i samma kommun men har olika 

förutsättningar vad gäller avstånd till bibliotek, personaltäthet och antal avdelningar. Detta 

innebär att intervjupersonerna är en grupp med olika erfarenheter och förutsättningar, vilket 

gav oss möjlighet att få en bredare bild av hur resonemang kring genus kan se ut. 

  

Vad gäller böckerna hade de flesta avdelningar fler böcker än de vi undersökt. Vi valde att 

avgränsa oss till att bara undersöka de böcker på varje avdelning som finns tillgängliga för 

barnen, och som barnen kommer i kontakt med dagligen. De böcker vi undersökt redovisas 

i bilaga 2.  

6.2 Genomförande 

Intervjuerna utfördes under tio till trettio minuter med fyra olika förskollärare. Vi utgick 

från sex frågor med följdfrågor baserade på hur de olika intervjuerna utvecklade sig. 

Frågorna handlade om hur högläsning och val av böcker ser ut på förskolorna, hur 

förskollärarna och arbetslaget tänker kring genus allmänt men också kopplat till böcker och 

högläsning samt om diskussioner förs med barnen och vad dessa handlar om, med mera (se 

bilaga 1). Intervjuerna spelades in och transkriberades av oss för att det skulle vara enkelt 

att se vad som sades under intervjuerna. Transkriberingarna skrev vi ut för att sedan 

sammanfatta förskollärarnas svar i olika kategorier. Dessa kategorier grupperades inom fyra 

olika teman. Dessa teman är Bokens betydelse i förskolan, Genus i böcker, Svårigheter med 

genus samt Arbetslaget. Kategorierna redovisas som underrubriker i resultatdelen under 

varje tema.   
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Undersökningen av barnböckerna skedde efter varje intervju. Vi samlade ihop samtliga 

böcker som fanns tillgängliga för barnen på avdelningen. Dessa gick vi igenom 

systematiskt genom att skriva ner boktitel och författare. Sedan svarade vi på fyra frågor 

som vi själva utformat. Frågorna som besvarades för varje bok var: 

 

1. Framkommer det olika kön i böckerna? 

2. Vad gör flickor/kvinnor i böckerna? 

3. Vad gör pojkar/män i böckerna? 

4. Vad har karaktärerna för egenskaper?  

 

Syftet med frågorna var att de skulle ge oss en bild av hur kvinnliga respektive manliga 

karaktärer framställs utifrån stereotypa normer vad gäller egenskaper och aktiviteter. 

Böckerna med tillhörande besvarade frågor sammanställde vi sedan i ett gemensamt 

dokument. Vi valde sedan att sortera egenskaper och aktiviteter för vad vi anser är klassiska 

och allmänt vedertagna normer kring hur kvinnor/flickor och män/pojkar förväntas 

uppträda och vad de förväntas göra. I följande tabell ger vi exempel på vad vi anser kan ses 

som kvinnligt eller manligt. 

 

Tabell 1: Könsnormer för kvinnligt och manligt 

Kvinnliga könsnormer Manliga normer  

Duktig Olydig 

Lugn Aktiv 

Försiktig Nyfiken 

Befinner sig i hemmet Äventyrlig 

Lagar mat Kör fordon 

Städar Spelar fotboll 

 

 

Denna sortering gav oss en översiktlig bild av om böcker på avdelningarna bryter eller 

följer de stereotypa könsnormerna. De resultat som framkom sammanställdes till sist i tre 

olika tabeller. 
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Resultatet från intervjuerna och undersökningen av böckerna redovisas under avsnittet 

Resultat var för sig och sammanställs sedan under rubriken Undersökningarna i ljuset av 

varandra. 

6.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Forskaren försöker inom kvalitativ metod förstå det som undersöks på djupet med 

innebörder och meningar och hur aktörer påverkar olika sociala sammanhang (Alvehus 

2019, ss. 20–21). Hedin (1996, s. 3), som refererar till Ahrne, uppger att frågor inom 

kvalitativ metod rör framförallt människors upplevelser och syn på verkligheten, och 

fortsättningsvis att forskaren är intresserad av att beskriva, förklara och tolka. Eftersom vi 

utgår från kvalitativ metod i våra intervjuer har vi försökt utföra våra intervjuer med fokus 

på den intervjuades syn på genus och bortse från våra egna uppfattningar, för att inte 

påverka resultatet allt för mycket (Malmqvist 2007, s. 131). Strukturen på en kvalitativ 

intervju kan vara formad som ett vanligt samtal (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41) och det 

var denna form vi strävade efter, utan att försöka påverka den intervjuades svar. 

 

För att undersöka barnböckerna och sedan analysera dem använde vi oss av kvantitativ 

metod. Kvantitativ metod handlar om siffror och antalet i undersökningsmaterialet 

(Eliasson 2018, s. 27). Vi har dels räknat antal böcker på varje avdelning, dels räknat antal 

manliga respektive kvinnliga karaktärer samt antal könsneutrala böcker och böcker med 

bestämt kön. Vi har även sammanställt hur kvinnliga och manliga karaktärer framställs 

utifrån egenskaper och vad de gör och räknat ut hur många gånger de olika könen bryter 

respektive följer stereotypa normer.  

6.4 Validitet och reliabilitet 

Är vår studie tillförlitlig och sann? Detta har varit aktuellt för oss att diskutera, eftersom 

intervjusvaren och bokundersökningen kan tolkas olika och att vår tolkning ligger till grund 

för det resultat vi får fram. Vi har tagit hjälp av begreppen validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar om sanning och giltighet. Det avser att fråga om den metod forskaren använder 

undersöker vad denne faktiskt ämnar undersöka. En studies reliabilitet bygger på 

tillförlitlighet till forskningsresultaten, och om studien kan utföras av andra forskare och få 

samma resultat (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 295–296).  
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Vad gäller våra intervjuer har vi valt att ställa öppna frågor, eftersom ledande frågor kan ha 

en inverkan på svaren och därmed resultatet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295). Vi har 

också funderat kring hur vi formulerar frågorna under intervjun. Vi valde att spela in 

intervjuerna och transkribera dem efteråt för att tydligt kunna gå tillbaka och se vad som 

sades under intervjuerna. Kylén (2004, s. 154) hävdar att det finns en större möjlighet att 

resultatet är korrekt om de bygger på konkreta uppgifter. Förskollärarna har om de önskat 

fått möjlighet att läsa det vi har transkriberat och ge sitt godkännande för att vår tolkning 

ska stämma överens med deras syn. Det kan också förekomma att personer utger felaktiga 

uppgifter med avsikt att vilseleda från sanningen (ibid. s. 154). Detta är något vi anser att vi 

inte kan komma ifrån och litar på att de personer vi intervjuat håller sig till sanningen, men 

för att få ett så korrekt resultat som möjligt har vi intervjuat flera personer för att få en 

bredare bild samt analyserat flera avdelningars böcker som förhoppningsvis ger ett 

sanningsenligt resultat. Vad gäller reliabilitet och möjligheten att göra samma studie och få 

samma resultat menar vi att genom att ställa samma frågor kan man utföra en liknande 

studie som vår, men att intervjusvaren kommer att vara olika beroende på vem som 

intervjuas och vilken förskola det handlar om. Vi menar emellertid att om 

intervjupersonerna är förskollärare som har samma läroplan, Lpfö 18 (2018), att utgå från 

finns det en möjlighet att liknande svar kommer att ges. 

  

Validitet och reliabilitet i vår bokanalys har även det handlat om att utgå från samma frågor 

vid varje analys för att alla böcker ska analyseras på samma sätt. Vi har valt att gå igenom 

alla böcker på avdelningen som finns tillgängliga för barnen för att inte missa relevant 

information. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att följa de lagar och etiska kodexar som beskrivs i ”God 

forskningssed” (Vetenskapsrådet 2017). Detta innebär att bedriva forskning av god kvalitét 

samtidigt som deltagare ska skyddas så att ingen kommer till skada. Forskaren måste 

därmed överväga etiska frågor om hur deltagarna ska behandlas (ibid. ss. 12–13). Från 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) har vi valt att följa de fyra principer 

som redovisas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  
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Informationskravet betyder att forskaren måste informera samtliga inblandade vad 

forskningen kommer att handla om (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). För vår del har vi 

informerat förskollärare om vad vår studie och intervjun handlar om, samt vilket syfte vi 

har för studien genom ett informationsbrev.  

 

Förskollärarna har i brevet även meddelats om samtyckeskravet. Detta syftar till att 

deltagare i undersökningen bestämmer över sin egen medverkan och kan avbryta sin 

medverkan när som helst. Forskaren måste ha godkännande från alla deltagare 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9) och detta fick vi innan intervjuerna. Även Vetenskapsrådet i 

”God forskningssed” (2017, s. 15) menar att forskaren inte bör bedriva forskning utan 

information och samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter som samlas in ska hanteras med 

försiktighet, inga personuppgifter ska spridas och deltagarna ska inte kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Vetenskapsrådet (2017, s. 41) beskriver begreppet 

anonymitet i samband med konfidentialitet. För oss innebär det att vi inte kommer sprida 

några uppgifter och vara noga med att inte utge namn eller andra uppgifter som kan 

identifiera deltagare i studien. Vi tar också hänsyn till tystnadsplikt och sekretess, som 

innebär att inte sprida känsliga uppgifter för att skydda mot att obehöriga tar del av dessa 

(ibid. s. 40) 

 

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlat material och uppgifter ska 

endast användas i forskningssyfte och inget annat (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Allt 

material vi samlat in kommer vi att radera efter avslutad studie, endast den färdiga 

uppsatsen kommer att finnas kvar. Materialet kommer endast att användas till vår studie. 

Deltagarnas välbefinnande och att ingen ska komma till skada är viktigt för oss.  

  

 

7 Resultat 

I detta avsnitt redovisas våra två undersökningar. Inledningsvis presenteras våra 

intervjupersoner och den avdelning de jobbar på. För att skydda deltagarnas identitet har vi 

bytt namn på förskollärarna och deras avdelning. I intervjuerna har vi kunnat urskilja teman 
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och även dessa presenteras här. De teman vi hittat baseras på vad förskollärarna diskuterade 

utifrån våra intervjufrågor som i sin tur baseras på våra frågeställningar. Slutligen har vi 

gått igenom avdelningarnas böcker för att se om de följer respektive bryter mot stereotypa 

könsnormer. De två undersökningarna jämförs sedan i avsnittet undersökningarna i ljuset 

av varandra. 

7.1 Presentation av intervjupersonerna och deras avdelning  

Antonia på avdelningen Almen har jobbat som förskollärare i tjugo år, åtta av dessa har hon 

jobbat i Sverige. Almen har just nu tretton barn mellan ett och fyra år, med två barn som är 

på väg att bli inskolade. På avdelningen jobbar två förskollärare och en barnskötare. 

Avdelningen är en av fyra avdelningar på en stor förskola. 

Bianca har jobbat som förskollärare i tjugosex år. Hon jobbar på avdelningen Björnen där 

det går sjutton barn mellan ett och fem år. På Björnen jobbar tre personer, dessa är 

förskolläraren och två vikarier. Avdelningen är en ensam avdelning på en mindre förskola.  

Carin har jobbat som förskollärare i snart två år. På avdelningen Citronen går det arton barn 

som är mellan ett och fem år gamla. Det jobbar fyra personer på avdelningen, av dem är två 

förskollärare, en barnskötare samt en resurs som är utbildad till förskollärare. Citronen är en 

av tre avdelningar på en större förskola.  

Denise har arbetat som förskollärare i fem månader. På avdelningen Djungeln där hon 

jobbar går fjorton barn mellan ett och tre år. Djungeln har en förskollärare och två 

barnskötare. Avdelningen är en av fyra på en större förskola.  

7.2 Tema 1: Bokens betydelse i förskolan 

7.2.1 Boken är en viktig del av förskolan  

Gemensamt för alla fyra avdelningar är att boken ses som en viktig del i verksamheten. 

Alla lånar böcker från biblioteket som byts ut ungefär varannan månad, och alla har böcker 

som förskolorna äger. Högläsning är något som de på alla avdelningar vill att barnen ska få 

ta del av, och detta kan ske både spontant och i planerade aktiviteter. Högläsning sker vid 

olika tillfällen under dagen, mer spontant för de yngre barnen och planerade lässtunder för 

de äldre. Rutinerna kring läsning har nyss förändrats på Almen, då de sett att högläsning 

inte passar efter lunch. Istället sker högläsning efter frukost, samt efter vilan för de äldre 
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barnen medan de yngre fortfarande sover. Förskolläraren Antonia berättar också att barnen 

har favoritböcker som återkommer och som de arbetar med på avdelningen. Hon berättar 

också att föräldrarna har möjlighet att ta del av dessa böcker:  

“och nu finns det redan böcker som är favoritböcker för barnen, och som vi har också jobbat med, 

och dom kommer vi att… vi brukar att kopiera fram sidor och lyfta… upp detta för föräldrarna och 

berätta för föräldrarna så att de kan låna också dessa böcker hem, så att de kan fortsätta läsa och… 

alltså dom är väldigt nyfikna på dom böckerna och då är det bra att dom vet att dom här böckerna 

gillar barnen så… så det brukar vi göra. Så nu är det snart dags att sätta upp för nu finns det redan 

favoritböcker” 

Antonia berättar också att de arbetar med bokcirklar och bokpåsar med barnen. Det innebär 

att barnen har tillgång till samma bok i flera exemplar, som de kan sitta själva med eller 

tillsammans med varandra och titta på bilder. Arbetslaget på Almen har i barngruppen 

undersökt intresset för böcker, om barnen går självmant till böckerna och var böckerna i så 

fall ligger och förändrat böckernas placering vid behov för att böcker ska locka barnens 

intressen. 

På avdelningen Björnen läser arbetslaget spontant för barnen och de har planerad 

högläsning efter lunch. Barnen delas i två grupper, små barn i en och större barn i den 

andra, och i dessa läser de. Valet av böcker bygger på barnens intressen. Förskolläraren 

Bianca har även sitt eget bibliotek på sitt kontor, och vad hon tycker om böcker framgår 

tydligt: 

“Alltså jag älskar böcker!” 

Förskolläraren Carin på avdelningen Citronen visar också sin uppskattning för böcker, och 

hon har favoritböcker att läsa för barnen: 

“så har jag favoritböcker som jag tycker om att läsa, som jag har tagit hemifrån, från mina barn, 

som jag tar ibland, jag tycker att jag har tröttnat på dom som står där [...] Jag älskar att läsa dom Pia 

Lindenbaum och dom där lite sånna, så vi är olika så, man väljer liksom, det tycker jag är viktigt, 

att man väljer nått som man själv tycker om att läsa för det speglar sig lite i hur man lyckas fånga 

barnen och så” 

För de äldre barnen och de barn som inte sover under vilan har de högläsning efter lunch. 

Gruppen består då av fyra till sex barn. De yngre barnen får ta del av böcker och läsning 

genom Powerpoint som personalen gjort med bilder från böckerna. 
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På avdelningen Djungeln läser de spontant under hela dagen. Planerad högläsning sker för 

de äldre barnen efter lunch, ungefär en halvtimme under vilan. Förskolläraren Denise 

berättar också om högläsning under samlingen med en större grupp barn:  

“på samlingen läser vi ibland, läser högt, vi kan också ta flanosagor eller dramatisera” 

Förskolan har även böcker i personalrummet att låna, och de byter böcker mellan de olika 

avdelningarna. Djungeln har också bokcirkelpåsar med flera exemplar av samma bok för 

barnen att ta del av. De böcker som lånas från biblioteket varierar från gång till gång och 

beror på vem i personalen som lånar böckerna.  

7.2.2 Boken som verktyg för andra aktiviteter 

Samtliga förskollärare berättar att de arbetar med böckerna som grund för ett fortsatt arbete 

på olika sätt. På Almen, berättar Antonia, kan böckerna användas för att understryka 

någonting i berättelsen som behöver lyftas fram, och detta kan göras genom dramatisering 

av böckerna:  

“hur man vill använda boken, är det bara för att, för berättelsens skull, är det för att jag vill… ah, 

understryka någonting som finns i boken, då lyfter, belyser det som finns i boken på nått särskilt 

sätt. Brukar ha många figurer… dramatisera, spela miniteater med boken, kanske läsa den” 

Berättelserna kan Antonia förändra beroende på vilket budskap hon vill få fram. Hon har 

också sin syn på de böcker som hon menar är omöjliga att arbeta med: 

“Och sen väljer jag bort dom böckerna som… ja. När det är kört från början [skratt] men det går att 

göra någonting med det här alltså, vad ska vi lära oss med det här’’ 

Bianca använder böcker för att diskutera begrepp som kommer upp i berättelsen med 

barnen, och för diskussioner kring till exempel känslor. Hon anser att de tillsammans med 

barnen har många sådana diskussioner. Bianca väljer nyare böcker eftersom hon menar att 

de ofta visar olikheter bland karaktärerna och att det därför är lättare att reflektera 

tillsammans med barnen kring exempelvis olika familjekonstellationer:  

“väljer man ganska nya böcker så känner jag att då kommer ju det där in automatiskt. Jag läste en 

bok igår, satt jag och läste för nån, det var nån som skulle plantera ett frö, och det var en liten flicka 

som bodde med två pappor” 
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På Citronen väljer personalen böcker utifrån teman, och de samtalar om vad som händer i 

böckerna. Carin uttrycker också att hon i framtiden vill börja tänka mer på vilka sorts 

böcker hon väljer att läsa för att hon tycker det är viktigt. 

Denise väljer böcker utifrån barnens intressen och årstider, men också för att diskutera med 

barnen om olika dilemman som förekommer på förskolan. 

7.2.3 Svårigheter med att låna och läsa böcker 

Tre av förskollärarna uttrycker någon gång under intervjuerna en del svårigheter med att 

låna böcker. Bland annat uttrycker alla tre problematik kring biblioteksbesök. Avdelningen 

Björnen ligger längst bort från biblioteket av alla förskolor och de behöver åka buss för att 

ta sig dit tillsammans med barnen, något som är problematiskt eftersom bussarna går 

väldigt sällan. Bianca har tidigare åkt bil tillsammans med barnen men känner att det inte är 

en optimal lösning. Därför åker hon eller annan personal under sin planeringstid, då utan 

barnen:  

“det blir ofta en personal som får åka på sin planeringstid och låna böckerna. Och det är lite tråkigt 

att dom inte får vara med, för när dom är med, alltså då hittar dom ‘ÅH den här har vi haft förut’ 

och den vill dom ha igen’’ 

Denise säger även hon att det är svårt att ta sig iväg till biblioteket tillsammans med barnen, 

och att de gånger det kan ske är när det är få barn på avdelningen. Ytterligare ett problem 

med biblioteksbesök är enligt Carin att det är svårt att hitta böcker som bryter mot normer. 

Två av förskollärarna menar att det också kan finnas problematik kring högläsningen på 

förskolorna. På Björnen har de svårt att få till den planerade högläsningen. Bianca berättar 

att den tidigare skett efter lunch under vilan, men att det nu krockar med raster och att 

plocka ihop efter lunchen: 

“det har haltat den här terminen, faktiskt för att nånstans så vill vi dela på dom för det blir, alltså en 

del två-åringar sover inte… vilket gör att då blir det en grupp på ett spann från två till fem år” 

Bianca menar då att spannet på barnens åldrar blir för stort för att ha högläsning i en 

storgrupp. Carin uttrycker att det är svårt att hitta tid till spontan högläsning. 



 

25 
 

7.3 Tema 2: Genus i böcker 

7.3.1 Vikten av olikheter 

Gemensamt för alla förskollärare är att de alla tycker det är viktigt att böcker visar olikheter 

bland karaktärerna. Antonia berättar att de stimulerar barnen till att reflektera och diskutera 

likheter och olikheter genom till exempel böcker. Genom att dramatisera händelserna i 

böckerna är det lättare att diskutera tillsammans med barnen: 

“Vi stimulerar barnen till att reflektera och diskutera likheter och olikheter genom att använda oss 

av eget pedagogiskt material. Alltså vi använder… om en bok visar nånting som man kan lyfta 

fram, då dramatiserar vi med barnen efter den boken. Därför att… då kan man ta det precis som 

man vill, och använda det för att hjälpa dom att diskutera” 

Att bara prata om innehållet i boken anser Antonia blir för abstrakt. Vad gäller att välja 

böcker ur ett genusperspektiv menar Antonia att det är något som hon tänker på när hon 

väljer ut böcker att läsa. Bianca uppger att detta inte är något hon tänker specifikt på. Hon 

menar att det måste få finnas olikheter men att de stereotypa normerna inte får tas bort ur 

böckerna. Carin tänker inte heller på att låna böcker som visar på olikheter, men uttrycker 

det som “ett plus i kanten” om böcker har karaktärer som bryter mot normer. Hon tycker 

sådana böcker är roligare och mer intressanta att läsa: 

“man kanske tänker på att de här inte så stereotyp av en flicka att göra så här, och då, men då blir 

det ju roligt att läsa boken, då blir det lite, så intressant tycker jag och väljer gärna sådana böcker” 

Denise anser att barnen ska få ta del av variationer, inte bara i böcker utan i lekmaterial och 

allt som hör till förskolans verksamhet. Hon säger att alla inte ser likadana ut, utan det finns 

olika familjekonstellationer och hon tycker det är bra att till exempel flickor kan få se att de 

kan intressera sig för jobb som de tycker är typiskt “killjobb”. Denise uppger att hon inte 

har något särskilt tänk när hon väljer böcker att läsa. 

7.3.2 Neutralitet vad gäller genus 

Förutom att alla förskollärare uppger att det är viktigt med olikheter, pratar alla även om 

neutralitet ur ett genusperspektiv. Antonia anser att de bästa böckerna att läsa för henne är 

böcker som inte visar något kön alls. Det finns en fördel med detta menar hon, att när 

barnen hör en berättelse som inte innehåller karaktärer av ett bestämt kön går det heller inte 
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att koppla särskilda egenskaper till pojkar eller flickor. Dock uttrycker hon samtidigt 

svårigheter kring detta: 

“det är inte så lätt att vara neutral. Man tror att man är det, man tar för givet” 

Även Bianca tycker det är svårt att vara neutral, men försöker ändå vara det i hennes 

förhållningssätt mot barnen. Carin uppger att hon försöker att inte förstärka vissa saker bara 

för att barnen är av ett visst kön utan ser alla barn som en individ, men att det är svårt. 

Denise berättar att hon har funderat kring könsneutrala böcker, och att fabler oftast inte 

brukar visa kön alls. 

7.4 Tema 3: Svårigheter med genus  

 7.4.1 Att arbeta med genus 

Under intervjuerna framkom att alla förskollärare på varierande sätt upplever att det är svårt 

att jobba med genus. Carin talar om att hon synar sig själv i genusfrågan och Antonia 

uppger att det är lätt att råka säga saker till barnen som förstärker stereotypa roller: 

“Eller när en flicka ramlar eller en pojke ramlar eller gör sig illa, vad är det vi säger till den ena och 

den andra, är det på samma sätt eller ‘åh lilla du’ till flickan, ‘åh har du gjort dig illa, men du’ och 

så… eller till pojken ‘nämen, det går över, kom igen nu’ ” 

Emellertid menar hon även att en medvetenhet över detta alltid måste finnas. Bianca tar 

också upp problematik med att uttrycka sig runt barnen:   

“står man ute på gården och det kör förbi en lastbil… alltså det går på automatik att man ropar på 

grabbarna, ‘kolla kolla’ “ 

Vidare berättar Bianca att hon upplever en press när genustänket alltid måste finnas med, 

men att hon saknar en förklaring till vad som egentligen menas med att tänka utifrån genus 

och vad som förväntas: 

“så det är nog en liten sån här fråga som hänger lite i luften att, ja vi jobbar med genus men vi har 

egentligen inte så jättebra koll på varför, vad vi gör” 

Bianca uppger att hon tror att bristen på kunskap att tänka utifrån genus är vanlig även på 

andra förskolor, att det finns en vilsenhet kring vad lärare förväntas förmedla till barnen. 
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7.4.2 Att inte gå för långt 

Ytterligare en svårighet i genustänket som två av förskollärarna uppger är hur mycket och 

hur långt arbetet med genus ska gå. Bianca hävdar att genustänket ibland kan gå till 

överdrift, och tar ett exempel på utdelning av haklappar i färgerna rosa och blått. Vid ett 

tillfälle kände Bianca att hon gjorde fel som gav flickor rosa haklappar och pojkar blå, trots 

att utdelningen skedde slumpvis. Hon menar att ämnet är lite tabubelagt. Fortsättningsvis 

reflekterar hon över olikheter i böcker och pratar om ett exempel i en bok där en flicka har 

två pappor: 

“Alltså för mig kan det kännas lite fel, att man förstorar upp det. Alltså jag är nog mer att, jamen 

alltså dom ser ju det, och det är klart att skulle dom ta upp det så tar jag ju det, men jag är lite sådär 

att ska man verkligen hålla på att… göra det så stort. Jag skulle nog mer vilja att, jamen att det var 

liksom att det bara flyter in att man ser till att det finns och att barnen ser och att det kommer 

liksom, men du behöver inte påpeka [...] för då blir det ju så annorlunda liksom… nej så att det 

brukar jag inte tänka extra på att ta upp när jag ser, utan det är mer mina egna tankar… och det är 

inte så att jag tycker att barnen reagerar heller. Alltså när jag läste den här sista, för egentligen 

borde det ju kunna vara så liksom att dom… hon har ju två pappor, men… nej, det är liksom inget 

som kommer upp så” 

Antonia menar att det är viktigt att hitta en balans i arbetet med genus: 

“Vi ska inte bli helt galna heller för att genus det är nått som, hitta en balans och inte gå till andra 

sidan av jorden, så… Bara för att det ska vara” 

7.5 Tema 4: Arbetslaget 

7.5.1 Arbetslaget och genus 

Under intervjuerna uppkom frågan hur diskussioner runt genus ser ut i arbetslaget på de 

olika avdelningarna. Två av avdelningarna uppger att de har specifika diskussioner om 

genus, medan det sällan förekommer på de andra två avdelningarna. På Björnen förs 

diskussioner om det uppkommer frågor som handlar om genus. Bianca berättar exempel 

som visar att barnen har svårt att bryta sig loss från stereotypa normer för hur flickor 

respektive pojkar ska vara och detta har gett upphov till diskussioner i arbetslaget om hur 

man kan jobba vidare med det. Carin uttrycker att:  

“vi har inte ett speciellt tänk liksom, alla får vara som de är” 



 

28 
 

Denise uppger att hon tycker att hennes kollegor är duktiga på att uppmuntra barnen oavsett 

kön till alla sorters lekar. Hon berättar också att hon är relativt ny i arbetslaget, och att när 

hon började fanns inte diskussioner kring genus men att de numera pratar om detta: 

“vi pratade om böcker att det är viktigt att man har variation, att man tänker på vad man lånar och 

så, att man inte behöver, köna barnen” 

På Almen berättar Antonia att de har väldigt många diskussioner kring genus. Arbetslaget 

har just nu fokus på bland annat olikheter och normkritik i deras kvalitetsarbete, och de 

filmar sig själva för att analysera deras eget arbetssätt. De har valt att filma för att de anser 

att det är viktigt att se hur de arbetar, för att kunna utveckla sig och sträva efter att bli 

bättre:  

“vi vill bli bättre och då måste man jobba med det mycket för att bli bättre på det, faktiskt. Men i 

alla fall är vi medvetna. Det är ett steg där kanske” 

Arbetslaget på Almen tänker också på hur de pratar när de läser böcker berättar Antonia, 

och hur det påverkar pojkar och flickor.  

7.5.2 Utbildning 

Under intervjuerna var vi intresserade av att ta reda på hur förskollärarna resonerar kring 

sin utbildning och om de anser att den utbildning de fått är tillräcklig för att kunna arbeta 

med genusfrågor. Antonia tycker hon fått en bra utbildning och kan arbeta med 

genusfrågor, då hon blivit uppdaterad genom sin komplettering av förskollärarutbildningen 

i Sverige för att få sin svenska lärarlegitimation. Hon menar att även om hon inte haft 

kunskap om genus är det lätt att söka information, bara viljan finns. Bianca hävdar att hon 

inte fått tillräcklig kunskap om genus i sin utbildning, eftersom genus är ett relativt nytt 

ämne som plockats in under senare år:  

“alltså jag har ju egentligen inte läst nånting om genus utan, alltså det har bara plockats in att vi ska 

arbeta med genus…” 

Carin upplever att hon har kunskap om genus, och att hon tidigare arbetat med genus i 

förskolan. Denise menar också att hon har tillräcklig kunskap om genus då hon nyligen 

tagit sin förskollärarexamen och delar med sig om sina tankar om att dela upp barnen 

utifrån kön: 
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‘’jag känner att vi fick en bra ryggsäck med oss, man har ju så man hajar till också, ja men det är 

mycket ‘kom nu tjejer så nu gör vi det här, kom nu killar nu’… jag bara ‘neej, så säger vi inte, kom 

nu barn’ ” 

7.6 Bokresultat  

Vi kommer här att presentera vårt bokresultat i tre tabeller. I den första tabellen redovisas 

hur många böcker som finns på varje avdelning, hur många av dessa som innehåller 

karaktärer med bestämt kön och hur många av böckerna som kan ses som könsneutrala. När 

vi benämner böcker som könsneutrala menar vi böcker där det inte av bilder eller text 

framkommer olika kön överhuvudtaget. I andra tabellen redovisas hur många 

huvudkaraktärer som är av manligt respektive kvinnligt kön, här är medräknat att det kan 

finnas fler huvudkaraktärer än en. I tredje tabellen redovisas om karaktärer i böckerna 

bryter eller följer stereotypa normer. Vi räknar då aktiviteter och egenskaper, vad manliga 

respektive kvinnliga karaktärer gör och hur de agerar.  

  

Tabell 2: Antal böcker på varje avdelning där karaktärerna har bestämda kön respektive är 

könsneutrala 

 

Avdelningar Almen Björnen Citronen Djungeln Totalt antal 

Antal böcker 50 41 20 36 147 

Antal böcker med ett 

bestämt kön 

44 36 17 34 131 

Antal könsneutrala 

böcker 

6 5 3 2 16 

 

Totalt finns det 50 böcker på Almen, av dessa är 6 könsneutrala och 44 har bestämt kön 

bland karaktärerna. Björnen har 41 böcker, av dessa är 5 könsneutrala och 36 har bestämt 

kön bland karaktärerna. Citronen har 20 böcker, där 3 är könsneutrala och 17 där bestämt 

kön framkommer. Djungeln har 36 böcker varav 2 är könsneutrala och 34 har bestämt kön 
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bland karaktärerna. Totalt finns 16 könsneutrala böcker och 131 med bestämt kön, av totalt 

147 böcker. 

Tabell 3: Antal böcker på avdelningarna samt antal huvudkaraktärer som är av manligt 

respektive kvinnligt kön  

Avdelningar Almen Björnen Citronen Djungeln Totalt 

antal 

Antal manliga huvudkaraktärer 28 15 12 21 76 

Antal kvinnliga 

huvudkaraktärer 

21 10 13 10 54 

  

Från tabellen kan vi se att på Almen finns bland huvudkaraktärerna 28 pojkar/män och 21 

flickor/kvinnor. På Björnen finns bland huvudkaraktärerna 15 pojkar/män och 10 

flickor/kvinnor. Bland huvudkaraktärerna på Citronens böcker är 12 pojkar/män och 13 

flickor/kvinnor. Djungelns böcker visar att huvudkaraktärerna är 21 pojkar/män och 10 

flickor/kvinnor. Sammanställt finns totalt 76 antal manliga huvudkaraktärer samt 54 antal 

kvinnliga huvudkaraktärer i böckerna. 
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Tabell 4: Antal egenskaper och aktiviteter i böcker där karaktärer följer respektive bryter 

mot stereotypa normer om manligt och kvinnligt. 

 
Almen Björnen Citronen Djungeln Totalt antal 

Bryter mot manliga 

stereotypa normer 

42 21 9 34 106 

Följer manliga stereotypa 

normer 

54 27 14 35 130 

Bryter mot kvinnliga 

stereotypa normer 

36 15 21 25 97 

Följer kvinnliga stereotypa 

normer 

42 20 13 14 89 

  

Tabellen baseras på de egenskaper och aktiviteter vi kunnat urskilja i böckerna där 

karaktärerna följer eller bryter mot stereotypa normer för manligt respektive kvinnligt. Som 

exempel har vi räknat egenskaperna rädd, liten, ledsen eller hjälpsamma som normbrytande 

egenskaper hos manliga karaktärer och samma egenskaper som stereotypa kvinnliga 

egenskaper. Exempel på när kvinnliga karaktärer bryter mot stereotypa normer är då de 

uppvisar ilska, mod, att de är stökiga och äventyrliga, och dessa egenskaper har vi räknat in 

i kategorin stereotypa manliga normer. Vad gäller aktiviteter kan teknik, bygg och sport 

räknas till stereotypa normer för manliga karaktärer och brytande normer för kvinnliga 

karaktärer. Städning, matlagning och att ta hand om andra är aktiviteter vi räknat som 

stereotypa normer för kvinnliga karaktärer och brytande normer för manliga karaktärer. 

Av tabellen kan vi urskilja att på samtliga avdelningar följer män/pojkar stereotypa normer 

oftare än bryter mot stereotypa normer. Vad gäller kvinnliga stereotypa normer kan vi av 

tabellen urskilja att på Almen och Björnen följer kvinnor/flickor stereotypa normer oftare 

än bryter mot stereotypa normer, medan på Citronen och Djungeln bryter kvinnliga 

karaktärer mot stereotypa normer oftare än följer dem. Sammantaget ser vi att manliga 

karaktärer oftast följer stereotypa normer, och kvinnliga karaktärer oftast bryter mot 

stereotypa normer.  
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7.7 Undersökningarna i ljuset av varandra  

Av intervjuerna framkommer det att böcker och högläsning är något som ses som viktigt, 

vilket också bokresultatet visar då det förekommer många böcker på avdelningarna. 

Avdelningarna lånar böcker från biblioteket, vilket innebär att det finns ett flöde i vilka 

böcker som finns på avdelningarna. Då böckerna byts ut emellanåt innebär det att vårt 

bokresultat inte är konstant men kan ge en insyn i hur det kan se ut bland böckerna på 

avdelningarna. Böckerna används som verktyg för olika moment i verksamheterna. Då det 

finns ett stort antal böcker ger det också stora möjligheter till att använda böckerna till olika 

aktiviteter och som grund för diskussioner.  

Samtliga förskollärare uppger att det är viktigt med olikheter i böckerna. Böckerna vi 

undersökt visar många olika karaktärer med många olika egenskaper. Bokresultatet visar att 

manliga karaktärer följer stereotypa normer oftare än bryter mot dem. Kvinnliga karaktärer 

bryter stereotypa normer oftare än följer dem. Förskollärarna talar också om neutralitet ur 

ett genusperspektiv och de uppger att de på olika försöker förhålla sig till detta. Till 

exempel anger Antonia att de bästa böckerna för henne är de där det inte framkommer 

något kön bland karaktärerna. Bland böckerna på samtliga avdelningar framkommer det i 

bokresultatet att det är ett fåtal som är könsneutrala. Samtidigt uppger alla förskollärare att 

det är svårt att förhålla sig till genus. Både Antonia och Bianca menar att genustänket inte 

får gå för långt. Vidare uppger Bianca, Carin och Denise att de inte har något särskilt tänk 

kring genus när de väljer ut böcker. Detta kan jämföras med bokresultatet, eftersom 

böckerna visar ett ojämnt resultat i fördelningen av manliga och kvinnliga karaktärer samt 

vad de gör och vilka egenskaper de har. En förklaring till detta kan vara att majoriteten av 

förskollärarna inte tänker på detta när de väljer böcker.   

  

8 Analys  

I följande avsnitt presenteras en analys av det resultat vi fått fram av intervjuer och 

undersökning av avdelningarnas böcker. Analysen presenteras utifrån våra två 

frågeställningar, där vi analyserar vad som framkommit i intervjuerna under vår första 

frågeställning samt vad undersökningen av böckerna visar under vår andra frågeställning. 

Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av de båda frågeställningarna. 
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8.1 Hur resonerar förskollärare om bokval och högläsning ur ett 

genusperspektiv? 

Av intervjuerna framkommer det att böcker och högläsning förekommer på samtliga 

avdelningar och därmed kan böcker och läsning ses som en norm i verksamheterna (Dolk 

2013, ss. 27–28). De flesta förskollärare verkar sträva efter att försöka läsa för barnen varje 

dag. Genom berättelserna ges barnen tillgång till många olika karaktärer att känna igen sig 

i, och erbjuds därmed möjlighet att positionera sig utifrån de normer som visas i böckerna. 

Ur ett genusperspektiv skulle det kunna innebära att barnen också ges möjlighet till ett 

subjektskapande där normer i böckerna kan visa att pojkar och flickor kan göra och vara på 

olika sätt utan att begränsas av sitt kön (Nordin-Hultman 2004, ss. 167–169). Detta 

förutsätter att barnen har tillgång till böcker som visar många olikheter, men vårt resultat 

visar att enbart en av förskollärarna tänker ur ett genusperspektiv när hon väljer böcker att 

läsa.  

 

Boken används på avdelningarna som verktyg för bland annat diskussioner. Här kan tänkas 

att barnen skulle kunna ges möjlighet till diskussioner om de olikheter som visas i 

böckerna, för att utmana normer och därmed ge barnen möjlighet till subjektskapande utan 

att begränsas av stereotypa normer. Alla förskollärare uttrycker att det är viktigt att böcker 

innehåller olikheter. Förskollärarna uttrycker också en del svårigheter, då bland annat att 

det vid biblioteksbesök är svårt att hitta böcker som bryter mot normer. Ytterligare 

svårigheter med biblioteksbesök är att få med sig barnen så att de kan välja böcker själva. 

Med tanke på den mängd böcker som finns på bibliotek skulle det kunna ge barnen större 

möjlighet att hitta böcker de vill läsa med karaktärer som de kan identifiera sig med, det vill 

säga barnen ges en större möjlighet till subjektskapande där de inte begränsas av sitt kön. 

Att inte få med barnen till biblioteket skulle alltså kunna hindra dem i deras 

subjektskapande, och därför blir det viktigt att förskollärare är medvetna i sitt val av 

böcker. Vidare uttrycker Bianca att de har svårt att få till högläsningen i verksamheten. 

Även detta kan ses som att barnen i sitt subjektskapande hindras utifrån normer om kön, om 

de inte får tillgång till böcker och karaktärer som följer eller bryter mot normer. 

  

Förskollärarna talar alla om neutralitet i samband med genus. Till exempel berättar Antonia 

att hon gärna väljer böcker som inte innehåller kön alls, eftersom det då inte går att koppla 

särskilda egenskaper till olika kön. På så sätt tas normer bort för vad flickor och pojkar 
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tillåts göra, och vem som helst kan positionera sig utifrån karaktärerna och barnen hindras 

då inte i sitt subjektskapande av begränsande normer. 

Av intervjuerna framkommer det att det kan vara svårt på olika sätt att arbeta med genus. 

Bianca berättar att hon saknar en förklaring till vad som menas med att tänka utifrån genus 

och vad som förväntas. En omedvetenhet kring vad genus är och hur man uttrycker sig runt 

barnen skulle kunna kategorisera barnen utifrån osynliga normer. Det är också dessa 

normer som barnen då tillåts positionera sig utifrån. Biancas kommentar ”står man ute på 

gården och det kör förbi en lastbil… alltså det går på automatik att man ropar på grabbarna, 

kolla kolla”, tyder på att hon skiljer mellan kvinnligt och manligt enligt principen om 

isärhållandet i genusordningen eftersom hon förknippar fordon till pojkarna och inte till 

flickorna. Även Antonias kommentar “Eller när en flicka ramlar eller en pojke ramlar eller 

gör sig illa, vad är det vi säger till den ena och den andra, är det på samma sätt eller ”åh lilla 

du” till flickan, ”åh har du gjort dig illa, men du” och så… eller till pojken ”nämen, det går 

över, kom igen nu” kan relateras till principen om isärhållandet (Wedin 2018, s. 55) 

eftersom citatet visar en uppfattning om att flickor och pojkar kan bemötas olika utifrån 

deras kön om man inte tänker sig för.  

Inom poststrukturalismen ställer man sig kritisk till att ord paras ihop och används som 

varandras motsats (Eidevald 2009, ss. 53–54). Ordet pojke kan kopplas till olika intressen, 

som till exempel fordon, medan ordet flicka kopplas till annat som då inte är fordon. Med 

en poststrukturalistisk syn kan detta innebära att Antonia och Bianca i sina kommentarer 

ställer orden pojke mot flicka som varandras motsats. Kommentarerna kan också kopplas 

till Hirdmans definition av kön. Enligt henne innebär användandet av ordet kön att man 

omedvetet gör en skillnad mellan män och kvinnor, och att det bär med sig uppfattningar 

om kvinnan som underordnad mannen (Hirdman 2001, s. 12). Genom att göra skillnad på 

barnen så som kommentarerna antyder, fostras de in i en roll där pojkarna ses som tuffare 

och intresserar sig för “hårdare” saker än vad flickor gör.  

Två av förskollärarna uppger att arbetet med genus inte ”får gå för långt” samt att alla fyra 

förskollärare talar om att de på olika sätt arbetar för att vara neutrala vad gäller genus. 

Utifrån detta finner vi det intressant att tillämpa Hirdmans definition av genus. Hirdman 

(2001, s. 14) vill med genusbegreppet sudda ut gränserna och uppdelningen av könen flicka 

och pojke. Här uppkommer då frågan om det verkligen är möjligt att gå för långt i 

genusfrågan? Med Hirdmans definition vill vi mena att i förskolan ska alla barn erbjudas 
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alla sorters aktiviteter och uppmuntras till olika intressen oberoende av kön, och vi ser det 

svårt att därmed kunna gå för långt med genus. Sett ur denna synvinkel skulle rädslan “att 

gå för långt” då innebära att förskollärare endast då och då erbjuder barnen olika aktiviteter 

och lockar dem till intressen oberoende av kön. Dock verkar det som att samtliga 

förskollärare definierar genus som att vara neutral i samspelet med barnen. Till exempel 

Carin berättar att hon inte försöker förstärka vissa saker för att barnen är av ett visst kön. 

Detta anser vi stämmer mer överens med vad Hirdman menar att genus innebär. Gränser 

mellan kön ska enligt henne suddas ut (Hirdman 2001, s. 14) vilket vi upplever att även 

förskollärarna försöker förhålla sig till. Här är det också relevant att se vad förskollärarna 

anser om deras utbildning i genusfrågan. Vi kan se att Bianca som jobbat som förskollärare 

i 26 år och därmed arbetat längst och fått sin utbildning tidigast inte anser sig fått den 

utbildning som krävs. Av resultatet kan vi se att hon också delar upp barnen utifrån kön, 

men försöker samtidigt hålla sig neutral. Denise är den förskollärare som fått sin utbildning 

senast, och hon anser att hon har fått en bra utbildning för att kunna arbeta med genus. Hon 

uttrycker att hon ställer sig kritisk till att dela upp barnen efter kön och hellre benämner 

barnen som just barn, men att hon också tycker det är svårt och rannsakar sig själv. Därmed 

kan vi dra slutsatsen att Bianca i sin utbildning inte fått de verktyg som krävs till arbetet 

med genusfrågor, medan Denise har med sig kunskap från sin utbildning. 

8.2 Hur väl stämmer förskollärarnas resonemang kring genus överens 

med vilka böcker som erbjuds barnen? 

Det framgår av intervjuerna att majoriteten av förskollärarna inte har ett genusperspektiv 

när de väljer böcker att läsa, men alla visar på olika sätt att de reflekterar över de böcker de 

läser utifrån hur pojkar och flickor framställs. Det är viktigt att barnen får ta del av 

olikheter, men genus är också svårarbetat. Detta resultat av förskollärarnas resonemang 

ställs i vår andra frågeställning i jämförelse med de böcker som erbjuds barnen på 

förskolorna. Vårt resultat av undersökningen av böckerna visar ett ojämnt resultat vad 

gäller att följa eller bryta normer. I en analys av böckernas karaktärer visade det sig att de 

manliga karaktärerna i böckerna följer mer än bryter normer på samtliga avdelningar. 

Kvinnliga karaktärer bryter mot normer på två avdelningar och följer normer på de andra 

två. Detta kan enligt oss tolkas på två olika sätt. Den första tolkningen är att det manliga är 

överordnat det kvinnliga och att det manliga därför inte behöver överskridas. Det andra 

sättet att tolka resultatet är att det manliga ses som något som inte får överskridas medan 
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kvinnor är mer fria att överskrida gränser för vad som är tillåtet. Detta kan kopplas till 

principen om isärhållandet som innebär att kvinnor och män ska följa normer för att passa 

in (Wedin 2018, s. 55), men att kvinnor därmed har större möjlighet att passa in oavsett om 

de bryter mot normer eller inte. På så vis begränsas män i sina möjligheter att vara, göra 

och positionera sig hur de vill och kvinnan är mer fri i sitt val av positionering. Emellertid 

visar resultatet även att barnen erbjuds många böcker där både manliga och kvinnliga 

karaktärer faktiskt både följer och bryter mot normer. Därmed kan tänkas att barnen i sitt 

subjektskapande har många karaktärer att känna igen sig i och identifiera sig med.  

 

Resultatet av vår studie har också visat att det är flest manliga huvudkaraktärer som finns 

representerade i böckerna. På en av de fyra avdelningarna visade det sig dock att det fanns 

fler kvinnliga karaktärer än manliga, men det var endast en kvinnlig karaktär mer än 

manliga medan det på de andra avdelningarna var en betydligt större skillnad. Eftersom fler 

manliga karaktärer presenteras i böckerna kan vi också tänka oss att fler normer för pojkar 

presenteras vad gäller egenskaper och aktiviteter. Pojkar ges alltså en bredare variation av 

karaktärer att identifiera sig med än flickor. Med detta som bakgrund kan också tänkas att 

pojkar därmed ges en större möjlighet till subjektskapande och positioneringar.  

8.3 Sammanfattning 

Sammantaget visar vår analys av resultatet att böcker och högläsning är viktigt, att 

förskollärare anser att barn måste få ta del av olikheter men att genus är svårarbetat. För att 

svara på den första frågeställningen framgår det av intervjuerna att majoriteten av 

förskollärarna inte har ett genusperspektiv när de väljer böcker att till avdelningen, men att 

alla på olika sätt visar att de reflekterar över de böcker de läser utifrån hur pojkar och 

flickor framställs. Den andra frågan kan besvaras med att förskollärarnas resonemang kring 

genus också stämmer överens med vilka böcker som erbjuds, eftersom böckerna visar en 

ojämn fördelning i vilka huvudkaraktärer som finns representerade och i vilka normer som 

framkommer. De flesta huvudkaraktärer är manliga, och normer visar att kvinnliga 

karaktärer bryter mot normer för kvinnlighet oftare än att män bryter mot normer för 

manlighet. Denna ojämna fördelning kan förklaras med att förskollärarna inte utgår från 

genus när de väljer böcker. 
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9 Diskussion 

9.1 Kategoriseringar och boken som möjlighet till gränsöverskridning 

Odenbring (2010), Hellman (2010) och Eidevald (2009) visar i sina studier att förskollärare 

kategoriserar barn utifrån stereotypa uppfattningar av kön, och enligt Kåreland & Lindh-

Munther (2005) råder det en varierad syn hos lärare huruvida barn ska ges möjlighet till att 

överskrida könsnormer. Vad vi funnit i vår studie är att de förskollärare vi intervjuat tycker 

att det är viktigt att barnen får ta del av olikheter och de försöker att inte dela upp barnen 

efter kön. Samtidigt uppger majoriteten av förskollärarna att de inte tar hänsyn till genus 

när de väljer böcker att läsa. Detta kan ställas i relation till att förskollärare i Eidevalds 

(2009) studie menar att barn inte ska begränsas på grund av sitt kön, men har svårt att 

uttrycka hur de kan arbeta för att nå jämställdhet. Vi kan se att förskollärarna i vår studie 

vill sträva efter jämställdhet, men bortser från att arbeta för jämställdhet i förskolans 

böcker. Med bakgrund av detta skulle det kunna innebära att barn kategoriseras utifrån 

stereotypa uppfattningar av kön. Fortsättningsvis uppger två av förskollärarna i vår studie 

att genus inte får gå för långt, och som vi redan konstaterat skulle det med Hirdmans (2001) 

definition av genus innebära att barnen endast då och då tillåts överskrida gränser för kön, 

och de gånger inget genustänk finns kan det innebära att barnen blir fast i de strukturer som 

finns. Detta beror emellertid på vad förskollärarna har för uppfattning av vad genus är. Som 

vi kan se i vår studie uppger en av förskollärarna att genus är något som ska finnas och 

arbetas med i förskolan, men hon har svårt att förstå vad genus är och hur arbetet med det 

ska gå till. Hon tror också att det är vanligt med en oförståelse för genus på andra förskolor. 

Med tanke på detta skulle det kunna innebära att oförståelsen hindrar arbetet med genus i 

barnböcker. 

I Hellmans (2010) studie visade det sig att pojkighet sågs som något negativt av 

förskollärare och självständiga barn värderades högst. Flickor sågs som självständiga och 

mogna och fick fungera för stötdämpande för stökiga pojkar. Med detta som bakgrund kan 

pojkar kopplas ihop med stökighet och flickor med mognad, vilket också är vad vi i vår 

studie tolkat som stereotypa normer för flickor och pojkar. Vi kan se att böcker skulle 

kunna ge möjligheter att bryta mot dessa föreställningar genom att visa karaktärer som 

överskrider gränser av stereotypa normer, för att ge barn möjlighet att inta positioner 

oberoende av kön. Vårt bokresultat visar att trots att det manliga oftast följs i böckerna 
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finns det många karaktärer som bryter mot stereotypa normer. Vi kan dock konstatera att 

eftersom det finns fler manliga karaktärer i böckerna vi undersökt ges pojkar ett större 

utbud av karaktärer att identifiera sig med, och detta skulle kunna innebära att pojkarna får 

ett större utrymme än flickorna när det gäller subjektskapande. 

9.2 Karaktärer i böcker 

Resultatet av vår bokanalys visar att det finns fler manliga karaktärer representerade i 

böckerna än kvinnliga, vilket är samma resultat Lynch (2016) kommit fram till i sin studie. 

Kåreland och Lindh-Munthers (2005) studie visar att de flesta karaktärer oavsett kön följer 

stereotypa normer. Här skiljer sig vårt resultat, då vi sett efter en analys av karaktärerna i de 

böcker vi undersökt att män/pojkar sällan överskrider gränser för manlighet och att 

kvinnor/flickor oftast överskrider gränser för kvinnlighet. Det skulle kunna betyda att det är 

det manliga som vi ska sträva efter och är det som eftertraktas och det kvinnliga ses som 

mindre värt, då normer för kvinnlighet frångås oftare. Det blir därför svårt att se varför 

pojkar ens skulle vilja eller behöva gå utanför gränserna. Enligt Lynch (2016) är det 

manliga dominerande i samhället och vi kan också se att det manliga dominerar i 

barnböckerna i vår studie, då flest manliga karaktärer förekommer och det är manliga 

normer som eftersträvas. Emellertid kan det också tolkas som att kvinnor tillåts överskrida 

könsgränserna och männen blir mer hindrade i detta. Detta kan jämföras med Odenbring 

(2010), då hennes studie visade att pojkar som kramas sågs som problematiskt av 

omgivningen, och att detta gör det svårare för pojkar att överskrida gränser. 

9.3 Lärarna om böcker 

I Kåreland och Lindh-Munthers (2005) studie uttrycker förskollärarna nytto- och 

nöjesaspekter med läsning, vilket stämmer överens med vårt tema “boken som verktyg”. En 

del förskollärare i Kåreland och Lindh-Munthers (2005) studie tycker att reflektioner kring 

böcker är viktigt, medan andra inte vill bli störda av barnens frågor. Vår studie visar att alla 

lärare använder böcker för diskussioner, men diskussionerna berör inte genus. Detta är 

samma resultat som både Kåreland och Lindh-Munther (2005) samt Lynch (2016) kommit 

fram till i sina studier. Vi kan se att innehållet i böckerna blir viktigt, eftersom lärarna 

använder innehållet i böckerna för diskussioner med barnen, men samtidigt tänker de inte 

något särskilt att välja böcker med olikheter. Emellertid har alla avdelningar nyligen fått in 

böcker som kanske innehåller fler olikheter än de gamla. Precis som Bianca uttrycker att 
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“väljer man ganska nya böcker så känner jag att då kommer ju det där in automatiskt” 

behöver lärarna kanske inte tänka något särskilt gällande olikheter i böcker. 

9.4 Neutralitet 

Något som vi inte hittat i tidigare forskning som har framkommit i vår studie är frågan om 

neutralitet vad gäller genus. Samtliga förskollärare uttrycker på något sätt att de försöker 

vara neutrala med barnen inom genusfrågan. Frågan som uppkommer för oss då är vad det 

innebär att vara neutral? Vi ställer oss frågan om begreppet innebär att låta alla barn göra 

vad de vill, vilket vi också tror att förskollärarna menar med begreppet. Neutralitet skulle 

också kunna betyda att man ställer sig helt utanför genustänket och på så vis låter normer 

fortskrida. För att tydliggöra tar vi ett exempel om flickor som vill leka med bilar. Genom 

den första definitionen av neutralitet skulle det innebära att förskolläraren tillåter de flickor 

som har ett intresse för bilar att få leka med det. Om vi tar den andra definitionen skulle det 

innebära att flickor fortfarande kan vara påverkade av normen att det är pojkar som leker 

med bilar, och därför väljer att inte leka med bilar för att inte överskrida gränser för 

kvinnlighet. Förskollärarens neutralitet i detta fall skulle i så fall kunna innebära att hon inte 

hjälper de flickor som kanske vill men inte vågar leka med bilar. Vi anser därför att arbeta 

med genus innebär att skapa möjligheter för barnen för att sudda ut gränser mellan kön, så 

som Hirdman (2001) definierar genus, eftersom normer alltid finns runt omkring som kan 

begränsa barnen. Av den anledningen anser vi att det är svårt att vara neutral i genusfrågan. 

En annan definition av neutralitet skulle kunna vara att man helt tar bort sådant som kan 

kopplas till kön, till exempel färgerna rosa och blått. Vi vill mena att denna definition av 

neutralitet vad gäller genus blir begränsande och tar bort möjligheter för barnen att göra vad 

och vara vem de vill. 

9.5 Slutsatser 

Böcker och läsning har vi i vår studie kunnat se är en viktig del av förskolan, och böckerna 

används ofta som verktyg för till exempel diskussioner. Studien har också visat att 

förskollärarna vill sträva efter olikheter och att inte begränsa och kategorisera barn efter 

kön. Emellertid är genus inte något som tas hänsyn till i val av böcker och därför kan ändå 

kategoriseringar av kön förekomma. Vi kan se att eftersom flest manliga karaktärer 

förekommer i böckerna får pojkar ett större utbud av karaktärer att identifiera sig med än 



 

40 
 

flickor. Manliga karaktärer följer också de manliga normerna, och kvinnliga karaktärer 

bryter stereotypa normer för att istället gå i riktning mot stereotypa manliga normer.  

 

Ett centralt resultat i vår studie är att det finns osäkerhet kring begreppet genus och hur 

detta ska användas i förskolan. Förskollärarna talar om neutralitet i samband med genus. Vi 

anser att vara neutral i genusfrågan är problematiskt, då vi uppfattar neutralitet som att stå 

utanför genusfrågan. Då det finns normer runt oss som kategoriserar barn efter kön, innebär 

neutralitet i så fall att man upprätthåller de stereotypa könsnormerna. Barnen behöver stöd i 

att överskrida könsgränser för att kunna bli vem och göra vad de vill. 

9.6 Fortsatta forskningsfrågor 

Efter avslutad studie kan vi konstatera att genus är en snårig djungel som inte är helt enkel 

att förstå sig på och arbeta med i förskolan. Samtidigt tycker vi att det är en viktig fråga, 

eftersom förståelsen av genus som något som suddar ut gränser mellan flickor och pojkar 

ger barn fler möjligheter att göra, vara och bli vem man vill. Genus är därför något som 

alltid är viktigt att fördjupa sig i, för att alltid påminna sig om rådande normer som 

begränsar, men också ger möjligheter. Som fortsatt forskning kan vi tänka oss att gå steget 

längre och se vad barn tänker och väljer för böcker ur ett genusperspektiv och se om det 

finns någon skillnad mellan barns och vuxnas val, och i så fall varför. Om barn inte 

begränsas av ett fåtal böcker utan får välja helt fritt, vilka sorts böcker väljer de då? 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Allmänt 

  

1.     Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

  

2.     Hur många barn går på er avdelning? Hur gamla är barnen?  

  

3.     Hur många pedagoger finns det på förskolan?  

  

Frågor  

  

1.     Berätta om hur högläsningen ser ut på er förskola? 

  

2.     Hur får ni tag på böcker?  

  

3.     Hur ofta byter ni böcker på förskolan?  

                    

4.     Berätta om hur du som förskollärare tänker kring genus? 

  

5.     Har ni något särskilt tänk eller rutin till när ni väljer ut böcker?  

  

6.     Hur tänker ni kring genus och könsroller när ni läser högt?  
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