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Redan i små barns vardag, kan en traditionell genussyn observeras i exempelvis 

leksaks- och klädaffärernas kategorisering av ”flick- och pojkprodukter”. En kategori-

sering som jag anser kan styra in barnen i den konstruerade bilden av hur man är, och 

därmed ska ”göra”, sitt kön. Syftet med denna studie var att undersöka tre förskole-

avdelningars barnlitteratur, som barn i åldrarna ett till tre år har tillgång till, ur ett 

genusperspektiv. Studien syftade även till att ta reda på hur förskollärare från respektive 

avdelning ser på och uppfattar den barnlitteratur som de använder sig av i sitt arbete 

med barn. 

 

Studien utgick från en i huvudsak kvalitativ metod där tre olika datainsamlingsverktyg 

användes för att samla in underlag till studien: fotografering av barnlitteratur, en 

översiktlig litteraturanalys av barnlitteratur samt kvalitativa intervjuer med förskol-

lärare. 

 

Resultatet visade att de undersökta förskoleavdelningarnas bokutbud har dubbelt så 

många böcker om manliga karaktärer än om kvinnliga karaktärer. Dessa karaktärer 

skildras utifrån ett könstraditionellt perspektiv vilket på olika sätt förstärker den manliga 

dominansen. När det gäller förskollärarnas uppfattningar om barnlitteraturens betydelse 

och innebörd visade det sig att deras utsagor kännetecknas av ett dubbelt budskap där 

deras verbala medvetenhet inte praktiseras i deras handlingar, vare sig när det gäller val 

av barnlitteratur eller användning av barnlitteratur. 
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Already in the everyday of children, a traditional view of gender can be identified. For 

example how toys and clothing stores’ categorize products for girls respective boys. A 

categorization that I consider may direct children into the constructed picture of how 

one is, and therefore “does”, its gender.  This essay aimed to investigate the selection of 

children’s literature at three pre-schools, that children between the ages of one and 

three, from a gender perspective. The purpose with this essay was also to find out how 

pre-school teachers, from each pre-school, comprehend the children’s literature that 

they use in their line of work. 

 

The essay is based mainly on a qualitative study that used three different types of 

methods to collect data as the study’s foundation: photography of children’s literature, a 

general literature analysis of children’s literature and qualitative interviews with pre-

school teachers.  

 

The result showed that the book selections of the investigated pre-schools had double 

the amount of books about male characters than about female characters. These 

characters are portrayed from a stereotypical gender perspective that, in different ways, 

reinforces the male dominance. The result that pertains the pre-school teachers’ 

comprehensions of the importance and significance of children’s literature in pre-

schools showed that their statements are characterized by a double message. A message 

where their verbal awareness does not show in their actions, not in the way they select 

children’s literature nor in the way they use children’s literature.   
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1. Bakgrund 
I denna del presenteras en Inledning som förklarar vilka tankar som har lett fram till 

denna studie. Därefter presenteras studiens Syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Inledning 
En författare som gjort ett starkt intryck på mig under lärarutbildningen är Maria Hedlin 

(2006), som 2009 avlade sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete vid Genusforskar-

skolan. Hennes tankar kring jämställdhet och genus
1
 fördjupade min förståelse av samt 

fick mig att fundera kring människans genussyn
2
 och den genusordning

3
 som finns mer 

eller mindre synlig i samhället. Tidigare hade jag en tämligen ytlig och vardaglig 

förståelse av begreppen, där mina tankar kring hur kvinnligt respektive manligt kunde 

observeras. Exempelvis färger, utseende eller ansvarsområden i hemmet. Hedlin 

fördjupade och vidgade min förståelse vilket gjorde mig uppmärksam på hur socialt och 

kulturellt konstruerade tankar, idéer och normer om genus påverkar, och även 

begränsar, både kvinnors och mäns utveckling och möjligheter, grundat enbart utifrån 

deras biologiska kön. Exempelvis yrkesval, värderingar, lön- och karriärutveckling samt 

ansvar och förpliktelser gentemot familjens försörjning och anseende. 

 

Hedlin (2006) gjorde mig även uppmärksam på hur barns utveckling och möjligheter 

påverkas och begränsas av socialt och kulturellt konstruerade tankar och normer kring 

genus. Till exempel hur en traditionell genussyn kan observeras i barns vardag i 

exempelvis leksaks- och klädaffärernas kategorisering av ”flick- och pojkleksaker” 

respektive ”flick- och pojkkläder”. Denna kategorisering anser jag kan styra in barnen i 

den konstruerade bilden av hur man är, och därmed ska ”göra”, sitt kön. 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) blev jag medveten om situationer 

som fick mig att reflektera över hur den inbyggda, och oftast oreflekterade, traditionella 

genussynen omedvetet förmedlas till förskolebarnen. Vid ett tillfälle reagerade jag 

särskilt då en barnbok lästes högt för barngruppen som en del i verksamhetens språk-

främjande arbete. Boken, Stugan är trång som en skokartong av Julia Donaldson 

(2003), handlade om en gumma som tyckte att hennes hem var för litet. Hon frågar då 

en klok gubbe om råd. Han råder henne att ta in diverse djur i stugan vilket gumman 

tycker låter konstigt, men hon lyssnar och gör som han säger varje gång ändå. Min 

tolkning var att kvinnan skildrades som en passiv person som blint gjorde som hon blev 

                                                           
1
 Genus, ett begrepp som används för att beteckna och särskilja det sociala och kulturella könet, det 

människan formas till, från det biologiska könet, det människan föds med (Hedlin, 2006, Thurén, 2000; 

2003). 
2
 Varje individ har en genussyn, en syn som kan vara medveten eller omedveten. En individs genussyn 

förmedlas informellt genom handlingar. Handlingar som kan skapa, befästa, upprätthålla, stödja eller 

ifrågasätta och gå emot den genusordning som är kulturellt förankrad i samhället. Genusordningen finns i 

samhället, men i samhället finns individer som kan ha en annan genussyn. 
3
 Människan har ordnat alla individer i två konstruerade kategorier utifrån individers biologiska kön. I 

dessa två kategorier ordnas och sorteras även sysslor, egenskaper och makt med mer, utifrån godtyckliga, 

socialt och kulturellt konstruerade tankar, idéer och normer om biologiskt kön. Vidare har kategorierna 

kommit att betraktas som varandras motsatser samt att den manliga kategorin kommit att värderas och 

ordnas högre och betraktas som norm medan den kvinnliga värderas lägre och betraktas som den könade, 

avvikande kategorin (Thurén, 2000; 2003). Begreppet genusordning ses i studien som synonym till 

förskolans läroplans formulering traditionella könsmönster och könsroller. 
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instruerad, även fast hon inte förstod instruktionernas syfte eller mål. Mannen skildrades 

istället som en mycket kunnig person som utdelade instruktioner som skulle följas. 

 

Mina funderingar kring genusordningens uttryck i barnlitteraturen samt hur genussynen 

skildras i barnlitteratur har även växt sig starkare sedan jag själv blev förälder hösten 

2012. Vid läggdags läser jag och min man böcker som riktar sig till barn upp till två år, 

för vår son. Redan i denna barnlitteratur för mycket små barn kan en traditionell genus-

syn identifieras där pojkar skildras som aktiva, utåtriktade och handlingskraftiga barn 

och flickor som passiva, avvaktande och tveksamma barn. Dessa reflektioner och funde-

ringar fick mig att undra över vilken barnlitteratur som små barn har tillgång till på 

förskolan? Vilka bilder och budskap förmedlar denna litteratur av kvinnligt respektive 

manligt? Detta med tanke på förskolans läroplan som föreskriver att traditionella köns-

mönster och -roller ska motverkas i verksamheten. 

 

Förskolan har även ett uppdrag att arbeta språkfrämjande då språk anses höra ihop med 

både barns lärande och identitetsutveckling. Ett språkfrämjande arbetssätt inkluderar 

förskolans bokutbud där högläsning och boksamtal ska leda till samtal om innebörden 

av det lästa. I den beskrivna VFU-situationen där Stugan är trång som en skokartong 

lästes, anser jag dock att jämställdhetsuppdraget får stå tillbaka för det språkfrämjande 

uppdraget. Måste det göra det? Skulle förskolläraren kunnat ha använt boken för att 

främja barnens språk och ifrågasatt den traditionella genussyn som skildrades?  

 

Barn kommer inte till förskolan som tomma blad vad gäller ett genustänk om vad som 

anses kvinnligt respektive manligt. Redan från födseln socialiseras de in i en genussyn 

via hemmets, samhällets och medias informella påverkan. Förskolan har, utifrån läro-

planen, ett uppdrag att formellt påverka barnen att genom pedagogisk verksamhet arbeta 

för att motverka traditionella könsmönster och -roller. Förskolans läroplan ger dock 

inga förslag på hur genusynen ska motverkas, enbart att det ska göras. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka tre förskoleavdelningars barnlitteratur, som barn i 

åldrarna ett till tre år har tillgång till, ur ett genusperspektiv. Studien syftar även till att 

ta reda på hur förskollärare
4
 från respektive avdelning ser på och uppfattar den barn-

litteratur som de använder sig av i sitt arbete med barn. 

 

Frågeställningar 

- Vilken barnlitteratur har barn, mellan ett till tre år, tillgång till på de undersökta 

avdelningarna? 

- Hur skildras kvinnligt och manligt i den barnlitteratur som finns på de undersök-

ta avdelningarna?  

- Vilka uppfattningar har förskollärarna om sitt arbete med barnlitteratur i allmän-

het och den barnlitteratur som finns på respektive avdelning, i synnerhet? 

                                                           
4
 I studien används både termen förskollärare och termen pedagoger. Förskollärare används för att 

hänvisa till personer, till exempel studiens respondenter, som är utbildade förskollärare. Pedagoger 

används som ett samlingsnamn för personalen i förskolan där både förskollärare och barnskötare avses. I 

litteraturgenomgången används den term som respektive forskare eller författare använt i sin text. 
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2. Litteraturgenomgång 
I denna del presenteras studiens teoretiska bakgrund, uppdelad i fyra avsnitt. Först 

beskriver avsnittet Genus en bakgrund till genus som begrepp, hur genus och genus-

kategorier och normer skapats samt hur kunskap och forskning om genus växt fram 

sedan 1960-talet. Därefter följer tre avsnitt där barnlitteratur samt forskning och andra 

arbeten om barnlitteratur står i centrum. Barnlitteratur och förskolan handlar om 

förskolans läroplan och dess koppling till barnlitteratur. Avsnittet ger även en bakgrund 

till barnlitteraturens möjligheter för barns utveckling samt hur barnlitteratur kan 

användas som ett verktyg i förskolans språk- och litteracitetsutvecklande
5
 arbete. Vidare 

presenteras ett arbete som undersökt när och hur arbetet med barnlitteratur sker i 

förskolan. Genus i barnlitteratur presenterar studier och andra arbeten som undersökt 

könsfördelningen av litterära karaktärer i barnlitteratur samt hur flickor och pojkar 

skildras i barnlitteratur. Avslutningsvis presenteras Förskolan som kontext för genus och 

barnlitteratur som handlar om förskolans styrdokument och hur förskolans värdegrund 

och jämställdhetsuppdrag kan kopplas till genus. Avsnittet behandlar även huruvida för-

skolan uppnår styrdokumentens mål som kan kopplas till värdegrundens och jämställd-

hetsuppdragets genuskoppling. Vidare presenteras hur barnlitteratur kan användas som 

verktyg i förskolans jämställdhetsuppdrag och genusarbete. 

 

2.1 Genus 
2.1.1 Genusbegreppet 
Det könsteoretiska begreppet genus är den svenska översättningen av engelskans 

gender. Ett begrepp som började användas runt 1970 i USA för att beteckna och 

särskilja det sociala och kulturella könet, det människan formas till, från det biologiska 

könet, det människan föds med. Britt-Marie Thurén (2000; 2003), Sveriges första 

professor i genusvetenskap, förklarar hur genus ursprungligen är en grammatisk term 

som används för att dela in substantiv i olika kategorier
6
. Hon menar att inom gramma-

tiken är genuskategoriseringen godtyckligt där till exempel solen kallas den i det 

svenska språket, äpplet det och klockan hon. Föremålen har ingen inneboende egenskap 

som gör dem till en den-, det- respektive hon-sak. Enligt Thurén blir godtyckligheten än 

mer tydlig vid en jämförelse mellan olika språk där exempelvis solen kategoriseras som 

kvinnlig på tyska (die Sonne) men manlig på spanska (el sol). Samma godtycklighet, 

menar hon, kan observeras i hur människan kategoriserar saker och begrepp – som till 

exempel sysslor, kläder, egenskaper, intressen, färger – i två genuskategorier som 

kvinnligt eller manligt. Det finns med andra ord ingen inneboende egenskap i exempel-

vis en rosa respektive blå mössa som ”gör” dem till ett kvinnligt respektive manligt 

klädesplagg, de har enbart kategoriserats så av människan i vissa olika delar av världen 

(Thurén 2000; 2003). 

 

  

                                                           
5
 Litteracitet: den svenska översättningen av det engelska begreppet literacy. Litteracitet har inte någon 

allmän definition men kan kortfattat beskrivas som att det berör barns tal- och skriftspråksutveckling 

(Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013; Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006). 
6
 Olika språk använder olika många kategorier. I modern svenska används främst utrum (-en, den) och 

neutrum (-et, det) men i fornsvenskan användes även femininum (-inna, -(er)ska, hon) och maskulinum 

(-e, han) där vissa former fortfarande lever kvar idag, till exempel klockan och människan som benämns 

som hon (Teleman, u.å; Västerdal, 2012).  
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2.1.2 Genuskategorier och den manliga normen – en historisk tillbakablick  

Thurén (2000; 2003) poängterar att samtliga kända mänskliga kulturer, kategoriserar 

människor i minst två genuskategorier som ungefär motsvarar det vi i västerländska 

kulturer kallar för kvinnor och män. Dock skiljer sig kulturerna åt gällande hur de har 

sorterat och kopplat andra begrepp, såsom sysslor, egenskaper och intressen, till dessa 

kategorier. Att kategorisera människor och andra saker i sin omgivning, menar Thurén, 

ligger i människans natur. Genom att kategorisera skapas en ordning som hjälper 

människan att tänka samt kommunicera om och med sin omgivning. Under historiens 

gång kom genuskategorierna att betraktas som varandras motsatser. Vad som sorterades 

i den ena genuskategorin, kunde inte gälla även för den andra kategorin. Vidare kom 

den manliga genuskategorin att värderas högre än den kvinnliga (Thurén, 2000; 2003). 

 

En bidragande orsak till att denna dikotomi och hierarkisering av genuskategorierna 

växt fram, är människans olika religioner. Jeanette Sky (2009), doktor i religions-

historia, menar att majoriteten av religionerna i världen är patriarkala, könsuppdelade 

och genushierarkiserade. Kvinnan har genomgående tilldelats en underordnad roll och 

som, för Guds och samhällets bästa, ska kontrolleras av den överordnade mannen. Med 

religionens heliga skrifter som facit har människan sedan ordnat sitt samhälle i olika 

grupper med olika rättigheter och makt. Dock poängterar Sky att det alltid har varit högt 

uppsatta män som haft makt, kunskap och tillgång till de religiösa skrifterna. Det är 

högt uppsatta män som en gång i tiden valde vad skrifterna skulle innehålla samt hur 

innehållet skulle presenteras. Det är även högt uppsatta män som därefter tolkat, 

översatt och förmedlat skrifternas innehåll till allmänheten och efterföljande genera-

tioner. Vilket har bidragit till att både kvinnor och män skrivits in i inrutade, sociala 

könsroller med bestämda kvinnlighets- och manlighetsideal (Sky, 2009). 

 

Under historiens gång växte därmed en hierarkisk genusordning fram som i denna 

studie benämns som den manliga normen. En norm som bland annat inneburit att 

mannen betraktas som mall för människan. Mannen ses som det allmängiltiga och 

normala medan kvinnan ses som en könad avvikelse, som det specifika. Idag kan detta 

exempelvis observeras i språkliga formuleringar där en allmän formulering om en läka-

re oftast uppfattas som att det syftar till en manlig läkare. Åsyftas en kvinnlig läkare, 

markeras det genom att det specifikt påtalas att den formuleringen gäller en kvinnlig 

läkare (Hedlin, 2006; Thurén, 2003; Sky, 2009). 

 

2.1.3 Genusforskning 

Dagens genusforskning har sitt ursprung i kvinnoforskningen som föddes i USA på 

1960-talet då allt fler kvinnor började studera och forska vid universiteten. Där ifråga-

satte de den manliga normen och varför kvinnor exempelvis var osynliga inom den 

allmängiltiga vetenskapen. Kvinnoforskningen fokuserade bland annat på att ”lägga till” 

kvinnan till den allmänna vetenskapen för att utjämna den skevhet som blivit en 

konsekvens av att den under lång tid utformats och förmedlats utifrån mäns åsikter, 

värderingar och intressen (Thurén, 2000; 2003). 

 

Under 1980-talet började forskningen benämnas som genusforskning och fokus låg inte 

längre på att endast studera kvinnan som en genuskategori i en mansdominerad kultur. 

Nu började även forskningen studera mannen som en genuskategori där män, maskulin-

itet och mäns gärningar endast blir förståeliga när de sätts i relation till kvinnor, 
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femininitet och kvinnors gärningar. Forskningen uppmärksammade att den traditionella 

genussynen och genusordningen får konsekvenser för både kvinnor och män. Den 

manliga normen har konsekvenser för båda genusskategorierna. Under 1980-talet 

började även flera befintliga och etablerade vetenskapliga ämnen såsom antropologi, 

psykologi, pedagogik, språk- och litteraturvetenskap anlägga ett genusperspektiv till sin 

forskning. Att anlägga ett genusperspektiv innebär att området som undersöks, i denna 

studie barnlitteratur, studeras utifrån de föreställningar som finns om kvinnligt och 

manligt inom det aktuella området, samt vad det får för konsekvenser för samhället. Det 

kan till exempel handla om konsekvenser gällande yrkesval, maktinnehav och 

bestämmanderätt (Thurén, 2000; 2003). 

 

Genusforskningen har sedan legat till grund för den syn som är aktuell idag. Med hjälp 

av genusbegreppet som tankeredskap har forskningen exempelvis möjliggjort att 

människans genussyn har synliggjorts, ifrågasatts och problematiserats. Genusforsk-

ningen har även bidragit till kunskap och medvetenhet om genusordningen, två viktiga 

faktorer som behövs för att åstadkomma en förändring där kvinnors och mäns konstru-

erade, inrutade könsroller vidgas och omdefinieras (Thurén, 2000; 2003). 

 

 

2.2 Barnlitteratur och förskolan 
2.2.1 Barnlitteratur och förskolans läroplan 

Kåreland och Lindh-Munther (2005a) konstaterar att begrepp såsom litteratur och 

läsning inte nämns explicit i den första upplagan av förskolans läroplan från 1998 

(Utbildningsdepartementet, 1998), något som inte har förändrats i den reviderade 

läroplanen från 2010 (Utbildningsdepartementet, 2010). De menar dock att begreppen, 

på ett generellt sätt, kan kopplas till flera formuleringar kring kulturarv, delaktighet i 

andras kulturer, barn språkutveckling samt barn och skriftspråk. Dessa formuleringar 

kan bland annat ses i följande citat från läroplanen: 
 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från 

en generation till nästa (Utbildningsdepartementet, 2010, s 6). 

 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 

leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social 

och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 

alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i 

andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar (Utbildningsdepartementet, 2010, s 6). 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s 7). 

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s 7). 

 

Situationen kan sammanfattas med att då läroplanen saknar instruktioner gällande hur 

litteratur kan och bör användas i verksamheten, åläggs pedagoger ett ansvar att själva 
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tolka hur målen ska nås. Som en konsekvens av detta kan litteraturanvändningen i 

förskolan komma att vara beroende av pedagogers eget litteraturintresse. 

 

2.2.2 Barnlitteraturens möjligheter för barns utveckling 

Att använda barnlitteratur i arbetet med barn, framhålls av flera författare som 

betydelsefullt för barns utveckling. Flera lyfter fram tre huvudsakliga områden i 

samband med litteraturarbete med barn: barnlitteraturens möjligheter för barns språk-

utveckling, kulturarv och identitetsutveckling.  

 

Barnlitteratur och barns språkutveckling 

Barns språkutveckling diskuteras frekvent utifrån två begrepp, språklig medvetenhet och 

litteracitet. Språklig medvetenhet kan ses som ett samlingsnamn för barns språk-

utveckling där utvecklingen kategoriseras i fem språkområden: fonologi, morfologi, 

syntax, pragmatik och semantik. Dessa områden påverkar på olika sätt barns språk-

utveckling och kan ses vara olika aktiva i utvecklingens olika stadier. Dessa måste 

stimuleras allsidigt för att barn ska kunna utveckla goda tal-, skriv- och läsförmågor. I 

Sverige ses ofta språklig medvetenhet som starten för barns litteracitetsutveckling och 

det som lägger grunden för deras framtida skriftspråksutveckling där läs- och skriv-

inlärning står i centrum. En inlärning som är av stor betydelse för barns framtida 

möjligheter att klara av högre studier, ett yrkesliv samt kunna delta fullt ut i det 

demokratiska, skriftspråksinriktade samhället (Fridolfsson, 2008; Lindö, 2009; 

Svensson, 2009; Swärd, 2008). 

 

Denna studie fokuserar på små barn mellan ett och tre år. En ålder där framförallt barns 

talspråk utvecklas men där, som nämns ovan, grunden för den kommande läsinlärningen 

läggs. En grund som ofta kallas för early eller emergent literacy och som bland annat 

kännetecknas av att barn härmar vuxnas läsbeteende genom prova på rollen som läsare. 

I denna ålder är det främst vuxna i hemmet och i förskolan som kan agera som viktiga 

läsförebilder där läsaktiviteter som exempelvis högläsning av barnlitteratur har stor 

betydelse för barns möjligheter att utveckla goda litteracitetsförmågor (Björklund, 2008; 

Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013; Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006; Ivarsson, 

2008; Liberg, 2010). 

 

Barnlitteratur och barns kulturarv 

I ett kulturförmedlande sammanhang lyfts det fram hur barnlitteratur för vidare 

kulturella regler och förväntningar på kvinnligt och manligt beteende, med andra ord för 

vidare en traditionell genussyn. Dock kan barnlitteraturen användas för att motverka de 

traditionella könsroller den förmedlar genom att använda den för att synliggöra, 

ifrågasätta samt vidga dessa könsroller. Sammanfattningsvis kan barnlitteraturen ses 

som en överförare av kultur och kunskap om till exempel de kulturella regler som gäller 

i samhället, från en generation till en annan (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006; 

Narahara, 1998; Wason-Ellam, 1997). 

 

Barnlitteratur kan även ses som en del av ett kulturarv där både böcker och högläsning 

är del av en tradition som ärvs från äldre generationer till den yngre. Med andra ord 

består kulturarvet dels av så kallade klassiska sagor, som till exempel Rödluvan och 

vargen. Dels av själva handlingen högläsning, det vill säga när en vuxen läser högt för 

barn. Både boken och handlingen kommer troligtvis att ärvas från en generation till en 



 

7 
  

annan då en individ som fått Rödluvan läst för sig som barn, sannolikt kommer läsa den, 

och andra böcker, högt för sina barn (Granberg, 1996; Kåreland & Lindh-Munther, 

2005b). 

 

Barnlitteratur och barns identitetsutveckling 

En väsentlig del i barns identitetsutveckling är barnets könstillhörighet. Flera författare 

menar att redan vid två-tre års ålder är barn medvetna om kön som två kategorier och 

vid fyra år är de medvetna om att de olika könen har olika förväntningar på sig. Vid fem 

års ålder, menar de att barn utvecklat en stram syn vad gäller könsroller samt är 

medvetna om den hierarkiska genusordning som råder i samhället där mannen betrak-

tas som norm. Resonemang som dessa visar med andra ord att barns identitetsutveck-

ling, där könstillhörighet är en aspekt, grundläggs redan i förskoleåldern och att före-

ställningar om kvinnligt och manligt börjar utvecklas under barnens första levnadsår 

(Chatton, 2001; Louie, 2001; Narahara, 1998). 

 

I barns identitetsutveckling finns flera aspekter, där hem och förskola är två miljöer som 

har stor inverkan. Till exempel kopplar Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) samman 

barnlitteraturens betydelse för barns identitetsfrågor med de möjligheter litteraturen har 

att vidga barns referensramar. Genom vidgade referensramar menar de att barn får 

tillgång till andra människors situationer och möjlighet att jämföra dessa med den egna 

situationen och därmed öka sin förståelse för sin omvärld. Även Chatton (2001) menar 

att barnlitteratur har betydelse för barns identitetsutveckling och könstillhörighet. Hon  

anser att barnlitteratur är ett sätt som barn förlitar sig på och använder för att utöka sin 

förståelse för sin könstillhörighet. Liknande tankar lyfter Kåreland och Lindh-Munther 

(2005b) fram då de pekar på hur högläsning kan hjälpa barn att förstå sig själva samt 

reflektera över de erfarenheter de gjort.  

 

2.2.3 Barnlitteratur som verktyg i förskolans språk- och litteracitetsutvecklande 

arbete 

Barnlitteratur betraktas som en självklar del av förskolans vardag där framförallt 

högläsning lyfts fram som det mest frekventa sättet att arbeta med barnlitteratur i 

förskolan. Ett sätt som främst anses ha stor betydelse för barns språk- och litteracitets-

utveckling. Dock menar Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) att barn inte automatiskt 

utvecklar sitt språk eller litteracitetsförmågor enbart för att vuxna läser högt för dem. 

Istället anser de att det är 1) i vilken kontext högläsningen äger rum samt 2) hur 

högläsningen följs upp som har betydelse för barns utveckling. För bästa utvecklings-

möjligheter bör högläsningen vara inbäddad i en kunskapskontext med ett övergripande 

tema samt att uppföljning sker i form av exempelvis samtal, bildskapande eller dramati-

sering. 

 

Situationen kan sammanfattas med att det inte handlar om att läsa för barnen, utan med 

barnen. Att läsa med barn är vad de benämner effektiv högläsning. Ett arbetssätt som 

bygger på samtal – samtal om texten mellan pedagog och barn och/eller mellan barn 

innan, under och efter högläsningen. I dessa samtal kan pedagoger och barn till exempel 

diskutera nya ord och olika betydelser av begrepp vilket möjliggör en utveckling av 

barns ordförråd. 
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2.2.4 När och hur arbetet med barnlitteratur sker i förskolan  

I förskolan är barnlitteratur en del av förskolans vardag där högläsning är det främsta 

användningssättet. I Dambers, Nilssons och Ohlssons (2013) projekt, där 40 förskolor 

ingick, urskildes två huvudspår när och hur högläsningen skedde i de undersökta 

förskolorna: högläsning under den så kallade läsvilan samt i anslutning till temaarbeten.  

 

Läsvila 

Läsvilan uppfattar Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) är ett etablerat begrepp inom 

förskolan som beskrivs som den absolut mest frekventa formen av högläsning som 

förekom i de studerade förskolorna. Vidare beskrivs läsvilan som ett oreflekterat rutin-

inslag, som oftast förläggs efter lunch, där syftet är av lugnande och disciplinerande art: 

avdelningens äldre barn ska varva ner efter maten och vara tysta medan de yngre barnen 

sover middag. Läsvilan kretsar med andra ord inte kring något medvetet pedagogiskt 

syfte där till exempel barns språkutveckling eller lärande inom ett övergripande tema 

eftersträvas. Att läsvilan inte styrs av något pedagogiskt syfte kan även ses i hur bok-

valet till högläsningen sker. Oftast är det barnen som får välja vad som ska läsas, vilket 

indikerar att innehållet i högläsningen är av underordnad betydelse. Läsningen följs 

dessutom ytterst sällan upp i form av exempelvis samtal. 

 

Temaarbete 

Högläsning av barnlitteratur i anslutning till ett tema diskuterar Damber, Nilsson och 

Ohlsson (2013) som en sorts motpol till läsvilan. Temaläsningen beskrivs inte som ett 

oreflekterat inslag utan som en planerad läsning med ett medvetet pedagogiskt syfte 

som förskolans arbetslag arbetat fram. Den sker inte på samma rutinmässiga sätt som 

läsvilan, utan förekommer när det behövs samt när det passar temats förlopp. Det är 

således pedagogerna som styr både det pedagogiska temavalet och temaarbetets bokval. 

Detta tolkar författarna som att innehållet i högläsningen är av betydelse. De samman-

fattar innehållets betydelse i temaarbetet med att barngruppens aktuella kunskapsbehov 

styr temats innehåll som i sin tur styr de bokval som görs till temaarbetet. Tema-

läsningen följdes dessutom upp vid samtliga dokumenterade lästillfällen, främst genom 

samtal men även bildskapande och dramatisering förekom. Dock fann Damber, Nilsson 

och Ohlsson att högläsning i anslutning till temaarbete inte användes lika frekvent som 

till läsvilan, tvärtom. Endast åtta av de 40 förskolorna som deltog i projektet arbetade 

med högläsning i sitt temaarbete och bara i sex procent av de dokumenterade lästill-

fällen var högläsningen inbäddad i en kunskapskontext där ett övergripande tema fanns.  

 

Sammanfattningsvis pekar Dambers, Nilssons och Ohlssons (2013) projekt på att hög-

läsning av barnlitteratur är en resurs som försummas i den pedagogiska verksamheten. I 

94 procent av de dokumenterade lästillfällena sker de som solitära företeelser, det vill 

säga som ensamstående händelser som inte sker i en kunskapskontext med ett övergrip-

ande tema. Dessutom visar projektet att knappt 40 procent av lästillfällena följs upp där 

endast en femtedel av dessa uppföljande aktiviteter gjordes på pedagogernas initiativ, 

barnen tog med andra ord fler initiativ till uppföljning än pedagogerna.  

  



 

9 
  

2.3 Genus i barnlitteratur 
2.3.1 Könsfördelning av litterära karaktärer 

Forskning och annan litteratur pekar på att barnlitteratur under lång tid har dominerats 

av manliga karaktärer i både text, illustrationer och titlar. En studie av Grauerholz och 

Pescosolido (1989) undersökte mer än 2000 barnböcker som publicerats mellan 1900 

och 1984 och fann att manliga karaktärer var överlägsna i antal under samtliga 84 år. En 

annan studie av Weitzman, Eifler, Hokada och Ross (1972) undersökte barnlitteratur 

som publicerats och vunnit prestigefyllda priser under 1940-, 1950- och 1960-talen. De 

fann att kvinnliga karaktärer var underrepresenterade där det för varje kvinnlig karaktär 

fanns elva manliga karaktärer. Med andra ord stod kvinnor endast för nio procent av 

böckernas karaktärer. Även det svenska projektet som Kåreland och Lindh-Munther 

deltog i, visar att manliga karaktärer är i majoritet både i bilderböcker för små barn och i 

skönlitteratur som används i grundskolan. Flera förskolor som fått medel av 

Delegationen för jämställdhet i förskolan till sina jämställdhetsprojekt undersökte sina 

förskolors bokutbud och fann även de att utbudet dominerades av manliga karaktärer. 

Dessa forskningsresultat och andra projekt illustrerar hur barnlitteratur under mycket 

lång tid har dominerats av manliga karaktärer (Kåreland, 2005; Louie, 2001; SOU 

2006:75; Österlund, 2008). 

 

Dock pekar andra forskare och författare på att en utjämnande utveckling har skett 

sedan 1980-talet, där exempelvis fler kvinnliga karaktärer förekommer. Vissa studier 

och arbeten pekar på att en viss förbättring har skett gällande förekomsten av kvinnliga 

karaktärer men att manliga fortfarande är i majoritet (Collins, Inoldsby & Dellman 

1984; Engel, 1981; Kortenhaus & Demarest, 1993; Peterson & Lach, 1990; Short, 

2001). Medan andra pekar på att en jämställd balans har uppnåtts (Creany, 1995; 

Gooden & Gooden, 2001).  

 

Huruvida centrala karaktärers kön, som till exempel presenteras på böckers omslag (titel 

och illustration) är av vikt vid barnlitteraturanalyser råder det delade meningar om. 

Ernst (1995) samt Kåreland och Lindh-Munther (2005c) anser att finns orsaker att 

undersöka dessa variabler trots att de varken behöver betyder att boken handlar om den 

karaktären eller att karaktären skildras på ett positivt sätt. Dessa variabler indikerar dock 

om flickor och pojkar i barnlitteratur representeras på ett ojämställt sätt och om barn 

väljer böcker enbart utifrån bokens omslag, så har flickor svårare att hitta böcker med 

karaktärer av sitt egna biologiska kön. Nikolajeva (2000, 2004) menar emellertid att det 

inte är fördelningen av karaktärernas biologiska kön som är intressant att undersöka, 

utan huruvida dessa karaktärer skildras och agerar enligt den traditionella genusord-

ningen, det vill säga uppvisar ett performativt genus.  

 

2.3.2 Skildringar av flickor och pojkar 

Forskning och annan litteratur pekar på att barnlitteratur, i likhet med den manliga 

dominansen, under lång tid har skildrat kvinnligt och manligt på ett könstraditionellt 

sätt. Forskning och andra undersökningar gjorda under 1970-talet fann att flickor 

skildrades på ett negativt sätt. De skildrades som passiva och hjälplösa bakgrundsfigurer 

som var beroende av assistans från manliga karaktärer för att klara sig. Pojkar skildrades 

i sin tur på ett positivt sätt. De skildrades som aktiva, självständiga och oberoende 

figurer. Forskning och andra undersökningar gjorda under 1980- och 1990-talen fann att 

flickor skildrades som passiva, snälla, skötsamma, svaga, vanliga, osjälvständiga och att 
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de bryr sig om fysiskt utseende. Pojkarna skildrades som aktiva, handlingskraftiga, 

starka, energiska, självständiga, robusta och äventyrliga. Vidare visar forskning och 

andra undersökningar gjord under 2000-talet att det numera finns exempel på karaktärer 

som inte skildras på ett könstraditionellt sätt. Till exempel finns det skildringar av 

flickor som starka och aktiva samt pojkar som visar rädsla, men dessa exempel anses 

vara undantag. Forskare och författare understryker att flickor och pojkar i stor 

utsträckning fortfarande skildras på ett ensidigt och könstraditionellt sätt. Dessa forsk-

ningsresultat och andra undersökningar illustrerar hur flickor och pojkar, under lång tid 

skildrats på ett könstraditionellt sätt i barnlitteratur (Ernst, 1995; Gooden & Gooden, 

2001; Huck, 2001; Kåreland & Lindh-Munther, 2005c; Louie, 2001; Narahara, 1998; 

Wason-Ellam, 1997; Österlund, 2008). 

 

Dock pekar annan forskning på att en trend kan observeras där flickor skildras på ett 

mer mångsidigt sätt som överskrider de könstraditionella gränserna. Till exempel 

undersökte Jackson och Gee (2005) 100 så kallade readers, det vill säga barns första 

läseböcker, som använts i Nya Zeeländska skolor mellan 1950 och 2000. De konstaterar 

att pojkar skildras på ett ensidigt sätt och positioneras inom en traditionellt manlig 

diskurs
7
 där pojkar har kort hår, byxor och ägnar sig åt manliga aktiviteter. Flickor 

däremot skildras på ett mer mångsidigt sätt vilket möjliggör att de kan positioneras 

inom både en traditionell kvinnlig diskurs och manlig diskurs, samtidigt. Med andra ord 

kan flickor till exempel ha långt hår, klänning och leka med fordon eller ha kort hår, 

byxor och leka med dockor (Jackson & Gee, 2005). 
 

 

2.4 Förskolan som kontext för genus och barnlitteratur 
2.4.1 Förskolans värdegrund och jämställdhetsuppdrag 

Genom förskolans styrdokument: skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010), har verksamheten ålagts ett uppdrag att 

förmedla och förankra den värdegrund som det svenska samhället vilar på: 
 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på (Skollag, SFS 2010:800, Kap 1 4§). 

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i 

förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för 

förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö (Utbildningsdepartementet, 2010, s 4). 

 

                                                           
7
 Diskursbegreppet bygger på uppfattningen att verkligheten uttrycks genom olika diskurser. Dessa olika 

diskurser är starkt förankrade i människans verklighetsuppfattning men på ett högst omedvetet sätt så att 

människan inte inser att hon/han är formad och styrd av den diskurs hon/han befinner sig i. Med andra ord 

styrs bland annat en människas tankar och idéer av den diskurs, den upplevda verkligheten, som hon/han 

vistas i (Emt & Eriksson, u.å). 
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De grundläggande demokratiska värderingar som nämns i ovan citat utgör förskolans 

värdegrund och består enligt styrdokumenten av följande fem värden:  
 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor (Skollag, SFS 2010:800, Kap 1 5§, min kursivering). 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet med barnen (Utbildningsdepartementet, 2010, s 4, min 

kursivering). 

 

Till denna studie är det framförallt två värden som är av särskilt intresse:  

- det tredje värdet som betonar ”alla människors lika värde” som kan ställas 

mot den rådande manliga normen samt  

- det fjärde värdet som berör ”jämställdhet” och som i läroplanens 

formulering specificeras till ”jämställdhet mellan könen”. 

 

2.4.2 Förskolan som genusformande arena 

Förskolan har arbetat efter samma formulerade värdegrund och jämställdhetsuppdrag 

sedan den första upplagan av läroplanen började gälla 1998. Delegationen för 

jämställdhet i förskolan konstaterar dock att verksamheten har precis som skolan haft 

svårigheter att uppnå de mål som angetts (SOU 2006:75). Forskning visar även att 

förskolan inte bara haft svårt att uppnå målen att motverka traditionella könsroller och  

-mönster, utan även har bidragit till att stärka dessa (Bayne, 2009; Eidevald, 2009; 

Månsson, 2000). Till exempel visar Eidevalds och Månssons studier att förskole-

personal bemöter flickor och pojkar på könstraditionella sätt, exempelvis uppmuntrar 

pojkar att tala och agera medan flickor snarare tystas ner. Studier som dessa, pekar på 

att även om flickor och pojkar vistas på samma fysiska plats, det vill säga förskolan, 

exponeras de för mycket olika upplevelser och erfarenheter.  

 

Att förskolans uppdrag och läroplansmål inte uppnås i praktiken, anses inte bero på 

någon illvilja från någon part. En möjlig förklaring kan vara att det som förskole-

personal är svårt att analysera den egna verksamheten för att kunna utforma en jäm-

ställdhetspraktik när de själva omedvetet företräder en diskurs som de blivit ålagda att 

förändra (Carlsson & Linnér, 2009; Hedlin, 2006; Månsson, 2000). För att som pedagog 

inom förskolan kunna förstå sin egen roll i diskursen och kunna börja arbeta för 

jämställdhet framhålls framförallt kunskap om jämställdhet och genus som viktigt samt 

att pedagogerna blir medvetna om det egna förhållningssättet till kvinnligt och manligt. 

På så vis anses personalen kunna problematisera traditionella förgivettaganden om kön 

och arbeta för ett mer jämställt samhälle där alla, oavsett kön, har möjlighet att nå sin 

personliga utvecklingspotential (Eidevald, 2009; Månsson, 2000; Svaleryd, 2002: SOU 

2006:75). 

 

I ett mångkulturellt samhälle kan förskolans jämställdhetsuppdrag och genusarbete 

skapa en viss problematik. I de fall då hemmets kultur representerar en mer eller mindre 

medveten genussyn än samhällets, kan det hända att hemmet och förskolan hamnar i en 

värdekonflikt. 
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2.4.3 Arbete med barnlitteratur som verktyg i förskolans jämställdhetsuppdrag 

och genusarbete 

Delegationen för jämställdhet i förskolan lyfter fram barnlitteratur som en viktig del i 

förskolans arbete med jämställdhetsuppdraget samt genusarbete. Till exempel menar de 

att högläsning av barnlitteratur och uppföljande samtal kan vara ett verktyg för att 

utmana och ifrågasätta normer och värden kring kön och genus. Vidare anser de att en 

granskning av förskolans bokutbud ur ett genusperspektiv kan vara ett sätt för pedagog-

erna att bli medvetna om hur den egna verksamheten är ”könad” (SOU 2006:75). 

 

Kåreland och Lindh-Munther deltog i ett treårigt projekt. I projektet undersöktes 23 

förskoleavdelningars litterära miljö ur ett genusperspektiv. Samtliga förskolor som 

undersöktes var inriktade på ”språk, läsning och litteratur eller på någon form av genus- 

eller jämställdhetsarbete” (Kåreland & Lindh-Munther, 2005b, s 77). En förskola som 

författarna särskilt kopplar till arbetet med barnlitteratur och förskolans jämställdhets-

uppdrag är Gäddan, en förskola som har en uttalad jämställdhetsinriktning. Verksam-

heten präglas sedan länge av ett jämställdhetsarbete där pedagogerna är medvetna om 

den genuskonstruktion som sker i förskolans vardagliga inslag, som till exempel 

högläsning. I Gäddans litteraturpedagogik utgår pedagogerna alltid från ett genuspers-

pektiv där de med hjälp av barnlitteratur: 

- vill visa att det finns alternativa sätt på hur det går att vara flicka och pojke. Till 

exempel kan och får flickor vara starka och visa mod (egenskaper som ofta 

tillskrivs manliga karaktärer) och pojkar kan och får vara hjälpsamma och visa 

rädsla (egenskaper som ofta tillskrivs kvinnliga karaktärer). För pedagogerna är 

det viktigt att visa på möjligheterna att överskrida de traditionella könsmönster 

som anses tillåtet och lämpligt beteende för respektive kön. 

- har uppföljande boksamtal där egenskaper och handlingar kopplade till genus 

kan diskuteras och problematiseras för att ytterligare synliggöra alternativa sätt 

på hur det går att vara flicka och pojke. 

- ändrar vissa detaljer, till exempel karaktärers namn och kön, egenskaper eller 

handlingar, för att skapa en bild som bättre stämmer överens med en jämställd 

genussyn. Ett arbetssätt som Delegationen för jämställdhet i förskolan be-

nämner som genussäkring där pedagoger medvetet väljer eller anpassar urvalet 

av exempelvis sånger eller sagor för att utforma ett innehåll med en mer jäm-

ställd fördelning av kvinnligt och manligt (SOU 2006:75). 

 

Kåreland och Lindh-Munther anser att pedagogerna på Gäddan uppvisar en medveten-

het om hur barnlitteratur bidrar till barns genuskonstruktion. Pedagogerna använder 

barnlitteratur på ett medvetet sätt för att vidga barns förståelse av genus och uppmuntra 

dem att överskrida traditionella könsmönster. Dock menar författarna att en sådan med-

vetenhet hör till ovanligheterna inom förskolan. 

 

 

2.5 Sammanfattning 
Studiens litteraturgenomgång har behandlat hur begreppet genus kan användas för att 

beteckna och särskilja det sociala och kulturella könet, det människan formas till, från 

det biologiska könet, det människan föds med. Thurén (2000; 2003) poängterar att även 

om mänskligheten har kategoriserat individer i minst två genuskategorier så skiljer sig 

kulturer åt gällande hur de har sorterat och kopplat andra begrepp, såsom sysslor, egen-
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skaper och intressen, till dessa kategorier. Under historiens gång, där olika religioners 

heliga skrifter använts som facit, har en dikotomi och hierarkisering av genuskategorier-

na växt fram. Därmed skapades en genusordning där mannen betraktas som norm och 

det allmängiltiga, och kvinnan som den könade avvikelsen, det specifika. En genus-

ordning där både kvinnor och män skrivits in i inrutade könsroller som påverkar och 

begränsar deras individuella utveckling och möjligheter. I och med genusforskningens 

framväxt, belystes och ifrågasattes den manliga normen och ledde fram till kunskap och 

medvetenhet om den. Två viktiga faktorer som behövs för att nå en förändring där 

kvinnors och mäns konstruerade, inrutade könsroller vidgas och omdefinieras. Denna 

kunskap och tankeredskap, såsom genus och genusordning, som genusforskningen har 

tillhandahållit används i denna studie för att undersöka samt förstå barnlitteratur ur ett 

genusperspektiv. 

 

Barnlitteratur ses som en viktig och självklar del i förskolans verksamhet. Dock nämns 

varken litteratur eller läsning explicit i förskolans styrdokument. Något som Kåreland 

och Lindh-Munther (2005a) menar får som konsekvens att litteraturanvändningen i 

förskolan kommer vara beroende av pedagogers eget litteraturintresse. Vidare fram-

håller flera författare att arbetet med barnlitteratur, där högläsning är det mest frekventa 

arbetssättet i förskolan, är betydelsefullt för barns allsidiga utveckling. Dock menar 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) att enbart läsa högt för barn inte automatiskt leder 

till någon utveckling. De menar istället att det mest effektiva sättet att läsa högt fär barn 

är att läsa med barnen. Ett arbetssätt som bygger på samtal om texten innan, under och 

efter högläsningen. Då kan barn tillsammans med pedagoger till exempel diskutera nya 

ord och olika betydelser av begrepp och där barnens ordförråd utvecklas. Vidare 

presenterades tidigare forskning och andra arbeten om barnlitteratur i förskolan samt 

genus i barnlitteratur. Dambers, Nilssons och Ohlssons (2013) projekt om barnlitteratur 

i förskolan visar att högläsning av barnlitteratur är en resurs som försummas i den 

pedagogiska verksamheten. Dessa författare och deras resonemang belyser barnlittera-

turens roll, användningsområde och potential i förskolan samt lärarens betydelse för att 

barnlitteraturen används på ett effektivt sätt så att dess potential kan nås. 

 

Sammanfattningsvis visar forskning och andra arbeten om genus och barnlitteratur att 

barnlitteratur under lång tid har dominerats av manliga karaktärer i både text, illustra-

tioner och titlar. Vissa forskare och författare pekar dock på att en utjämnande utveck-

ling har skett sedan 1980-talet. Vidare visar forskning och andra arbeten att barnlittera-

turen under lång tid även har skildrat flickor och pojkar på ett könstraditionellt sätt. 

Vissa forskare och författare pekar dock på att en trend kan observeras där flickor 

skildras på ett mer mångsidigt sätt som överskrider de könstraditionella gränserna. 

Denna översikt av forskning och andra arbeten belyser hur det under lång tid funnits en 

viss traditionell genussyn som förmedlats via barnlitteratur vilket kan bidra till svårig-

heter när pedagoger ska välja böcker för att bygga upp samt kontinuerligt uppdatera 

förskolans bokutbud. Men då viss forskning och andra arbeten pekar på att andra 

genussyner börjar skildras i barnlitteratur de senaste åren, bör det finnas alternativ till 

det traditionella som pedagoger kan välja för att skapa ett mångfaldigt och varierat 

bokutbud på förskolorna som de kan använda i sitt arbete med barnen.  

 

Via förskolans styrdokument har verksamheten ålagts ett uppdrag att förmedla och 

förankra den värdegrund som det svenska samhället vilar på. En värdegrund som består 
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av fem värden där framför allt det tredje och fjärde värdet, alla människors lika värde 

respektive jämställdhet mellan könen, är av särskilt intresse i denna studie. Forskning 

och utredningar visar dock att förskolan haft svårt att uppnå de uppdrag och mål som 

angetts i styrdokumenten och istället bidrar till att stärka de traditionella könsroller och  

-mönster som den har fått i uppdrag att motverka. En möjlig förklaring till detta är att 

det är svårt för förskolepersonal att förändra en diskurs som de själva omedvetet 

företräder. I detta sammanhang framhålls kunskap om jämställdhet och genus som 

viktiga faktorer för att börja förstå sin egen roll i diskursen och på sikt kunna arbeta för 

ett mer jämställt samhälle. I Kåreland och Lindh-Munthers (2005b) projekt lyftes en 

förskoleavdelning fram där pedagoger arbetar medvetet med barnlitteratur som ett 

verktyg i förskolans jämställdhetsuppdrag och genusarbete. Författarna menar dock att 

en sådan medvetenhet tillhör ovanligheterna inom förskolans verksamhet. Denna pre-

senterade litteratur belyser vissa av de svårigheter som pedagoger inom förskolan möter 

i sitt genusarbete och jämställdhetsuppdrag. Dock lyfter litteraturen även fram exempel 

på att det är möjligt att använda barnlitteratur, en av studiens nyckelord, som ett verktyg 

i förskolans jämställdhetsuppdrag och genusarbete. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv som har sina rötter i den ryske 

psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) kulturhistoriska teori. Vygotskijs teori kretsar 

kring hur människans utveckling är beroende av den kultur som hon/han växer upp och 

deltar i. Teorin betraktar språket som ett centralt begrepp där språket koppling mellan 

individen och kulturen anses ha en avgörande funktion för människans utveckling, 

tänkande och lärande. Vygotskij menade att det är via språket, och andra kulturella 

redskap, som människor kommunicerar sina tankar och kunskaper till varandra. Vilka 

människor, tankar, kunskap och redskap som finns tillgängliga i den aktuella kulturen, 

påverkar därmed människans möjliga utveckling (Vygotskij 1978; 2001).  

 

I denna studie används främst Roger Säljös, professor i pedagogisk psykologi, sociokul-

turella vidareutveckling av Vygotskijs teori. Studien utgår från fyra centrala delar inom 

det sociokulturella perspektivet: kontext, redskap, språk samt lärarrollens betydelse.  

 

En central del i det sociokulturella perspektivet är synen av att lärande och kunskap 

växer fram och sker i så kallade sociala praktiker. Dessa sociala praktiker ses som en 

del av lärandet, inte bara som en bakgrund till eller en plats där lärande sker. Lärande 

betraktas därmed inte som enbart beroende av en individs kognitiva förmågor, utan ses 

även som beroende av den situation och interaktion, med andra ord den sociala praktik, 

som individen deltar i. De sociala praktikerna ramas i sin tur in av så kallade kontexter. 

En individs alla handlingar beskrivs av Säljö som situerade i en kontext, i en social 

inramning. Med det menas att det som individen tänker, kommunicerar och gör är en 

del av en situations villkor och förutsättningar. Med andra ord anses inte situationen 

enbart påverka individens handlingar utan handlingarna anses ingå i, skapa samt 

återskapa kontexten, den sociala inramningen (Carlgren, 1999; Davidsson, 1999; Säljö, 

2010a; 2010b). 

 

I denna studie förstås förskolan som en social praktik där bland annat barns identitets-

skapande sker inom en genusformande kontext. I studien kommer förskolors bokutbud 

och förskollärares medvetenhet om jämställdhet och genus samt arbete med barnlittera-

tur i förskolan undersökas som olika villkor och förutsättningar i förskolans genusform-

ande kontext. 

 

En annan central del i det sociokulturella perspektivet är användandet av så kallade 

redskap. Att människan skapar och använder sig av redskap för att påverka och förändra 

sina villkor och förutsättningar i sociala praktiker, anses vara den stora skillnaden 

mellan människan och andra arter i världen. Genom redskap för till exempel förflyttning 

(cykel, bil, båt, flygplan, rymdraket), seende (glasögon, kikare, mikroskop, teleskop), 

kommunikation (språk, telefon, brev, böcker) och tänkande (papper och penna, kalend-

er, miniräknare, böcker, dator) överskrider människan sina biologiska villkor och förut-

sättningar. Med dessa redskap som hjälp kan människan göra nya erfarenheter och 

erhålla nya kunskaper och därmed vidga de gränser som tidigare funnits för hennes 

förmågor (Säljö, Schoulz & Wyndhamn, 1999; Säljö, 2010a; 2010b). 
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Människans redskap delas in i fysiska artefakter och mentala redskap
8
. Fysiska 

artefakter kan beskrivas som fysiska objekt som människan skapat och byggt in sin 

kunskap i under historiens gång. Till exempel har människan byggt in sin kunskap och 

kategorisering av tid i år, månader, veckor, dagar och timmar i en kalender; i mini-

räknaren är kunskap om de fyra räknesätten, decimalsystemets funktion, kvadratrots-

dragning med mer inbyggd. Intellektuella redskap kan beskrivas som mentala system 

som människan använder för att tänka och kommunicera med där språket anses vara det 

absolut viktigaste redskapet. Andra intellektuella redskap är exempelvis alfabet, siffer-

system och klassifikationer såsom längd, vikt och volym (Säljö, Schoulz & Wyndhamn, 

1999; Säljö, 2005; 2010a; 2010b). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv lyfts, som ovan nämns, språket fram som det absolut 

viktigaste intellektuella redskapet då det är via språket som omvärlden medieras, det vill 

säga förstås och förmedlas, till människan. Det är även via språket som människan 

sedan tänker om och kommunicerar sina erfarenheter och kunskaper om omvärlden till 

sin omgivning. Vidare kan inte språket ses som något tomt, utan det bär alltid på 

mening. Vilken mening det bär på och förmedlar, beror på flera kontextuella faktorer 

såsom vad individerna som använder språket vill förmedla eller påstå, i vilken situation 

individerna befinner sig i eller vilka förväntningar som finns på individerna (Säljö, 

2010a; 2010b). 

 

I denna studie förstås förskolans böcker och dess bilder som fysiska artefakter där olika 

aktörer såsom författare och illustratör, medvetet eller omedvetet, har byggt in kulturella 

föreställningar om genus och genusordningar. I studien kommer dessa artefakter under-

sökas som förskolors kulturella bokutbud samt hur de medierar budskap till barn om 

genus och genusordningar. Vidare förstår studien språket som förskolans främsta 

intellektuella redskap för att mediera och kommunicera omvärlden samt samhällets 

kunskap till barnen. Detta genom att undersöka vilka tankar som finns från förskollärar-

nas sida gällande det bokutbud som finns tillgängligt på aktuella förskoleavdelningar. 

 

I det sociokulturella perspektivet är även idén att en individ ständigt befinner sig i olika 

så kallade utvecklingszoner en central del. En utvecklingszon förklaras som det avstånd 

som finns mellan det som en individ kan klara eller förstå på egen hand och det som 

individen kan klara eller förstå med hjälp och vägledning av en mer kunnig person. I ett 

utbildningssammanhang har läraren en viktig roll då denna med sin kompetens ska 

hjälpa, vägleda och utbilda barn enligt gällande styrdokument (Säljö, 2010a). 

 

I denna studie förstås förskolans pedagoger som kompetenta personer som ska hjälpa 

och vägleda barn till nya utvecklingszoner. Vidare förstås pedagogernas högläsning som 

ett sätt att hjälpa barnen att ta del av böckers budskap. En interaktion som kan leda till 

att en traditionell genusordning befästs eller ifrågasätts där barnen kan utveckla en 

vidare förståelse av begreppen kvinnligt och manligt.  

  

                                                           
8
 I studien används Säljös (2005; 2010a; 2010b) huvudsakliga benämning av redskapsindelningen: fysiska 

artefakter/ intellektuella redskap. Andra synonyma benämningar han presenterar är fysiska redskap 

respektive språkliga, kommunikativa, mentala, psykologiska och diskursiva redskap. 
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4. Metod  
I denna del presenteras studiens metodval, urval, genomförande, analys, validitet och 

reliabilitet samt forskningsetik. 
 

4.1 Metodval 
Enligt Trost (2010) samt Patel och Davidson (2011) ska studiens syfte och frågeställ-

ningar avgöra vilken metod som ska väljas. Då denna studie syftade till att undersöka 

barnlitteratur ur ett genusperspektiv – genom att undersöka tillgänglig barnlitteratur på 

småbarnsavdelningar; analysera hur kvinnligt och manligt skildrades i den tillgängliga 

litteraturen samt intervjua förskollärare om sitt arbete med barnlitteratur i allmänhet och 

den barnlitteratur som fanns på respektive avdelning, i synnerhet – valdes en i huvudsak 

kvalitativ metod som tar avstamp i en kvantitativ undersökningsmetod till studiens 

första frågeställning. För att samla in data till undersökningen valdes fotografering, 

litteraturanalys baserade på Nikolajevas egenskapsschema samt kvalitativ intervju då 

dessa ansågs överensstämma med studiens tre frågeställningar. 

 

4.1.1 Fotografering 

Studiens första frågeställning gällde vilken barnlitteratur som barn, mellan ett till tre år, 

hade tillgång till på de undersökta avdelningarna. För att samla in data om detta valdes 

fotografering som kvantitativt datainsamlingsverktyg där böckernas omslagssida foto-

graferades. Fotografering valdes då det ansågs återge mer information än om exempel-

vis enbart böckernas titlar hade antecknats. I och med fotograferingen av böckernas 

respektive omslagssida erhölls en exakt återgivning av bokens titel, omslagsillustra-

tionens utformning samt färgval och andra layout-val, till exempel inslaget av glitter i 

Malvas magiska kurragömma. Information som användes i den efterföljande kategori-

seringsprocessen av böckerna.  

 

4.1.2 Litteraturanalys 

Studiens andra frågeställning gällde hur kvinnligt och manligt skildrades i den 

barnlitteratur som fanns på de undersökta avdelningarna. För att samla in data om detta 

gjordes litteraturanalyser som utgick från Nikolajevas (2004) egenskapsschema. 

Nikolajevas egenskapsschema utgår från att det som kategoriseras som kvinnligt 

respektive manligt bygger på motsatser. Detta schema har i denna studie använts som 

utgångspunkt och tankemodell för att göra en övergripande analys av hur kvinnligt och 

manligt skildras i den tillgängliga barnlitteraturen och undersöka om de kvinnliga och 

manliga karaktärerna skildras på könstraditionella sätt, med andra ord uppvisar ett 

performativt genus. 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka 

våldsamma 

känslokalla, hårda 

aggressiva 

tävlande 

rovgiriga 

skyddande 

vackra 

agressionshämmade
9
 

emotionella, milda 

lydiga 

självuppoffrande 

omtänksamma, omsorgsfulla 

sårbara 

                                                           
9
 Stavningen av agressionshämmade är ett citerat stavfel, rätt stavning är aggressionshämmade. 
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självständiga 

aktiva 

analyserande 

tänker kvantitativt 

rationella 

och så vidare 

beroende 

passiva 

syntetiserande 

tänker kvalitativt 

intuitiva 

 
 

Tabell 1. Nikolajevas (2004) egenskapsschema (a.a. s, 129). 

 

4.1.3 Kvalitativ intervju 

Studiens tredje frågeställning gällde vilka uppfattningar som förskollärarna hade om sitt 

arbete med barnlitteratur i allmänhet och den barnlitteratur som finns på respektive 

avdelning, i synnerhet. För att samla in data om detta valdes kvalitativ intervju
10

 som 

datainsamlingsverktyg. Kvalitativ intervju valdes då det är ett verktyg för att försöka 

förstå hur respondenten till exempel tänker om och uppfattar något. En kvalitativ 

intervju är inte ett enhetligt verktyg utan förekommer i många varierande former. Till 

denna studie valdes en intervju med låg grad av både standardisering och strukturering 

där den så kallade frågeguiden helt utgick ifrån öppna frågor. Med det menas att de tre 

intervjuerna inte genomfördes på exakt samma sätt, utan genomfördes med en låg grad 

av standardisering. Till exempel vad gäller tid och plats för intervjuerna samt i vilken 

ordning samt på vilket sätt frågorna ställdes. Istället anpassades intervjuerna till 

respondenternas önskningar gällande tid och plats. I vilken ordning och på vilket sätt 

som frågorna ställdes anpassades efter vad som passade respektive intervju. Dessutom 

formulerades följdfrågor under intervjuernas gång för att på olika sätt
11

 följa upp 

tidigare svar från respondenten. Vidare lämnade intervjuerna stort utrymme för 

respondenterna att svara inom, de genomfördes med en låg grad av strukturering. 

Frågorna i frågeguiden
12

 bestod helt av så kallade öppna frågor, det vill säga frågor utan 

på förhand bestämda svarsalternativ (se Bilaga 1). Öppna frågor valdes för att 

möjliggöra att respondenterna själva fick formulera sin syn och sina uppfattningar om 

ämnet, vilket var vad den aktuella frågeställningen syftade till (Harboe, 2013; Patel & 

Davidson, 2011; Trost, 2010). 

 

 

4.2 Urval 
Datainsamlingen till denna studie genomfördes vid tre förskoleavdelningar på tre olika 

förskolor. Trost (2010) menar att ett litet urval är att föredra när kvalitativa intervjuer 

används som metod. Detta då det insamlade materialet sannolikt blir hanterligt och 

överblickbart, därmed kan viktiga detaljer som skiljer eller förenar urskiljas under 

bearbetningen. Med detta i åtanke ansågs tre avdelningar vara ett tillräckligt stort antal 

för att samla in ett acceptabelt analysmaterial till studien. 

 

                                                           
10

 I studien används Trosts (2010) och Patel och Davidsons (2011) benämning av detta datainsamlings-

verktyg: kvalitativ intervju. Andra författare använder eller lyfter fram andra benämningar, till exempel 

fokus-, enskild och informell intervju (Harboe, 2013; Trost, 2010). 
11

 Till exempel för att be om ett mer fylligt svar eller be om ett förtydligande. 
12

 Frågeguide är en lista med frågor, eller ämnen, som formuleras i förväg av intervjuaren som hon/han 

sedan använder som ett stöd under intervjun för att säkerställa att ingen fråga eller ämne glöms bort under 

intervjun (Harboe, 2013). 
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De tre förskolorna valdes utifrån två kriterier: 1) Förskolan skulle vara relativt 

nystartad, i denna studie avgränsades det till att ha varit verksam i max fem år. Detta då 

studien syftade till att undersöka förskollärares uppfattningar om den barnlitteratur som 

fanns på avdelningen. Då förskolorna var relativt nystartade förmodades att deras bokut-

bud tämligen nyss valts, samt därefter kontinuerligt uppdaterats, och att de resonemang 

som låg bakom bokutbudet inte hunnit fallit i glömska. 2) Förskolan skulle ha en 

småbarnsavdelning, det vill säga en åldersindelad avdelning där barnen är högst tre år 

gamla. Detta då studien syftade till att undersöka vilken barnlitteratur barn, mellan ett 

till tre år, hade tillgång till på de undersökta avdelningarna.  

 

De tre förskolorna kontaktades via telefon där tre förskollärare som arbetade på 

småbarnsavdelningar tillfrågades om de ville medverka i studien. Samtliga förskollärare 

svarade att de var villiga att medverka i studien. Att endast intervjua förskollärare 

valdes då studien syftade till att undersöka hur förskollärare uppfattar den barnlitteratur 

som de använder sig av i sitt arbete med barn.  

 

4.2.1 Presentation av förskolorna 

Förskolan Ankan
13

 startades under 1970-talet men byggdes upp från grunden i mitten av 

2000-talet. Förskolan öppnade sin verksamhet på nytt 2008. Till studien undersöktes 

Ankungen, en av förskolans två småbarnsavdelningar, där barnen var mellan 1:0 och 2:9 

år
14

. Vidare intervjuades Anna till studien, en 29-årig förskollärare med tio månaders 

erfarenhet som ordinarie personal. 

 

Förskola Blomman var en nybyggd förskola som startades 2010. Till studien 

undersöktes Bladet, en av förskolans två småbarnsavdelningar, där majoriteten av 

barnen var mellan 1:6 och 2:0 år, men inget barn var yngre än 1:0 år eller äldre än 3:0 

år. Vidare intervjuades Bea till studien, en 55-årig förskollärare med arton års erfarenhet 

inom förskoleverksamheten. 

 

Förskola Cirkusen var en nybyggd förskola som startades 2009. Till studien 

undersöktes Clownen, en av förskolans två småbarnsavdelningar, där barnen var mellan 

ett och tre år. Vidare intervjuades Cicci till studien, en 33-årig förskollärare med elva 

års erfarenhet inom förskoleverksamheten. 

 

 

4.3 Genomförande 
Utifrån studiens två urvalskriterier identifierades tre förskolor inom aktuell kommun. 

Dessa kontaktades via telefon där jag bad att få tala med förskollärare som arbetade på 

småbarnsavdelningar. De förskollärare jag kom att tala med fick muntlig information 

om studiens syfte samt hur deras eventuella medverkan skulle bidra till studien. Samt-

liga tre förskollärare var villiga att medverka i studien.  

 

Respektive förskollärare fick bestämma både tid och plats för sin intervju för att på detta 

sätt möjliggöra att intervjun genomfördes på en plats där de kände sig trygga. Med 

förskollärarnas kunskap om sin arbetsmiljö och planlösning valde de även en ostörd 

                                                           
13

 Alla namn i studien såsom namn på förskolor, avdelningar och respondenter är fingerade. De heter 

något annat i verkligheten. 
14

 I studien anges barnens ålder enligt modellen (antal år):(antal månader). 
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plats utan några åhörare som skulle kunnat ha påverkat deras svar. Vidare användes en 

ljudupptagare under intervjuerna efter att studiens respondenter, de tre medverkande 

förskollärarna, godkänt det. Att använda en ljudupptagare har både för- och nackdelar. 

Till fördelarna hör att intervjun blir exakt registrerad där respondentens svar ordagrant 

återges samt kan lyssnas på upprepade gånger efter intervjun. Dessutom kunde jag som 

intervjuare helt koncentrera mig på intervjuns frågor och svar istället för att dela kon-

centrationen på att även till exempel föra anteckningar under intervjun. Till nackdelarna 

hör att transkriberingen av den inspelade intervjun är tidskrävande samt att respondentet 

kan känna sig hämmad av att bli inspelad vilket kan påverka dennes svar. I denna studie 

ansågs fördelarna överväga nackdelarna och ljudupptagare användes under samtliga tre 

intervjuer. Intervjun med Anna genomfördes i Förskola A:s samtalsrum; intervjun med 

Bea genomfördes på hennes avdelning, Blomman, medan barn och kollegor var ute på 

förmiddagens utevistelse och intervjun med Cicci genomfördes i Förskola C:s reflek-

tionsrum. Intervjuerna tog mellan 18-24 minuter att genomföra (Patel & Davidsson, 

2011; Trost, 2010). 

 

Efter att förskollärarna intervjuats fotograferades respektive småbarnsavdelnings 

bokutbud. I studiens första frågeställning ingick en avgränsning gällande vilken 

barnlitteratur som avsågs undersökas, nämligen det bokutbud som barn, mellan ett till 

tre år, hade tillgång till på sin förskoleavdelning. Därmed fotograferades inte den 

eventuella litteratur som endast pedagogerna på avdelningen hade tillgång till och som 

placerats högt upp i hyllor, utom räckhåll för barnen. En avgränsning som gjordes på 

grund av de tidsbegränsningar som ett examensarbete på denna nivå innebär.  

 

På avdelningen Ankan förvarades barnens bokutbud i en plastback vid avdelningens 

hörnsoffa och på avdelningen Clownen förvarades barnens bokutbud i en låg bokhylla 

där barnen kunde nå samtliga hyllor och böcker. På avdelningen Blomman förvarades 

barnens bokutbud i en korg på en hylla som barnen inte hade tillgång till förutom då 

pedagogerna ställde fram korgen till barnen. Men då detta bokutbud var tillgängligt för 

barnen under vissa stunder av dagen, till skillnad från de böcker som de aldrig eller 

mycket sällan hade tillgång till, bedömdes de som tillgänglig barnlitteratur på avdel-

ningen och fotograferades. 

 

 

4.4 Analys 
Analysprocessen i kvalitativa studier går oftast ut på att bearbeta och analysera insamlad 

data för att identifiera olika typer av mönster. Dessa mönster tolkas sedan med hjälp av 

olika teoretiska verktyg för att få fram ett resultat. Den kvantitativa analysprocessen går 

istället ut på att mäta och göra statistiska bearbetningar av den insamlade datan (Harboe, 

2013; Patel & Davidson, 2011; Trost, 2010). Nedan presenteras denna studies analys-

processer vad gäller data insamlad genom fotografering av de undersökta förskolornas 

tillgängliga barnlitteratur; data insamlad genom en övergripande litteraturanalys av hur 

kvinnligt och manligt skildrades i den barnlitteratur som fanns på de undersökta avdel-

ningarna samt data insamlad genom intervjuer av hur förskollärarna uppfattade sitt 

arbete med barnlitteratur i allmänhet och den barnlitteratur som finns på respektive 

avdelning, i synnerhet. 
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4.4.1 Analys och kategorisering av tillgängligt bokutbud 
Studiens första frågeställning gällde vilken barnlitteratur som barn, mellan ett till tre år, 

hade tillgång till på de undersökta avdelningarna. Efter att datainsamlingen om detta 

skett, analyserades och kategoriserades böckerna på ett kvantitativt sätt utifrån deras 

mest centrala karaktärers biologiska kön. Detta för att studera om de undersökta 

småbarnsavdelningarnas bokutbud präglas av den manliga dominansen som tidigare 

forskning och andra arbeten uppmärksammat. Med begreppet centrala karaktärer har i 

första hand definierats som karaktärer som nämns i bokens titel. Har en karaktär nämnts 

i bokens titel, men visat fler karaktärer av ett annat kön i illustrationen – har boken 

kategoriserats utifrån karaktären i titeln, till exempel Ludde och den förtrollade skogen. 

Dock har böckerna med Ellen och Olle sjunger... kategoriserats utifrån sångerna de 

sjunger då det är sångernas respektive karaktärer som står i centrum och illustreras i 

böckerna, inte Ellen och Olle. 

 

Analysen och kategoriseringen följde följande steg: 

1. Bokens titel: om namn användes som indikerade karaktärernas kön, 

kategoriserades boken utifrån det. 

2. Bokens omslagsillustration: om tecken som indikerade karaktärernas kön har 

kunnat identifierats och tolkats i bokens omslagsillustration, såsom klädsel och 

hårlängd, kategoriserades boken utifrån det.  

3. Bokens innehållsbeskrivning: om tecken som indikerade karaktärernas kön har 

kunnat identifierats och tolkats i bokens innehållsbeskrivning via Skövde 

stadsbibliotek och/eller Bokus webbutik, såsom användning av pronomen 

hon/han, kategoriserades boken utifrån det.  

 

Efter avslutad kategorisering, urskildes följande fyra kategorier
15

:  

- Böcker med karaktärer av kvinnligt kön  

- Böcker med karaktärer av manligt kön 

- Böcker med karaktärer av både kvinnligt och manligt kön samt 

- Böcker med karaktärer utan eller av okänt kön 

 

4.4.2 Urval och litteraturanalys av barnlitteratur 

Inför urvalet av den barnlitteratur som skulle användas i studiens litteraturanalys, valdes 

de böcker bort som kategoriserats i kategorin böcker med karaktärer av okänt kön. Detta 

då studiens andra frågeställning gällde hur kvinnligt och manligt skildrats i den 

barnlitteratur som fanns på de undersökta avdelningarna. Därmed ansågs dessa böcker 

falla utanför studiens syfte och aktuella frågeställning.  

 

Efter detta val gjordes ett urval av de resterande tre kategorierna: tre böcker med 

karaktärer av kvinnligt kön, sju böcker med karaktärer av manligt kön samt en bok med 

karaktärer av både kvinnligt och manligt kön. Ett representativt urval som motsvarar 25 

procent av det totala bokutbudet inom de tre återstående kategorierna. Valet av böcker 

till litteraturanalysen begränsades av bibliotekets tillgängliga bokutbud. Tre av böckerna 

har även anskaffats på annat sätt för att uppnå det antal böcker som bestämts.  

  

                                                           
15

 Det tillgängliga bokutbudet på respektive undersökt avdelning presenteras i de fyra kategorierna i 

Bilaga 2-4. 
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 Gemensamt bokutbud 

Kvinnligt kön 12 27 % 

Manligt kön 28 67 % 

Båda könen 4 9 % 

Totalt 44 100 % 

Tabell 2. Totalt utbud av antal böcker inom resterande tre kategorier. 

 

Urvalet av böcker till studiens litteraturanalys 

Böcker med karaktärer av kvinnligt kön 

- Malvas magiska kurragömma. Svensk text: Suzanne Öhman-Sundén. Bild: 

Sanja Rešček. 

- Stina och stortruten. Text och bild: Lena Andersson. 

- Mirabell. Text: Astrid Lindgren. Bild: Pija Lindenbaum. 

 

Böcker med karaktärer av manligt kön 

- Boken om Nasse. Text och bild: Sven Nordqvist. 

- Halvan – Här kommer brandbilen. Text: Arne Norlin. Bild: Jonas Burman. 

- Jag vill inte bada! Text: Julie Sykes. Svensk översättning: Ulf Hyltén-Cavallius. 

Bild: Tim Warnes. 

- Lilla Björns stora tröja. Text: David Bedford. Svensk översättning: Anna Braw. 

Bild: Caroline Pedlar. 

- Ludde och någon. Text och bild: Ulf Löfgren. 

- Pop och pappa klär på sig. Text: Bosse Löthén. Bild: Erika Kovanen. 

- Regnboken. Text: Elna Greig. Svensk översättning: Ulf Hyltén-Cavallius. Bild: 

Richard Morgan. 

 

Böcker med karaktärer av både kvinnligt och manligt kön 

- Ludde och Gnutta. Text och bild: Ulf Löfgren. 

 

Litteraturanalys 

Studiens litteraturanalys genomfördes i fem steg. I det första steget kategoriserades 

samtliga karaktärer i böckerna efter biologiskt kön. I det andra steget studerades hur de 

kvinnliga respektive manliga karaktärernas utseende skildrades i text och illustrationer 

gällande kläder, eventuella accessoarer och hår. I det tredje steget studerades hur deras 

handlingar skildrades i text och illustrationer. I det fjärde steget analyserades karak-

tärernas utseende och handlingar för att på detta sätt identifiera karaktärernas respektive 

egenskaper. I det femte och sista steget jämfördes och analyserades de kvinnliga och 

manliga karaktärernas utseende, handlingar och egenskaper utifrån Nikolajevas (2004) 

egenskapsschema. Ett steg där likheter och skillnader urskildes för att på detta sätt 

identifiera generella mönster. 

 

4.4.3 Bearbetning och analys av intervjuer 

Studiens tredje frågeställning gällde vilka uppfattningar som förskollärarna hade om sitt 

arbete med barnlitteratur i allmänhet och den barnlitteratur som finns på respektive 

avdelning, i synnerhet. Efter att datainsamlingen om detta skett, transkriberades 

samtliga intervjuer där respondenternas talspråk anpassades till ett svenskt skriftspråk. 

Till exempel utelämnades de flesta av respondenternas pauser (de som lämnades kvar 

markeras med ”...”), även upprepningar utelämnades (såsom ”sen... sen...”) samt småord 
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som respondenten ofta använde i sitt sätt att tala (såsom ju, liksom, alltså). Även om 

respondenternas talspråk anpassats till ett skriftspråk, anses deras budskap och mening 

fortfarande vara intakta. Därmed anses inte att anpassningen påverkade studiens analys 

eller resultat. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats analyserades de i fyra steg. I det första steget lästes 

intervjuerna igenom i sin helhet. I det andra steget delades intervjusvaren upp under 

respektive intervjufråga. I ett det tredje steget identifierades fem centrala områden som 

respondenterna uttryckte en uppfattning om: 

- hur barnlitteratur väljs till avdelningen respektive till förskolan, 

- hur förskollärarna använder barnlitteratur i sitt arbete  

- hur barnen använder barnlitteratur på egen hand, 

- hur förskollärarna ser på barnlitteraturens roll i förskolan samt 

- hur förskollärarna ser på barnlitteratur och genus  

 

När dessa fem områden identifierats lästes intervjuerna återigen igenom i sin helhet i ett 

fjärde steg. Därmed kunde redan urskilda svar från det andra analyssteget, där intervju-

svaren delats upp under respektive intervjufråga, utvecklas och kompletteras med 

ytterligare information som gavs vid andra tidpunkter under intervjun. Något som inte 

varit möjligt om respondenternas uppfattningar endast hade analyserats utifrån det andra 

analyssteget. I det fjärde steget jämfördes och analyserades även respondenternas svar 

gällande respektive område där likheter, skillnader och mönster i uppfattningarna 

urskildes. Dessa strukturerades sedan till ett tvådelat resultat som besvarade studiens tre 

frågeställningar. 

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (2011) påpekar att varje kvalitativ studie är unik och att det därmed 

inte finns några allmänna regler för hur kvalitativa studier kan eller bör genomföras för 

att säkerställa studiens kvalité. Dock råder det konsensus om att studien ska präglas av 

en hög grad av öppenhet eller transparens, det vill säga att studien noga beskrivs. På det 

sättet kan studiens läsare själva bilda sig en uppfattning om studiens kvalité, som ofta 

beskrivs utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar om huruvida 

studien undersöker det som avses, och reliabilitet huruvida undersökningen genomförs 

på ett systematiskt och trovärdigt sätt (Harboe, 2013; Patel & Davidson, 2011; Trost, 

2010). 

 

Denna studie har strävat efter att ge läsare en god insyn i hur studieprocessen har 

utvecklats och förlöpt under studiens gång genom att tillhandahålla en noggran beskriv-

ning av processen från början till slut. Från bakgrunden till studien; hur andra forskare 

och författare forskat och tänkt kring ämnet; hur urvalet av respondenter och analys-

material har gjorts; till vilka metoder datainsamlingen har använt samt bearbetats med. 

 

 

4.6 Forskningsetik 
Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess 

fyra huvudkrav: informations- samtyckes- konfidentialitets- samt nyttjandekravet  

(Björkdahl Ordell, 2007). 
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4.6.1 Information- och samtyckeskravet 

Vetenskapsrådets informations- och samtyckeskrav innebär att deltagare i studien ska 

informeras om dess syfte samt har själva rätt att bestämma över sin medverkan. I denna 

studie har detta tillgodosetts genom att respondenterna fick information om studien och 

deras medverkan både muntligt vid det första telefonkontakten samt muntligt och 

skriftligt (via det så kallade missivbrevet) vid intervjutillfället. Bland annat informera-

des respondenterna om studiens syfte samt fick information om att deras medverkan i 

studien var frivilligt. 

 

4.6.2 Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav innebär att uppgifter om deltagarna i studien ska 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga obehöriga personer ska kunna ta del av 

dem. I denna studien har detta tillgodosetts genom att insamlad data förvarats på en 

lösenordsskyddad dator som ingen obehörig person kunnat använda. Vidare fingerades, 

eller utelämnades, namn på respondenter och förskoleavdelningar redan under transkri-

beringen av intervjuerna. Detta för att säkerställa deras anonymitet för studiens läsare 

och försvåra att eventuella uppgifter om de medverkande förskollärarna, förskole-

avdelningarna samt förskolorna kan uppdagas. 

 

4.6.3 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådets nyttjandekrav innebär att insamlad data om enskilda personer enbart 

får användas i forskningssyfte. I denna studie har detta tillgodosetts genom att den till 

studien insamlade data, inte har använts till något annat än till denna studie. 
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5. Resultat 
Syftet med denna studie har varit att undersöka tre förskoleavdelningars barnlitteratur, 

som barn i åldrarna ett till tre år har tillgång till, ur ett genusperspektiv. Studien har 

även syftat till att ta reda på hur förskollärare från respektive avdelning ser på och 

uppfattar den barnlitteratur som de använder sig av i sitt arbete med barn. Studien har 

utgått från tre frågeställningar:  

1. Vilken barnlitteratur hade barn, mellan ett till tre år, tillgång till på de 

undersökta avdelningarna? 

2. Hur skildrades kvinnligt och manligt i den barnlitteratur som fanns på de 

undersökta avdelningarna?  

3. Vilka uppfattningar hade förskollärarna om sitt arbete med barnlitteratur i 

allmänhet och den barnlitteratur som fanns på respektive avdelning, i synnerhet? 

 

Det framgår av resultatet att de undersökta förskolornas bokutbud hade dubbelt så 

många böcker om manliga karaktärer än om kvinnliga karaktärer. Dessa karaktärer 

skildrades främst utifrån ett könstraditionellt perspektiv vilket på olika sätt förstärker 

den manliga dominansen. När det gäller förskollärarnas uppfattningar om barnlitteratur-

ens betydelse och innebörd för deras arbete i förskolan visade det sig att deras utsagor 

kännetecknas av ett dubbelt budskap. Ett dubbelt budskap där deras verbala medveten-

het inte reflekteras eller praktiseras i deras handlingar, vare sig när det gäller val av 

barnlitteratur eller användning av barnlitteratur.  

 

Studiens resultat presenteras i två delar. Den första delen behandlar Manlig dominans 

och besvaras studiens första och andra frågeställningar. Båda frågornas resultat bildade 

en helhet och därför presenteras de under en gemensam huvudrubrik. Den andra delen 

behandlar Förskollärarnas dubbla budskap och besvarar studiens tredje frågeställning 

ur flera infallsvinklar. Den tredje frågan redogör för två aspekter, lärarnas dubbla 

budskap. Dels deras uppfattningar i teorin som förmedlar ett budskap, dels deras 

handlingar i praktiken som förmedlar ett annat budskap. Två budskap som motsäger 

varandra. 

 

 

5.1 Manlig dominans 
I detta avsnitt presenteras resultatets första del i två underrubriker. I Bokutbudens 

manliga karaktärer presenteras de resultat som identifierats genom analysen av de 

kategoriserade bokutbuden. I Könstraditionella skildringar av kvinnligt och manligt 

presenteras de resultat som identifierats genom den övergripande litteraturanalysen av 

karaktärernas utseende, handlingar och egenskaper. 

 

5.1.1 Bokutbudens manliga karaktärer  

I analysen av de kategoriserade bokutbuden, identifieras att gemensamt för de tre 

avdelningarna är att det finns fler böcker med karaktärer av manligt kön än vad det finns 

böcker med karaktärer av kvinnligt kön. Av Ankungens bokutbud på 25 böcker, är elva 

böcker med karaktärer av manligt kön mot 5 böcker med karaktärer av kvinnligt kön. På 

Bladet, med ett bokutbud på 27 böcker, är motsvarande antal tolv mot fem och på 

Clownen, med ett bokutbud på sju böcker, är det fem mot två. Adderas resultaten av de 

undersökta förskolorna, framträder en tydlig bild av en manlig dominans.   
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På Ankungen och Bladet finns det även fler böcker med karaktärer av okänt kön än vad 

det finns böcker med karaktärer av kvinnligt kön. På Ankungen finns sex böcker med 

karaktärer av okänt kön mot fem böcker med karaktärer av kvinnligt kön. På Bladet är 

motsvarande antal sju mot fem. Lägst antal böcker har kategorin där böckerna har 

karaktärer av både kvinnligt och manligt kön. På Ankungen är endast en bok med 

karaktärer av både kvinnligt och manligt kön. På Bladet är motsvarande antal tre.  

 

 Ankungen Bladet Clownen 

Kvinnligt kön 5 5 2 

Manligt kön 11 12 5 

Båda könen 1 3 - 

Okänt kön 6 7 - 

Totalt bokutbud 23 27 7 

Tabell 3. Översikt av respektive avdelnings bokutbud indelade i de fyra kategorierna. 

 

Det framgår således, utifrån denna kategoriserade fördelning av barnens tillgängliga 

bokutbud, att böcker med manliga karaktärer har ett större utrymme än de med kvinn-

liga karaktärer. Något som bidrar till att det manliga ses som det allmänna och normala. 

Vidare pekar det låga antalet böcker med karaktärer av både kvinnligt och manligt kön 

på ett budskap att kvinnliga och manliga karaktärer inte kan eller bör ses göra saker 

tillsammans. Det pekar även på att de inte är likvärdiga figurer som kan eller bör bära 

upp och stå för ett gemensamt innehåll. Utan att det normala är att en kvinnlig eller en 

manlig karaktär är i centrum och berättar sin historia.  

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan ovanstående resultat diskuteras som att de 

tillgängliga bokutbuden på förskoleavdelningarna, vars böcker är redskap som pedagog-

er använder i förskolans genusformande kontext, förmedlar traditionella föreställningar 

om genus. Detta då bokutbuden domineras av manliga karaktärer. 

 

5.1.2 Könstraditionella skildringar av kvinnligt och manligt  

Karaktärernas utseende 

I den övergripande litteraturanalysens andra steg, identifieras att de kvinnliga karak-

tärernas utseende övervägande illustreras i klänning, med axellångt eller längre hår och 

med attribut såsom håraccessoarer. Majoriteten av de vuxna kvinnliga karaktärerna 

illustreras även med attribut såsom handväskor, högklackade skor, smink och smycken. 

I Mirabell kan de tre kvinnliga karaktärerna även ses med förkläde och huckle. Vidare 

skildras de kvinnliga karaktärer övervägande i klara och ljusa färger såsom rött, lila, 

rosa, gult och pastellfärger men det finns undantag där karakärer även illustreras i blått,  

brunt och svart.  

 

Vad gäller de manliga karaktärernas utseende så illustreras de uteslutande i långbyxor 

och kort hår samt illustreras övervägande med skjorta och attribut såsom en huvud-

bonad. Majoriteten av de vuxna manliga karaktärerna illustreras även med attribut 

såsom skägg, slips, fluga, hängslen, pipa och portfölj. Vidare skildras de manliga karak-

tärerna övervägande i dova och marina färger såsom brunt, grönt eller blått men det 

finns undantag där karakärerna även illustreras i rött, gult, rosa och lila. 
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Karaktärernas handlingar 

I den övergripande litteraturanalysens tredje steg, urskiljs att flickkaraktärerna överväg-

ande handlar och agerar i närheten av en vuxen eller äldre syskon. En konsekvens av 

detta är att flickorna i stor utsträckning skildras göra saker tillsammans med andra och 

inte på egen hand. En annan konsekvens är att flickorna i hög grad skildras som att de 

(be)skyddas eller tas om hand av den vuxne eller äldre syskonet. Endast pojken Pop i 

Pop och pappa klär på sig skildras på ett liknande omsorgsbetonat sätt. Vidare utför 

majoriteten av de kvinnliga karaktärerna, både flickor och vuxna kvinnor, omhändertag-

ande handlingar. De tar på olika sätt hand om och visar omsorg för sina leksaker, 

vänner, syskon, bekanta, främlingar och/eller egna barn. Även manliga karaktärer 

skildras utföra omhändertagande handlingar, men inte i lika hög grad som de kvinnliga.  

 

Pojkkaraktärernas handlingar sker i sin tur övervägande utan någon vuxen karaktär i 

närheten. En konsekvens av detta är att pojkarna, i synnerhet lilla Tiger i Jag vill inte 

bada! samt björnbröderna i Lilla Björns stora tröja, lämnar det trygga och utforskar sin 

omvärld på ett aktivt och nyfiket sätt där de på olika sätt testar sina förmågor. Endast 

flickan Britta-Kajsa i Mirabell är ensam på ett liknande sätt i ett kortare passage i 

boken. Dock väntar hon lydigt hemma på sina föräldrar utan större aktivitet. Vidare 

skildras majoriteten av de manliga karaktärerna, främst pojkar men även vuxna män, 

som aktiva. De undersöker, prövar sig fram, springer, klättrar, är påhittiga och fart-

fyllda. Även kvinnliga karaktärer skildras som aktiva, men inte i lika hög grad eller på 

samma sätt som de manliga. Till exempel skildras hur både Nasse, i Boken om Nasse, 

och Stina, i Stina och Stortruten, hittar saker som de utforskar, prövar olika saker med 

och funderar över. Men Nasse är mer analytisk än vad Stina är där han exempelvis  drar 

slutledningar som han sedan prövar och omvärderar. Han skildras även som mer fysiskt 

och rörligt aktiv än vad Stina gör, till exempel springer Nasse upp och nerför en backe 

medan Stina går en promenad med sin morfar samt står i vattenbrynet medan morfar 

sitter på en närliggande klippa. 

 

Karaktärernas egenskaper 

I den övergripande litteraturanalysens fjärde steg, som har sin utgångspunkt i 

Nikolajevas (2004) egenskapsschema, identifierades följande egenskaper utifrån den 

övergripande litteraturanalysen av karaktärernas skildrade utseenden och handlingar. 

Kvinnliga karaktärer skildras främst som vackra, omtänksamma, omsorgsfulla, hjälp-

samma, beroende av andra, vänliga, glada och/eller milda. Egenskaper som utifrån 

schemat pekar på en könstraditionell skildring av kvinnlighet. Med andra ord uppvisar 

de kvinnliga karaktärerna främst ett performativt genus. Ett fåtal kvinnliga karaktärer 

skildras även med andra egenskaper såsom starka, aktiva och analyserande. Egenskaper 

som enligt schemat värderas som manliga, men dessa skildringar är i minoritet i 

bokurvalet. 

 

Manliga karaktärer skildras främst som aktiva, självständiga, välvårdade, busiga, nyfik-

na, bestämda, beordrande och/eller undersökande. Egenskaper som utifrån egenskaps-

schema pekar på en könstraditionell skildring av manlighet. Med andra ord uppvisar 

även de manliga karaktärerna främst ett performativt genus. I likhet med vissa kvinnliga 

karaktärer skildras även ett fåtal manliga med andra egenskaper såsom vänliga, omtänk-

samma och hjälpsamma. Egenskaper som enligt schemat värderas som kvinnliga, men 

även dessa skildringar är i minoritet i bokurvalet. 
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I den övergripande litteraturanalysen identifieras även att vuxna kvinnliga karaktärer i 

större utsträckning är med i böckerna i egenskap av mammor, än vad manliga karaktär-

erna är med som pappor. Vidare urskiljs en skillnad i antalet yrkesverksamma kvinnliga 

respektive manliga karaktärer. Endast två kvinnor kan utläsas vara yrkesverksamma: 

som daghemsföreståndare och fröken på ett daghem. I männens fall är det åtta karaktär-

er som kan utläsas vara yrkesversamma: som trädgårdsmästare, fiskare, lärare och 

brandmän. 

 

Det framgår således av den övergripande litteraturanalysen att majoriteten av de 

kvinnliga och manliga karaktärerna skildras på ett könstraditionellt sätt i både utseende, 

handlingar och egenskaper. Med andra ord speglar de allra flesta böckerna en tradition-

ell genussyn där kvinnligt och manligt betraktas som varandras motsatser i enlighet med 

Nikolajevas (2004) egenskapsschema.  

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan ovanstående resultat diskuteras som att de 

tillgängliga bokutbuden medierar ett traditionellt budskap om genus. Detta då bok-

utbuden, utöver att domineras av manliga karaktärer, även främst skildrar majoriteten av 

både kvinnliga och manliga karaktärer på olika könstraditionella sätt. 

 

 

5.2 Förskollärarnas dubbla budskap 
I detta avsnitt presenteras resultatets andra del i två underrubriker som representerar 

förskollärarnas dubbla budskap. Ett resultat som identifierats genom analysen av 

intervjuerna med förskollärarna. I Förskollärarnas uppfattningar i teorin presenteras 

hur förskollärarna uttrycker en verbal medvetenhet om barnlitteraturens betydelse, 

könstraditionella skildringar i barnlitteratur samt pedagogens betydelse för arbetet med 

barnlitteratur. I Förskollärarnas handlingar i praktiken presenteras hur förskollärarnas 

ageranden gällande bokval saknar kriterier, styrs av barnens intressen och behov samt 

saknar ett övergripande syfte. Vidare saknar förskollärarnas användning av barnlittera-

tur ett övergripande syfte. Vad gäller barnens användning av barnlitteratur så prövar de 

rollen som läsare. 

 

5.2.1 Förskollärarnas uppfattningar i teorin  

Verbal medvetenhet om barnlitteraturens betydelse 

I analysen av intervjuerna framträder att samtliga respondenter upplever att barnlittera-

tur har en stor och viktig roll i förskolan och ser det som ett arbetssätt och hjälpmedel 

för att arbeta enligt förskolans läroplan. Anna menar att barnlitteratur erbjuder ett brett 

spektrum av teman vilket möjliggör för pedagoger att arbeta med nästan alla av läro-

planens delar. 
 

[Barnlitteratur har] en ganska stor roll i förskolan [och det] är också ett viktigt arbetssätt 

givetvis. Det är också vilka teman böckerna har och vad man kan få ut utav dem. Det finns 

väldigt mycket böcker, så man kan nog få in nästan alla delar i läroplanen i böckerna. 

(Anna) 

Bea och Cicci menar i sin tur att arbetet med barnlitteratur erbjuder allt, att där finns 

alla delar av läroplanen. Båda nämner särskilt barnlitteraturens möjligheter för förskol-

ans arbete med språk och kommunikation. Bea tar även upp barnlitteraturens möjlighet-

er att arbeta med traditioner och fantasi. Cicci lägger även till barnlitteraturens möjlig-
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heter att arbeta med samspel, gruppdynamik samt barn som har annat modersmål än 

svenska. Vidare kan även tankar om barns begynnande litteracitet urskiljas i bådas 

utsagor där Bea talar om förståelse för text, ord, bokstäver och bild samt läsriktning och 

Cicci talar om barnens förförståelse av berättelser. 
 

[Barnlitteratur har] en stor roll, en viktig roll. Det är mycket med traditioner och man har 

språket, kommunikationen och fantasin. Man har alla bitarna i böckerna om man väljer att 

plocka fram och använda det. Det är någonting som man kan samtala kring. Och texten, 

orden, bokstäverna och bilden, att det är en bild men det står någonting också som man kan 

läsa och man kan också visa läsriktning när de blir större. Att de förstår att det är en symbol 

för någonting och att det är något. [...] Så jag tycker det spelar en stor roll, en jätteviktig 

del. (Bea) 

 

[Barnlitteratur har] en viktig roll, där har du allt: språk, kommunikation, att man pratar om 

något och även förförståelsen, alltså ”Vad hände?”, ”Vad händer i boken?”. Ofta kanske 

man bara läser den rakt uppochner, men det är viktigt att tänka ”Vad har de förstått 

egentligen när vi läser?” och att man stannar upp ibland och frågar ”Vad hände nu med 

bockarna?”, ”Vad gick de över?” och ”Vem var det som skulle ta dem?” så att de får in att 

minnas och att lyssna. Att det inte bara är någonting man hör utan att man ska få en 

förståelse också, att händelserna får ett sammanhang. [...] Man får in de delar som 

läroplanen vill att vi ska få in: litteratur, språk, kommunikation, samspel, gruppdynamik – 

det är allting. Och även om man tänker de barnen som inte kommer härifrån. De har också 

en möjlighet, via sina böcker, att mötas med dem där. [...] Jag tror böcker har en stor 

användning för förskolan och för att få in läroplanen, det tycker jag. (Cicci) 
 

Vidare menar Anna och Bea att barnlitteratur kan användas för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Anna lyfter fram barnlitteraturens möjligheter 

för att visa en mångfald, visa att det finns olika sätt att vara och göra saker på. Bea lyfter 

fram att barnlitteraturen kan användas i ett utjämnande syfte. 
 

[Barnböcker kan] visa att det finns olikheter. Att det inte bara är på ett visst sätt utan att 

man kan erbjuda annat, så som det är. (Anna) 

 

[Barnböcker kan] användas för att utjämna. Om man nu har en flickgrupp, till exempel, då 

kan man läsa en… om man säger så, om man tänker en typiskt killbok, för att utjämna. Det 

är ett sätt, och vise versa också då givetvis. (Bea) 

 

Cicci menar att hon inte tänker på hur barnlitteratur kan användas för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Detta då hon upplever att hon och hennes koll-

egor inte tänker utifrån genus utan att de istället ser barnen som individer.  
 

Jag tänker inte så mycket på [hur barnlitteratur kan användas för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller]. Vi jobbar så pass medvetet med många saker, så därför känns 

den här frågan svår. Vi tänker inte så mycket pojkigt och tjejigt, för vi ser alla barn som 

individer. Därför har jag inte tänkt... jag har inte den tanken. Det är så självklart att de är 

individer så det är ingen medveten tanke hos mig. Det är inte bortglömt att de är pojkar och 

flickor, men det är inte det jag lägger värde på. Jag tycker värdet är mer på att personen i 

sig ska framstå. (Cicci) 

 

Avslutningsvis upplever alla tre respondenter att barnlitteratur är ett arbetssätt och 

hjälpmedel som kräver eftertanke och som kan utvecklas i förskolan. En utveckling som 

de uppfattar beror på deras medvetenhet och sätt att tänka samt välja att arbeta med det. 
 

Men man kan få in det mesta i läroplanen tycker jag. Om man tänker till lite så ska det nog 

funka. (Anna) 
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Det är mycket med traditioner och man har språket, kommunikationen och fantasin. Man 

har alla bitarna i böckerna om man väljer att plocka fram och använda det. [...] Kan du din 

läroplan så plockar du hela tiden. Du är medveten om vad du gör. (Bea) 

 

Visst kan barn lära sig att rabbla en bok, men att ha en förståelse för vad som egentligen 

händer i boken, det är en annan sak. Där tror jag att man kan bli bättre på. Oftast tar man 

bara en bok och läser den rakt uppochner, sen är man jättenöjd över att de fått språk och så 

men man ska nog tänka lite mer på vad man gör, det tror jag. (Cicci) 

 

Det framgår av analysen att respondenterna har en verbal medvetenhet om att barn-

litteratur är en viktig del i deras arbete och ett viktigt hjälpmedel för att arbeta enligt 

läroplanens intentioner. De talar främst om barnlitteraturens möjligheter att arbeta med 

barnens språkutveckling men snuddar även vid barnlitteratur som en del av ett kulturarv 

och de traditioner som kommer med böcker. Anna och Bea anser även att barnlitteratur 

kan användas för att arbeta enligt läroplanens intention att motverka traditionella köns-

mönster och -roller. De tre respondenterna menar avslutningsvis att arbetet med barn-

litteratur är något som kan utvecklas mer i deras verksamheter. 

 

Verbal medvetenhet om könstraditionella skildringar i barnlitteratur 

De tre respondenterna upplever att det finns en ”traditionell” barnlitteratur där flickor 

och pojkar skildras på könstraditionella sätt. Anna beskriver hur det fortfarande finns 

skillnader i hur flick- och pojkkaraktärer skildras i barnlitteratur. Bea beskriver 

skillnader i böckernas färger, innehåll och illustrationer samt flick- och pojkkaraktärer-

nas handlingar. Cicci menar att hon inte medvetet tänker på hur flickor och pojkar fram-

ställs i böcker, men beskriver ändå hur hon ser att traditionella böcker skildrar flickor 

och pojkar på ett traditionellt sätt. 
 

Man ser fortfarande det här gamla liksom. Att killar är hjältar och tjejer är lite mer… det är 

fortfarande så i barnlitteraturen. (Anna) 

 

Ja, [...] om det är flickböcker så ser man skillnader i färger. Det kan vara mycket 

pastellfärger och sådana färger på en flickbok medan pojkarnas böcker är mer maskiner och 

det är mer… de är ofta mörkare i färgerna. Och så är det ofta med pojkarnas böcker, om 

man inte tittar och väljer ut dem, så är de med bilar och motorer och de ska åka bil. Och 

flickorna, de kanske ska gå ut. De kanske ska ta på sig och går ut och handlar och sådana 

saker, sådana traditioner. Och även om man ser på bilderna i böckerna så är det mycket sånt 

som vi försöker tänka på att det ska vara neutralt. Alltså med färger och kläder, och att kjol 

på tjejerna... man kan vara en flicka utan att man har en kjol. Det behöver inte betyda... men 

sånt är det mycket i böcker. Och att det är mer lull lull i vissa böcker… i flickböcker. (Bea) 
 

Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på [hur flickor och pojkar framställs i barnböcker]. 

Men det är klart, typiska böcker om prinsessor och prinsar, där är det typiskt pojkigt och 

flickigt. (Cicci) 

 

De reflekterar även över den traditionella barnlitteraturen på olika sätt. Anna reflekterar 

över den påverkan som barnlitteraturens övergripande budskap kan förmedla till barn.  

Bea och Cicci reflekterar över den traditionella barnlitteraturen utifrån två litterära 

karaktärer. Bea diskuterar hur Hello Kitty är en gullig karaktär som riktar sig till flickor 

men att någon likvärdig karaktär inte riktar sig till pojkar. Cicci frågar sig hur det hade 

blivit om karaktären Halvan varit en flicka istället och ifrågasätter varför hon inte gör 

den kopplingen. 

 



 

31 
  

Jag är inte emot det traditionella men man får tänka på vad detta förmedlar till barnen när 

man alltid läser att det alltid är så. (Anna) 

 

Sen finns det även böcker och pennor med den här Hello Kitty. Det finns inte en pojke som 

jag har sett som har Hello Kitty. Det kunde finnas en Hello Kitty-pojke också, men det gör 

det inte. Utan det är typiskt flicka. För pojkarna är det istället Star Wars som gäller. (Bea) 

 

Visst kan man tänka som Halvan som exempel, han är en pojke som leker med brandbilar. 

Undra hur det hade blivit om det var en flicka som hade lekt med brandbilen? Om det var 

en tjej som blev brandman istället? Visst kan man tänka så. Varför gör man inte den 

kopplingen? (Cicci) 

 

Det framgår av analysen att respondenterna har en verbal medvetenhet om att 

barnlitteratur har olika genussyn, där en typ kan betecknas som traditionell. En typ av 

barnlitteratur som representerar en traditionell genusordning. Dels genom att skildra 

karaktärer på ett ”typiskt” kvinnligt respektive manligt sätt. Dels hur böckerna är 

utformade genom exempelvis färger. Utifrån denna medvetenhet reflekterar och 

ifrågasätter respondenterna den traditionella barnlitteraturen på olika sätt.  

 

Verbal medvetenhet om pedagogens betydelse 

Samliga respondenter menar att pedagogens val av böcker påverkar och får konsekvens-

er för barn i verksamheten. Anna talar om hur böcker påverkar barn och att det som 

pedagog är viktigt att de bokval pedagoger gör bör bidra till ett bokutbud med ett brett 

innehåll. Ett bokutbud som kan användas för att visa barnen den mångfald som finns 

gällande hur det till exempel går att vara flicka respektive pojke på olika sätt. 
 

Man ser fortfarande det här gamla liksom. Att killar är hjältar och tjejer är lite mer… det är 

fortfarande så i barnlitteraturen. Så därför är det viktigt att ta böcker som speglar kvinnan 

som den starka och killen som den som räddas. [...] Det har blivit ett förändrat samhälle, 

och då får man liksom börja med de små. Att det inte är något konstigt med det. [...] Sen 

behöver det inte alltid vara att tjejer ska vara starka och killar ska vara... Det viktiga är att 

förmedla att man får vara precis som man vill. Att man får vara olika. (Anna) 

 

Bea talar om pedagogers betydelse för vilka böcker som väljs. Att om ingen särskilt 

tittar och väljer ut böcker, så blir det lätt att bokutbudet representerar ett traditionellt 

innehåll och utseende. Hon menar även att hon och hennes kollegor på förskolan 

försöker skapa ett neutralt bokutbud, ett bokutbud som inte ska avge ett traditionellt 

mönster av kvinnligt och manligt. 
 

Ja, [...] om det är flickböcker så ser man skillnader i färger. Det kan vara mycket 

pastellfärger och sådana färger på en flickbok medan pojkarnas böcker är mer maskiner och 

det är mer… de är ofta mörkare i färgerna. Och så är det ofta med pojkarnas böcker, om 

man inte tittar och väljer ut dem, så är de med bilar och motorer och de ska åka bil. Och 

flickorna, de kanske ska gå ut. De kanske ska ta på sig och går ut och handlar och sådana 

saker, sådana traditioner. [...] Och vi försöker att få det neutralt, det är vi väldigt medvetna 

om på böcker. Så att man inte liksom ger ett mönster härifrån. Så det kan jag säga från hela 

huset att vi försöker att tänka så. (Bea) 

 

Cicci talar om att de värderingar som pedagogen själv lägger i sin läsning påverkar hur 

boken framställs. Hon själv läser böcker och sagor där hon ibland, på barnens initiativ, 

ändrar namn och kön på karaktärerna för att, enligt henne, skapa en mer levande och 

verklighetsnära berättelse för barnen. 
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Jag kan väl känna att det beror lite på vad man lägger in för värdering själv. [...] Det är våra 

värderingar tänker jag, när jag läser boken. Om jag vill höja upp värdet av att det är flickigt 

eller pojkigt, man kan göra på olika sätt. [...] Men ibland läser vi en bok, den är 

jättegammal så de säger till och med dagis i boken och fröknar och hela det här, och [...] vi 

har en manlig pedagog som jobbar här, och då säger [barnen] hans namn. Så då kan man 

leva med för att boken ska bli lite mer levande för dem. Så då byter jag namn. Så man kan 

jobba lite också, man behöver inte följa boken. Och det är lite genus det också, att byta 

namn och säga att nu var det du som räddade den. Det är lite vad man gör det till själv, man 

behöver inte läsa boken rakt av, man kan ta delar och så. Det behöver inte vara tre bockar 

utan tre honor. (Cicci) 

 

Det framgår av analysen att respondenterna har en verbal medvetenhet om pedagogens 

betydelse för arbetet med barnlitteratur i förskolan. Att deras val av böcker påverkar 

bokutbudet och dess innehåll samt att deras sätt att läsa och använda böcker kan påverka 

hur böckerna och deras budskap framställs.  

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan ovanstående resultat diskuteras som att 

respondenterna har en verbal medvetenhet om: 

- barnlitteraturens betydelse för att arbeta i enlighet med läroplans intentioner i 

förskolan,  

- barnlitteratur och dess koppling till och budskap om jämställdhet och genus samt  

- lärarrollens betydelse för hur barnlitteratur väljs och används i förskolan. 

 

5.2.2 Förskollärarnas handlingar i praktiken  

Bokval till förskolan saknar kriterier 

Respondenterna menar att de flesta böckerna köps in till avdelningen och förskolan men 

att de även anskaffas på andra sätt. På förskolan Ankan är ett stort antal böcker gåvor 

från föräldrar och på Clownen har de åkt till biblioteket där barnen fått vara med och 

välja böcker till avdelningen. 

 

På förskolorna är en eller flera pedagoger ansvariga för verksamhetens litteraturinköp. 

Till dessa menar respondenterna att övrig personal kan lämna sina eventuella bokönske-

mål. Cicci uppfattar det som att arbetslaget har en dialog om vilka böcker som ska kö-

pas in till avdelningen, även om det är en pedagog som har huvudansvaret på förskolan.  
 

Jag tror att Annika på vår avdelning är någon slags bibliotek- och bokansvarig. (Anna) 

 

Vi har en biblioteksgrupp i huset, så det är några som är ansvariga för inköpet av böcker. 

Om de ser något som är bra och även om vi ser något som är bra, så kan vi bara säga att den 

boken vill vi ha. (Bea) 

 

[Jag upplever att vi diskuterar bokval inom arbetslaget innan böcker köps in.] Det köps inte 

bara in, utan det finns en ganska uttänkt tanke när vi gör våra val av böcker. Och det kan 

vara att det är bestämt i en grupp. Vi har en som är litteraturansvarig och sådär. [Till henne 

kan vi lämna våra eventuella önskemål]. (Cicci) 

 

Vidare uppfattar ingen respondent att förskolorna har några bestämda kriterier för 

bokinköpen men i Annas och Ciccis uttalanden kan ändå vissa riktlinjer urskiljas. Anna 

menar att böckerna inte ska vara kränkande. Cicci menar att förskolan försöker ha läst 

böckerna innan de köps in, att ha böcker på andra språk, att de böcker som köps in ska 

ha ett värde och inte bara se trevliga ut samt att böckernas innehåll vara neutralt eller 

locka både flickor och pojkar. 
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[När vi köper in barnböcker har vi inga kriterier] det tror jag faktiskt inte. Det är väl klart 

att kränkande böcker ska vi givetvis inte ha, sånt kollar man väl säkert på. Men inte att man 

har några speciella kriterier, det tror jag inte. (Anna) 

 

[Biblioteksgruppen arbetar inte efter några kriterier utan] de köper nog in böcker som de 

eller vi tycker verkar bra. (Bea) 

 

Jag inte riktigt [om det finns några kriterier], det är väl att vi ska ha läst igenom dem innan, 

så man inte köper in vad som helst. [...] Det finns en tanke med allt egentligen, så det ska 

inte bara köpas in för att den boken såg trevlig ut, utan det ska vara något av värde känner 

vi. [...] Sen tänker vi väl lite att det ska vara ganska neutralt eller att det ska locka båd[e 

pojkar och flickor]. [...] Och när förskolan startades upp så tror jag att de tänkte på att ha 

böcker på andra språk. (Cicci) 

 

Förskolorna har olika avtal vid alla verksamhetens inköp. Vad gäller böcker, menar 

respondenterna att dessa avtal kan kringgås vid exempelvis bokrea eller om avtals-

partnern inte har den litteratur de vill köpa. 

 

Det framgår av analysen att majoriteten av förskolornas bokutbud köps in till verksam-

heten där ett fåtal pedagoger på förskolorna är ansvariga för dessa inköp. Dessa 

litteraturansvariga pedagoger arbetar inte efter några bestämda kriterier. Vid inköpen är 

de sedan till stor del hänvisade och begränsade till det bokutbud som deras respektive 

avtalspartner har.  

 

Bokval till avdelningen styrs av barnens intressen och behov 

De tre respondenterna menar att barnens intressen ligger till grund för hur de väljer nya 

böcker till avdelningen. Vidare menar de att barnens ålder och behov ligger till grund 

för litteraturvalen till avdelningen. Anna och Bea anser att böckerna bör vara enkla för 

barnen att hantera samt bör klara av hur yngre barn hanterar böcker. Bea anser även, 

tillsammans med Cicci, att böckerna bör ha en lagom textmängd så att barnen orkar att 

lyssna på dem. Anna och Cicci lyfter även fram att förskolans temaarbete ligger till 

grund för hur barnlitteratur väljs in till avdelningen.  
 

Vi kollar givetvis på vilka behov det finns i barngruppen och det kan vara olika med åldrar 

också. Förra terminen hade vi mer äldre barn, nu har det kommit inskolningar så nu har vi 

mer böcker för mindre barn och hur de hanterar böcker och sånt där också. Man får vara lite 

varsam med böcker vilket det kan bli lite så och så med när det gäller småbarn. Ja, så vi 

tittar på vilket behov som finns och vad de tycker är intressant och vad de gillar. Om de till 

exempel gillar dinosaurier då kanske vi tar in lite dinosaurieböcker. Eller så väljer vi lite 

efter olika teman som vi har, det kan också variera. (Anna) 

 

De böckerna som vi har valt [att ha i korgen], det är böcker som vi har märkt att barnen är 

intresserade av, som de lockas av och känner igen. Så det är mycket böcker med lite text i. 

Sen kan det vara lite mer text i någon, men då är det mer att man pratar kring bilderna för 

att sitta och läsa en text med mycket text är svårt i den här åldern. Det här är en [bok] med 

mer lagom text. Då kan man prata om vad som finns på bilden och om de kan hitta olika 

saker, det brukar de tycka är skojigt. [...] Vi hade en hylla [med böcker] som de förra 

barnen hade här när vi kom in hit [...] men det tyckte vi inte fungerade med våra lite yngre 

barn. Då var det mer att röja och släpa ner dem på golvet, det blev ingenting med det. Man 

vill att böckerna ska vårdas, att det är något speciellt med en bok. [...] [Så] vartefter som, så 

har vi plockat bort böcker som inte vi kände var lämpade. (Bea) 
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Tankarna när vi väljer böcker, det är mycket ”Vart är vi nu?” och ”Vad är vi i behov av?”. 

Om man tänker att vi är mitt i ett projekt eller tema eller nått, då är det en tanke att man 

väljer lite utefter det. [...] Vi försöker så att det blir en röd tråd i det. Och vi försöker lägga 

det på en nivå så att det ska locka alla barn, stora som små. (Cicci) 

 

Det framgår av analysen att respondenterna väljer barnlitteratur till avdelningen efter 

barnens intressen, ålder och behov samt efter ”avdelningens” intresse och behov utifrån 

eventuellt temaarbete.  

 

Användning av barnlitteratur saknar övergripande syfte 

Samtliga respondenter framhåller att högläsning är det främsta sättet de arbetar med 

barnlitteratur i verksamheten. Det sker på ett dagligt, inplanerat sätt såsom olika 

högläsningssamlingar under dagen, till exempel i samband med läsvila eller temaarbete. 

Bea och Cicci berättar att de förutom högläsning även dramatiserar böcker med hjälp av 

exempelvis sagopåsar. De menar även att de har boksamtal om böckerna tillsammans 

med barnen.  
 

[Jag använder barnböcker i] teman och sånt. Sen har vi en boksamling för de som inte 

sover. (Anna) 

 

[Jag använder barnböcker genom] högläsning, att man sitter och läser boken högt. Och då 

är det oftast att jag sitter och, om det nu är jag som kommer in först efter utevistelsen, så 

sitter jag och läser böcker, nån bok som fångar dem. Och har jag mer tid så sitter jag och 

dramatiserar. [...] Du tar inte bara en bok och ger den till ett barn och går iväg, utan man 

sitter tillsammans och kanske säger ”Titta en traktor”, ”Vad är det för färg på traktor?” så 

kan man prata runt omkring och får igång ett samtal. Och även utmana dem  med frågor 

som ”Vad tror du?”. (Bea) 
 

Jag läser dem och även att man kanske pratar om dem, om man säger så. [...] just med de 

allra yngsta är det egentligen att titta på bilder och prata om dem som är det centrala. Och 

även att använda, inte handdockor, men att man har sagopåsar med figurer, för att få fram 

det på även det sättet. Det tredimensionella, att barnen får uppleva det på olika sätt. [...] Sen 

läser jag ofta en stund på morgonen för de barn som är tidiga. (Cicci) 

 

De tre respondenterna menar även att högläsning sker på ett spontant sätt då barnen 

kommer med en bok som de vill att en vuxen ska läsa, när barnen visar intresse för 

böcker eller när det passar i barngruppen. 
 

Och sen så ser man när barn blir intresserade av böcker och man sätter sig med en och läser. 

[...] Ibland säger barnen ”Jag vill läsa den här”, då läser vi den. [...] Så man använder det 

väl dagligen, man brukar alltid sitta med något barn och läsa, det brukar oftast bli så, att 

man läser tillsammans. (Anna) 

 

Sen kan man även ta en bok när det är passar i gruppen, då kan man ta en bok och läsa den 

för att det lugnar och fångar intresset. [...] Sen kan [barnen] också komma med en bok som 

de vill att vi ska läsa för dem, så då läser vi en sån bok också. (Bea) 

 

Kommer [barnen] med en bok så sätter man sig och läser den. (Cicci) 

 

Det framgår av analysen att respondenternas användning av barnlitteratur inte främst 

sker utifrån ett övergripande syfte som vägleder arbetet. Utan att högläsningen, 

respondenternas främsta sätt att arbeta med barnlitteratur, huvudsakligen sker dagligen 

på ett rutinmässigt sätt. Vidare ingår inte någon uppföljande aktivitet som ett bestämt 

och tillhörande inslag vid högläsningen. Ett arbetssätt som stämmer överens med 
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Dambers, Nilssons och Ohlssons (2013) resonemang kring när och hur arbetet med 

barnlitteratur sker i förskolan och att barnlitteratur är en resurs som försummas i den 

pedagogiska verksamheten. 

 

Bokval till högläsningen saknar övergripande syfte 

Samtliga respondenter upplever att det både är de själva och barnen som väljer böcker 

till högläsningen. När Anna väljer böcker väljer hon kluriga böcker med mystik och 

spänning. Bea väljer böcker med lagom text eller med ett innehåll som hon anser passar 

barngruppen. Cicci väljer böcker som är lagom långa eller klassiska sagor som hon kan 

berätta och anpassa efter vad som passar den aktuella situationen.  
 

Det är både [jag och barnen som väljer böcker]. [...] Jag gillar [böcker där] det är lite 

spännande, att det ska vara lite mystiskt. Det tycker jag om. Att man kanske får klura ut lite 

vad det kan vara och lite så. Mer sådana böcker. Jag är inte jättemycket för de här 

pekböckerna där det ska vara väldigt enkelt och sådär. Utan mer kluriga böcker med mystik 

och spänning. (Anna) 
 

Det här är en [bok] med mer lagom text. [...] Sen kan [barnen] också komma med en bok 

som de vill att vi ska läsa för dem, så då läser vi en sån bok också. [...] Och man kan [...] få 

in att barnen lär sig. Det kan vara om till exempels stövlar, finns det några i barngruppen 

som inte vill ta på sig stövlar och har gnällt, då kan man tänka ”Ja just det, jag kan ta den 

boken, den om stövlarna!”. Då kan man läsa den och ta det den vägen. (Bea) 

 

Det är både [jag och barnen som väljer böcker]. Om man har en [läs]vila så kanske jag har 

valt en för att jag tycker att den är lagom lång, att de orkar lyssna på den och så. [...] Men 

sen använder jag ofta de här sagorna som Bockarna Bruse eller Petter och hans fyra getter 

för de kan man korta ner. Man kan berätta dem som en saga eller anpassa dem själv. (Cicci) 
 

När barnen väljer böcker till högläsningen upplever Anna och Cicci det som att de 

väljer böcker som är för svåra för dem att läsa själva. De upplever även att barnen har 

olika favoritböcker som de ofta vill att en vuxen ska läsa för dem.  

 

Det framgår av analysen att bokval till högläsningstillfällena saknar ett övergripande 

syfte. Detta då böcker väljs utifrån respondenternas, eller barnens, egna intressen eller 

utifrån barnens upplevda behov.  

 

Barnens användning av barnlitteratur: prövar rollen som läsare 

De tre respondenterna menar att barnen ”läser” böcker själva på avdelningen. Anna 

berättar hur barnen har sina favoritböcker som de tittar i. Hon lyfter särskilt fram en 

flicka som ofta läser samma bok. En bok hon läser på olika sätt: på egen hand, läser för 

de andra barnen samt ber pedagogerna läsa högt. 
 

[Ja, barnen sitter och läser själva. Och] vi har en tjej som har en bok som hon verkligen 

sitter och läser. Hon vill att man ska läsa den för henne, sen sitter hon själv och läser den 

och sen läser hon för andra. Så det är liksom hennes bok, det är favoritboken, Hello Kitty 

med något monster i. (Anna) 

 

Ja, [barnen] sitter och bläddrar intill en pedagog. (Bea) 

 

Ja [barnen läser själva], det gör de. De sitter och kikar i dem. (Cicci) 

 

Respondenterna har olika upplevelser angående om flickor och pojkar väljer olika 

böcker gällande den egna läsningen eller vid spontan högläsning. Anna upplever att det 



 

36 
  

finns skillnader i vilka böcker de läser på egen hand, eller ber henne läsa högt: oftast är 

det flickorna som väljer pojkböcker i högre grad än vad pojkarna väljer flickböcker. 

Dock menar hon att det inte alltid är så.  
 

Så det är liksom hennes bok, det är favoritboken, Hello Kitty med något monster i. Så det 

ser man, de har sina favoritböcker. Och det är lite så, hon är tjej och gillar Hello Kitty, 

givetvis är det inte därför hon gillar det. Men... nån kille har mer lastbilar och sånt där. Så 

att de har sina favoritböcker, det har de. // [Jag kan se skillnader i hur flickor och pojkar 

väljer att läsa böcker själva eller ber mig läsa för dem. Men] det är inte alltid att pojkar gör 

så och flickor så. Oftast är det mer tjejer som kanske mer tyr sig till killböcker, eller vad 

man nu ska kalla det. Men, det är olika. (Anna) 

 

Bea och Cicci menar i sin tur att de inte ser någon skillnad i vilka böcker som flickor 

och pojkar läser själva, eller ber dem läsa högt. Den enda skillnaden Bea upplever har 

med barnens ålder att göra. Hon menar att det är de äldre barnen på avdelningen som i 

högre grad vill att pedagogerna läser högt för dem. 
 

[Jag ser] ingen skillnad alls. Det är lika. Det enda som skiljer om man säger så, det har inte 

med pojke och flicka att göra, utan det är med åldern. När de blir större så är de mer 

medvetna om boken. Ofta så är det, som jag sa, att de större barnen kan komma och säga att 

vi ska titta i Bondens bok [...] och då gör vi det. Då kan de be om det och även att de ber att 

vi ska läsa andra böcker. (Bea) 

 

Jag ser faktiskt ingen skillnad. Jag kan tycka att det likaväl kan vara pojkar som kommer 

som flickor. Det gäller även vilka böcker de vill läsa. (Cicci) 

 

Det framgår av analysen att barnen visar intresse för den skriftspråkiga världen och 

prövar rollen som läsare. Ett agerande som överensstämmer med Ivarssons (2008) och 

Libergs (2010) resonemang om barns tidiga litteracitetsutveckling. De ”läser” böcker på 

eget initiativ där Bea och Cicci inte upplever någon skillnad i hur flickor och pojkar 

väljer böcker. Dock upplever Anna att det finns en skillnad där flickorna oftare väljer 

pojkböcker än vice versa.  

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan ovanstående resultat diskuteras som att 

förskolornas bokutbud, som i studien förstås som ett av förskolans villkor och 

förutsättningar i dess genusformande kontext, väljs och köps in av ett fåtal 

litteraturansvariga pedagoger. Pedagoger som inte arbetar efter några bestämda kriterier 

eller bokstrategier. Vidare pekar respondenternas svar på att: 

- arbetslagets val av redskap till avdelningens arbete men barnlitteratur sker 

utifrån barnens intressen ålder och behov samt ”avdelningens” intresse och 

behov utifrån ett eventuellt temaarbete.  

- arbetslagets användning av redskap till avdelningens arbete men barnlitteratur 

inte sker utifrån ett övergripande syfte utan främst sker på ett rutinmässigt sätt 

utan någon uppföljande aktivitet.  
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6. Diskussion 
Sammanfattningsvis visade studiens resultat att den barnlitteratur som barn, mellan ett 

och tre år, har tillgång till på sin förskoleavdelning domineras av böcker med karaktärer 

av manligt kön. Vidare skildras kvinnligt och manligt på ett könstraditionellt sätt vilket 

på olika sätt förstärker den manliga dominansen. Avslutningsvis uppvisar förskollärarna 

en verbal medvetenhet att deras arbete med barnlitteratur är en viktig del i verksamheten 

och ett viktigt hjälpmedel för att arbeta enligt läroplanens intentioner. Dock reflekteras 

eller praktiseras inte denna verbala medvetenhet i deras val till eller användning av den 

barnlitteratur som finns på deras respektive avdelning.  

 

Nedan presenteras studiens Metoddiskussion där metodval, urval, genomförande och 

analys avhandlas. Därefter presenteras studiens Resultatdiskussion där resultatet 

diskuteras utifrån studiens litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkt. Avslut-

ningsvis ges förslag till Fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
6.1.1 Metodval 

Till studien valdes en i huvudsak kvalitativ metod med ett kvantitativt inslag, där tre 

olika datainsamlingsverktyg användes för att samla in underlag till studien. Den valda 

metoden överensstämde väl med studiens syfte att undersöka barnlitteratur ur ett 

genusperspektiv samt ta reda på hur förskollärare ser på och uppfattar den barnlitteratur 

som de använder sig av i sitt arbete. Vidare stämde verktygen väl överens med studiens 

tre frågeställningar, i enlighet med Trosts (2010) och Patel och Davidsons (2011) 

rekommendationer.  

 

Valet att fotografera den barnlitteratur som barnen hade tillgång till på de undersökta 

avdelningarna utföll väl och gav en överblick över de tre bokutbuden. Det återgav exakt 

den första information som en läsare får tillgång till om böckerna: innehåll i titel samt 

innehåll och utseende av omslagsillustrationen. Information som, enligt Ernst (1995), 

påverkar läsarens beslut att läsa boken eller ej. Valet att göra en övergripande litteratur-

analys av hur kvinnligt och manligt skildrades i ett representativ urval av barnlitteratur-

en på de undersökta avdelningarna utföll väl och gav en inblick i bokurvalets innehåll. 

Det övergripande perspektivet möjliggjorde en analys utifrån ett brett underlag av 

böcker och karaktärer. Något som inte hade varit möjligt om endast ett fåtal böcker 

analyserats mer på djupet. Valet att göra kvalitativa intervjuer med öppna frågor för att 

ta reda på vilka uppfattningar som förskollärarna hade om sitt arbete med barnlitteratur i 

allmänhet och den barnlitteratur som finns på respektive avdelning, i synnerhet utföll 

även det väl. Utifrån de öppna frågorna anser jag att respondenterna kunde ge 

uttömmande svar om deras upplevelser.  

 

6.1.2 Urval 

Studien syftade till att undersöka barnlitteratur på tre avdelningar samt intervjua en 

förskollärare från respektive avdelning om deras upplevelser de har om sitt arbete med 

barnlitteratur. Ett antal som tillhandahållit tillräckligt med data som varit hanterbart och 

överblickbart för en studie på denna nivå. Vad gäller studiens kriterier för valet av 

förskolor var ett att förskolan skulle vara relativt nystartad. Detta för att de resonemang 

som låg bakom det ”nyligen” valda och utökade bokutbudet, inte skulle ha fallit i 

glömska. Dock var det endast en av respondenterna som hade varit med sedan förskolan 
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startades och kunde svara på intervjufrågan hur böcker hade valts när förskolan 

startades. Studien kunde därmed ha använt ett kriterie även till val av respondent istället 

för att låta arbetslaget bestämma vilken av förskollärarna som skulle få delta i intervju-

delen. Dock anser jag inte att det hade förändrat studiens resultat. Endast att det 

potentiellt kunde ha fördjupat eller vidgat resultatet och därmed förståelsen för hur ett 

bokutbud väljs från början.  

 

Vad gäller studiens avgränsning av undersökta böcker – som innebar att endast det 

bokutbud som barn, mellan ett till tre år, hade tillgång till på sin förskoleavdelning 

undersöktes – kan betraktas som motsägelsefullt då studiens litteraturgenomgång pekar 

på att barn i förskolan främst får tillgång till barnlitteratur genom högläsning. Studiens 

resultat visar dock att barnen även möter barnlitteratur på eget initiativ genom egen 

”läsning” och vid dessa tillfällen är barnen hänvisade till den barnlitteratur som de har 

tillgång till. Pedagogernas högläsning är däremot en aktivitet som även inkluderar 

bokval ur den, för barnen, ”otillgängliga” barnlitteraturen. Avgränsningen gjordes på 

grund av studiens tidsbegränsning, men nu i efterhand kan jag konstatera att 

avgränsningen ej hade behövts då det inte hade inneburit någon avsevärd längre 

tidsåtgång att ha undersökt avdelningarnas respektive totala bokutbud. Dels då det 

”otillgängliga” bokutbudet inte var så omfattande som jag först antog. Dels då den 

kvantitativa analysprocessen av de fotograferade bokutbuden inte var så tidskrävande 

som jag först förmodade. Dock anser jag inte att ett större urval av undersökta böcker 

hade förändrat studiens resultat. Förskollärarnas och deras kollegors val till och 

användning av det ”otillgängliga” bokutbudet torde inte skilja sig från hur de väljer och 

använder det tillgängliga bokutbudet. Den manliga dominansen och förskollärarnas 

dubbla budskap, där deras verbala medvetenhet inte reflekteras eller praktiseras i deras 

handlingar, bör kunna identifieras i en analys av förskoleavdelningarnas totala bokut-

bud. Ett antagande som jag menar stöds av Kårelands och Lindh-Munthers (2005b) 

uppfattning att en medvetenhet om barnlitteratur och genus hör till ovanligheterna inom 

förskolan. 

 

Att endast ett fåtal förskoleavdelningar, avdelningarnas respektive tillgängliga bokut-

bud, ett fåtal förskollärare samt ett mindre, representativt urval av de tillgängliga 

bokutbudens böcker analyserades, innebar att inga generella slutsatser kunde göras 

gällande förskoleavdelningarnas respektive totala bokutbud, förskollärares uppfattning-

ar eller barnlitteratur i allmänhet. 

 

6.1.3 Genomförande 

Under intervjuerna användes en ljudupptagare som stöd. Med ljudupptagaren återgavs 

respondenternas svar exakt så som de uttrycktes under intervjun. Något som var en god 

hjälp under analysen att gå tillbaka till om det var några osäkerheter angående ett 

transkriberat svar. Genom att använda en ljudupptagare, antog jag att hela min 

uppmärksamhet skulle kunna läggas på intervjuns frågor och respondenternas svar. 

Dock upplevde jag, som intervjunovis, att det stundvis var svårt att under intervjun 

fokusera på vad respondenten svarade samt uppfatta om det var något i svaret som 

kunde eller behövde utvecklas eller förklaras vidare. Om det var ett fullgott svar eller ett 

svar som hade behövts förtydligas eller utvecklas uppfattades först under transkribering-

en. Till exempel hur Bea menar att barnlitteratur kan användas för att utjämna. Hur 

definierar hon att utjämna? Här hade en pilotstudie varit till hjälp där jag kunde ha blivit 
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medveten om mina bristande intervjukunskaper i ett tidigt skede och därefter försökt 

förbättra dessa brister. Jag anser dock att även om passande följdfrågor hade ställts, 

hade det inte förändrat studiens resultat utan endast att de potentiellt kunde ha fördjupat 

eller vidgat resultatet. Något som kunde ha bidragit till en djupare och bredare förståelse 

av respondenternas upplevelser av arbetet med barnlitteratur och genus.  

 

När datainsamlingen skedde genom intervjuer och fotografering, intervjuades de första 

två respondenterna först och därefter fotograferades deras respektive bokutbud. Vid den 

tredje och sista intervjun fanns bokutbudet med under tiden då den respondenten valde 

att förlägga intervjun till avdelningens lokaler. Ett upplägg som jag hade föredragit även 

vid de andra två intervjuerna då det bidrog till att mer explicita följdfrågor kunde ställas 

samt att respondenten kunde göra specifika referenser till vissa böcker ur bokutbudet 

under intervjun. Men då detta var ett upplägg som kom till först vid den sista intervjun, 

var det inte möjligt att ha detta upplägg som önskemål vid de andra två intervjuerna då 

de redan hade genomförts.  

 

6.1.4 Analys 

Samtliga analysmetoder, och dess olika steg, som användes möjliggjorde att mönster, 

likheter och skillnader kunde identifieras och struktureras till ett resultat. Ett resultat 

som utgick från studiens tre frågeställningar.   

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Under utbildningen har jag blivit uppmärksammad på människans genussyn och 

genusordning som på olika sätt uttrycks i samhället. I barns vardag kan de till exempel 

observeras i kläd- och leksaksaffärer men även i barnlitteratur och bokutbud som barn 

har tillgång till på sin förskoleavdelning. Dessa exempel visar hur olika miljöer i barns 

vardag kan representerar olika syn på genus. Representationer som kan påverka barns 

individuella genussyn. 

 

Förskolan är, genom läroplanen och dess värdegrund, bland annat ålagd ett 

jämställdhetsuppdrag och genusarbete. Ett uppdrag och arbete som förtydligas i följande 

stycke i läroplanen:  
 

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

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att 

bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

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

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 2010, s 5, min kursivering).  

 

Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet och genus i förskolan anses bland annat bero 

på pedagogers kunskap och medvetenhet om jämställdhet och genus (Hedlin, 2006; 

Svaleryd, 2002; SOU 2006:75). Denna studies resultat pekar på att de intervjuade 

förskollärarna har en verbal medvetenhet om begreppen, men den reflekteras inte och 

praktiseras inte i deras handlingar, vare sig när det gäller val av barnlitteratur eller 

användning av barnlitteratur. 
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6.2.1 Val av barnlitteratur 

Förskollärarna uttrycker en verbal medvetenhet om att barn påverkas av böcker och att 

hur pedagoger väljer böcker skapar barnens bokutbud och dess övergripande budskap 

använder. De uttrycker även en verbal medvetenhet om att barnlitteratur har olika 

genussyn, där en typ beskrivs som traditionell gällande utseende och hur karaktärerna 

skildras. En typ av barnlitteratur som förskollärarna själva menar att de undviker och 

istället försöker skapa ett neutralt bokutbud som inte förmedlar ett traditionellt mönster 

av kvinnligt och manligt samt att innehållet ska locka både flickor och pojkar. Men 

denna verbala medvetenhet reflekteras och praktiseras inte i förskollärarnas handlingar. 

Istället köper litteraturansvariga pedagoger in böcker till förskolan, inköp som inte görs 

efter några gemensamt bestämda kriterier. Istället väljer arbetslaget böcker till avdel-

ningen utifrån ett- till treåringars intressen, ålder och behov samt ”avdelningens” 

intressen och behov. Istället väljer de intervjuade förskollärarna böcker till de dagliga 

högläsningsinslagen utifrån egna preferenser och/eller intressen. 

 

Förskollärarnas handlingar i praktiken har resulterat i tre bokutbud som alla domineras 

av manliga karaktärer och könstraditionella skildringar av kvinnligt och manligt. Tre 

bokutbud som alla förmedlar ett övergripande traditionellt budskap om genus. Dessa 

bokutbud består av böcker som köpts in och valts på ett omedvetet sätt och finns där-

med där av en slump. Förskolepersonalen har inga kvalitetsregler vad gäller bokval för 

att skapa en mångfald eller variation i bokutbuden. De fåtal karaktärer som avviker från 

normen i böckerna antyder endast en bredd och variation i bokutbudens innehåll och 

budskap. En antydan som endast finns där av en slump. Förskollärarna agerar inte heller 

utifrån en medveten, pedagogisk bokstrategi för att möjliggöra och stödja barnens 

litteracitetsutveckling. 

 

Med tanke på att både pojkar och flickor har tillgång till dessa bokutbud som domineras 

av manliga karaktärer, innebär det att flickor inte har samma möjlighet att hitta karaktär-

er att identifiera sig med som pojkar har. I detta sammanhang för Chatton (2001) ett 

resonemang där hon menar att barn generellt väljer att se en karaktär med okänt kön 

som sitt eget biologiska kön. Utifrån hennes resonemang kan avdelningarnas bokutbud 

antas bidra till att pojkar på respektive avdelning i större utsträckning kan hitta och välja 

mellan fler böcker med karaktärer som kan hjälpa dem i sin identitetsutveckling och 

könstillhörighet än vad flickorna kan. Detta då pojkarna antas kunna hitta karaktärer att 

identifiera sig med i böcker med karaktärer av manligt kön, både kvinnligt och manligt 

kön samt okänt kön. Flickorna i sin tur antas kunna hitta karaktärer att identifiera sig 

med i böcker med karaktärer av kvinnligt kön, både kvinnligt och manligt kön samt 

okänt kön. 

  



 

41 
  

 Ankungen Bladet Clownen 

Manligt kön 11 12 5 

Båda könen 1 3 - 

Okänt kön 6 7 - 

Del av totalt bokutbud 18 av 23 22 av 27 5 av 7 

Tabell 4. Pojkars möjlighet att hitta böcker med karaktärer att identifiera sig med i 

avdelningens totala bokutbud.  

 

 Ankungen Bladet Clownen 

Kvinnligt kön 5 5 2 

Båda könen 1 3 - 

Okänt kön 6 7 - 

Del av totalt bokutbud 12 av 23 15 av 27 2 av 7 

Tabell 5. Flickors möjlighet att hitta böcker med karaktärer att identifiera sig med i 

avdelningens totala bokutbud. 

 

Av tabell 4 och 5 framgår att pojkarna på de undersökta avdelningarna kan hitta böcker 

med karaktärer att identifiera sig med i ett mycket större antal av det tillgängliga 

bokutbudet än flickorna. Tabell 4 visar att pojkarna på Ankungen kan hitta böcker med 

karaktärer att identifiera sig med i 18 av avdelningens tillgängliga bokutbud på 23 

böcker. På Bladet är motsvarande antal böcker 22 av 27 och på Clownen fem av sju. 

Tabell 5 visar att flickorna på Ankungen kan hitta böcker med karaktärer att identifiera 

sig med i tolv av 23 böcker. På Bladet är motsvarande antal böcker 15 av 27 och på 

Clownen två av sju. 

 

De tre undersökta bokutbuden domineras, i likhet med tidigare forskningsstudier och 

undersökningar (Grauerholz & Pescosolido, 1989; Kåreland och Lindh-Munther, 

2005b; SOU 2006:75; Wason-Ellam, 1997; Weitzman, Eifler, Hokada & Ross, 1972), 

av manliga karaktärer och könstraditionella skildringar av kvinnligt och manligt. Två 

faktorer som flera forskare och författare anser har en negativ inverkan på både flickor 

och pojkars uppfattningar om vad det innebär att vara en flicka/kvinna samt en 

pojke/man. Narahara (1998) utvecklar tankarna och anser att barn, i synnerhet små barn 

som inte utvecklat en stark identitet än, är sårbara där ensidiga skildringar av kön kan ha 

en negativ påverkan på deras identitetsutveckling och självkänsla. Ernst (2001) 

diskuterar vidare hur dominansen av manliga karaktärer signalerar att flickor/kvinnor är 

förvisade till en andra klassens status och undrar hur flickor ska kunna utveckla en 

positiv självbild när barnlitteraturens flickor skildras som passiva och osjälvständiga. 

Sammanfattningsvis framträder en gemensam bild i forskarnas och författarnas 

slutsatser och diskussioner om konsekvenserna av den manliga dominansen och den 

könstraditionella skildringen: att de begränsar barns utveckling och möjligheter att nå 

sin fulla potential. En konsekvens som helt går emot läroplanens intentioner (Ernst, 

2001; Gooden & Gooden, 2001; Huck, 2001; Louie, 2001; Narahara, 1998). 

 

De tre undersökta bokutbuden saknar en bredd som reflekterar en mångfald och 

variation där kvinnliga och manliga karaktärer är representerade på ett jämställt sätt 

samt skildras på flera olika sätt. En mångfald och variation som potentiellt kan bidra till 

att både flickor och pojkar har lika stor tillgång till karaktärer att identifiera sig med. 

Vare sig de är en aktiv, lugn, social, tillbakadragen, långhårig, korthårig, byxklädd eller 
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kjolklädd flicka eller pojke. Denna avsaknad kan förklaras utifrån den manliga normen 

där det manliga ses som det allmängiltiga och normala (Hedlin, 2006; Thurén, 2003). 

Den manliga dominansen signalerar exempelvis att det är manliga karaktärer som är det 

intressanta och som böcker bör handla om och som barn bör ta del av. De signalerar att 

det manliga är det normala och att det är pojkar/män som gör saker, som berättar något 

och står för ett innehåll. Även att Anna upplever att flickor väljer pojkböcker i högre 

grad än vad pojkarna väljer flickböcker, kan förklaras utifrån normen då det är mer 

socialt och kulturellt acceptabelt för flickor att närma sig normen men mindre 

acceptabelt för pojkar att avvika från den. I detta sammanhang kan även Hucks (2001) 

och Shorts (2001) resonemang erbjuda en förklaring till avsaknaden av en mångfald och 

variation. De menar att bokförläggare, bibliotekarier och lärare ofta väljer böcker med 

manliga karaktärer då pojkar antas vara intresserade av ett manligt innehåll, men inte 

kvinnligt. Medan flickor antas vara intresserade av både ett manligt och ett kvinnligt 

innehåll. Med andra ord anses inte pojkar vara intresserade av det ”avvikande”, men 

flickor anses vara intresserade av både det ”normala” och ”avvikande”.  

 

6.2.2 Användning av barnlitteratur  

Förskollärarna uttrycker en verbal medvetenhet om barnlitteraturens betydelse i 

förskolan och dess arbete utifrån förskolans läroplan. I detta sammanhang lyfter de 

särskilt fram barnlitteraturen som ett arbetssätt och hjälpmedel för att arbeta enligt 

läroplanens intentioner vad gäller språk, kommunikation och barns begynnande 

litteracitet. De nämner även begrepp ur läroplanen som kulturarv, traditioner, fantasi, 

samspel, gruppdynamik och arbetet med barn som har annat modersmål än svenska i 

detta sammanhang. Förskollärarna uttrycker även en verbal medvetenhet om att hur 

pedagoger läser och använder böcker kan påverka hur deras budskap framställs samt att 

barnlitteratur kan användas för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

De menar även att det är ett arbetssätt och hjälpmedel som kräver eftertanke och något 

som kan utvecklas i förskolan beroende på pedagogens egen medvetenhet. Men denna 

verbala medvetenhet reflekteras och praktiseras inte i förskollärarnas handlingar. Istället 

sker högläsningen, det främsta sättet som förskollärarna arbetar med barnlitteratur på de 

undersökta avdelningarna, på ett dagligt, rutinmässigt sätt exempelvis i samband med 

läsvilan efter maten. Istället sker  högläsningen övervägande som en ensam aktivitet, där 

uppföljande aktiviteter sällan sker och aldrig som ett bestämt och tillhörande inslag. 

Istället sker högläsningen på ett spontant sätt på barnens initiativ.  

 

Dessa handlingar har resulterat i ett arbetssätt där barnlitteratur, i likhet med Dambers, 

Nilssons och Ohlssons (2013) projektresultat, inte är en resurs som utnyttjas till fullo 

eller sker i linje med ett övergripande syfte. De rutinmässiga, solitära högläsnings-

aktiviteterna kretsar inte, i likhet med projektresultatet, kring ett medvetet pedagogiskt 

syfte där någon av läroplanens delar som förskollärarna lyfter fram, står i fokus. 

Aktiviteter som, i likhet med resultaten, inte sker i en kunskapskontext med ett över-

gripande tema. Någon som Damber, Nilsson och Ohlsson menar skapar högläsnings-

aktiviteter som erbjuder barnen de bästa utvecklingsmöjligheterna. Dock nämner 

förskollärarna att de använder böcker i deras temaarbete. Ett arbetssätt som enligt 

Damber, Nilsson och Ohlsson kan ses som en motpol till den rutinmässiga läsvilan. 

Men lärarna talar främst om temaarbete i samband med avdelningens bokval. Endast 

Anna tar upp det som ett arbetssätt i samband med hennes sätt att arbeta med barn-

litteratur. Att högläsning i samband med temaarbete inte näms i lika hög grad som 
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läsvilan kan förklaras utifrån Dambers, Nilssons och Ohlssons projekt som fann att 

högläsning i samband med temaarbeten endast förekom i mycket liten utsträckning på 

de undersökta förskolorna. Vidare nämner Cicci hur hon ibland byter ut karaktärers 

namn och kön, i likhet med vad som benämns genussäkring (SOU 2006:75). Men denna 

handling sker på barnens initiativ som förskolläraren spinner vidare på. Att denna 

genussäkring sker är med andra ord inget medvetet val utan sker av en slump. 

 

6.2.3 Avslutande tankar 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan studiens resultat sammanfattas som att de 

intervjuade förskollärarna har en verbal medvetenhet om att: 

- barn påverkas av barnlitteratur  

- böcker har olika genussyn 

- barnlitteratur har betydelse för deras arbete utifrån förskolans läroplan samt  

- lärarens val och användning av barnlitteratur har betydelse för dels hur barnens 

bokutbud skapas och det övergripande budskapet som det förmedlar; dels hur 

pedagogens läsning kan påverka hur böckerna och deras budskap framställs. 

 

Dock reflekteras och praktiseras inte deras verbala medvetenhet i de intervjuade 

förskollärarnas handlingar vilket har resulterat i att barnen har tillgång till ett bokutbud 

som domineras av manliga karaktärer och könstraditionella skildringar av kvinnligt och 

manligt. Ett bokutbud vars böcker inte kan användas som ett redskap av pedagogerna 

för att via språk och bilder visa en mångfald och variation av karaktärer och innehåll i 

förskolans genusformande kontext. Istället medierar och kommunicerar bokutbuden en 

könstraditionell bild av omvärld till barnen och förmedlar inte ett övergripande budskap 

att det finns många sätt att vara flicka/kvinna och pojke/man på. Ett budskap som jag 

anser möjliggör och uppmuntrar barn att pröva olika saker och därigenom nå sin 

personliga utvecklingspotential istället för att begränsas av traditionella tankar och 

normer kring genus.  

 

I studiens inledning ställdes en fråga: om förskolans språkuppdrag kan kombineras med 

dess jämställdhetsuppdrag. Mitt svar är ja. Jag anser att barnlitteratur är ett mång-

facetterat hjälpmedel men att det krävs en medveten, pedagogisk och i arbetslaget 

förankrad bokstrategi för att kunna använda detta redskap efter bästa förmåga. 

Dessutom krävs det att arbetslaget gör medvetna bokval utifrån denna strategi för att 

forma ett bokutbud som erbjuder ett brett och mångfaldigt innehåll som stödjer denna 

strategi. Därför anser jag att de val jag och andra gör som lärare bör vara medvetna val 

så att inget lämnas åt slumpen. Att det finns en medvetenhet och koppling mellan ord i 

teorin och handling i praktiken. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Under studiens gång har flera tankar och frågor uppstått som jag anser att det vore 

intressant att fortsätta forska kring. Till exempel vore det intressant att undersöka hur 

barn uppfattar olika typer av böcker och skildringar av manliga och kvinnliga karaktär-

er. Hur uppfattar flickor och pojkar exempelvis Hello Kitty eller Halvan? Finns det 

någon egenskap som båda upplever att de kan identifiera sig med? Det vore även spänn-

ande att undersöka hur flickor och pojkar skildras i förskolans dokumentation. Hur 

skildras flickor respektive pojkar ur ett genusperspektiv? Vad gör flickorna respektive 

pojkarna? Vad gör de inte i bilderna? I vilken utsträckning är flickor respektive pojkar-
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na med i dokumentationen? Vidare kunde det vara intressant att undersöka vilka böcker 

som flickor respektive pojkar, i ett- till treårsåldern, väljer vid den egna ”läsningen”. 

Väljer flickor och pojkar olika böcker? Väljer någon av könen mer könsöverskridande 

än den andra? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur gamla är barnen på avdelningen? 

När startades förskolan?  

Var du med från början när förskolan startades? 

 

Hur gick det till när du och ditt arbetslag valde böcker till avdelningen? 

 

Hur går det till numera när du och ditt arbetslag ska välja böcker till avdelningen? 

- vid inköp eller bibliotekslån? Väljer ni på fler sätt än dessa? 

- Diskuterar ni bokval inom arbetslaget eller inom ”huset” innan böcker köps in? 

- Lämnar du eller ditt arbetslag önskemål till bibliotekarie eller inköpsansvarig? 

 

Har förskolan några kriterier som ska uppfyllas när barnboksinköp görs till 

verksamheten?  

- Om ja, vilka då? Hur har dessa kriterier ”kommit till”? 

- Om nej, varför inte? 

 

Är ni bundna eller har något avtal med något särskilt förlag eller kan ni köpa vilka 

barnböcker ni vill? 

 

Hur använder du barnböcker i ditt arbete? 

Nedanstående uppföljningsfrågor beror på vad respondenten svarar på denna fråga. 

 

Hur väljer du böcker för _________?  

- Varför? Berätta mer hur du tänker när du väljer en viss bok? 

 

Hur väljer du böcker för _________?  

- Varför? Berätta mer hur du tänker när du väljer en viss bok? 

 

Är det några böcker som du (särskilt) gillar att arbeta med? 

- Varför just den/dessa? 

 

Hur kommer det sig att just dessa böcker finns i barnens bokhyllor? 

 

”Läser” barnen böckerna själva? 

 

Är det några böcker som ofta återkommer som högläsningsböcker? 

 

Är det några böcker som barnen särskilt vill att du läser för dem? 

 

Ser du några skillnader i hur flickor respektive pojkar väljer att läsa böcker själva eller 

ber dig att läsa för dem? 

 

Ser du några likheter i hur flickor respektive pojkar väljer att läsa böcker själva eller ber 

dig att läsa för dem? 



 

 

 

 

Hur tänker du kring att barnböcker kan bidra till att forma flickors och pojkars 

föreställningar om ”kvinnligt” och ”manligt”? 

 

Har du funderat något kring hur flickor och pojkar framställs i barnböcker? 

 

På vilka sätt anser du att barnböcker kan användas för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller? 

 

Vilken roll anser du att barnböcker fyller i förskolan? 

 

På vilket sätt ser du barnböcker som ett hjälpmedel för att arbeta enligt läroplanen?  

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Ankungens tillgängliga bokutbud 
Böcker med karaktärer av kvinnligt kön 

Hello Kitty: Det rosa monstret 

Malvas magiska kurragömma 

Matilda Mus leker cirkus 

Nina Kanin lägger sig 

Stina och stortruten 
  

   
 

   
 

Böcker med karaktärer av manligt kön 

Den fula ankungen 

Den ståndaktige tennsoldaten 

Ellen och Olle sjunger: Ekorr’n satt i granen 

Ellen och Olle sjunger: I ett hus... 

Från 1 till 10 – Räkna med Dagge 

Grodan och den stora dagen 

Jag vill inte bada 

Jag vill inte lägga mig 

Pop och pappa klär på sig 

Regnboken 

Solboken 
 

     
 

     



 

 

   
 

Böcker med karaktärer av både kvinnligt och manligt kön 

Ludde och Gnutta 
 

 
 

Böcker med karaktärer av okänt kön 

Ellen och Olle sjunger: Bä, bä vita lamm 

Ellen och Olle sjunger: Imse vimse spindel 

Kan du lära mig skälla? 

Lilla knappboken 

På bondgården 

Shapes 
 

      

  
 

 

 

  



 

 

Bilaga 3: Bladets tillgängliga bokutbud 
Böcker med karaktärer av kvinnligt kön 

Fia och djuren 

Miffy går på museum 

Mina kläder 

Var är min nalle? 

Öga, näsa hår och tår 
 

   
 

   
 

Böcker med karaktärer av manligt kön 

Dags att bada 

Den fula ankungen 

Ellen och Olle sjunger: Var bor du lilla råtta? 

Lilla Björns stora tröja 

Ludde letar efter nalle 

Ludde och den förtrollade skogen 

Ludde och någon 

Ludde och telefonen 

Max kaka 

Max napp 

Mumintrollet på nya äventyr 

Totte bakar 
 

     
 

     



 

 

    
 

Böcker med karaktärer av både kvinnligt och manligt kön 

Bu och Bä i städtagen 

Bu och Bä på kalashumör 

Här är det lilla huset 
 

     
 

Böcker med karaktärer av okänt kön 

Babblarna 

Djur i naturen 

Egen bondgårdbok 

Ellen och Olle sjunger: Lilla snigel 

Kolla tama djur 

Stora och små husdjur 

Tio små fingrar 
 

     
 

    
 

 

 

  



 

 

Bilaga 4: Clownens tillgängliga bokutbud 
Böcker med karaktärer av kvinnligt kön 

Emmas dagis 

Mirabell 
 

  
 

Böcker med karaktärer av manligt kön 

Boken om Nasse 

Dumbos nya cirkusnummer 

Halvan – Här kommer brandbilen 

Lilla åsnan och den rysliga storken 

Nalle Kalle kan bygga en stol 
 

     
 

 
 

 


